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1437, gener, 16

Lliurament de possessió del castell de Bordils, objecte de la venda
precedent.
Die mercurii sexta decima mensis ianuarii eiusdem armi (armo
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo septimo).
Pere Cervià, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 1622.
Altres numeracions: N° t.

757 x 615 mm.

851
1436, desembre, 27. Cervià de Ter

Venda atorgada per Pere d'Alagó i de Cervià, cavaller, senyor de Cervià,
a favor d'Antoni Dalmau de Santdionfs, donzell domiciliat a la
ciutat de Girona, en franc alou, del castell o força de Bordils amb
les seves honors i possessions, homes, dones, censos, agrers i altres
drets, des del torrent de Bordils en amunt. S'exceptua el bosc situat
del torrent de Bordils en avall perquè ja havia estat venut pel mateix
atorgant (Pere Cervià, notari de Girona, 27 de desembre de 1436).
El preu de la venda és de 24.000 sous barcelonesos.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in parrochia et termino castri de Cerviano die
vigesima septima decembris anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo trigesimo septimo.
Joan Miquel Savarrès, notari públic per autoritat reial, substitut del
successor de Jaume de Campllong, de les escriptures del difunt Pere
Cervià, notari.

1437, gener, 16

Lliurament de possessió del castell de Bordils, objecte de la venda
precedent.
Die mercuriii sexta decima mensis ianuarii eiusdem anni (armo
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo septimo).
Joan Miquel Savarrès, notari públic per autoritat reial, substitut del
successor de Jaume de Campllong, de les escriptures del difunt Pere
Cervià, notari.
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Registre específic: 1625.
601 x 563 mm.

852
1438, abril, 5. Camallera

Capitulacions matrimonials de Margarida, filla de Jaume Dalmau,
àlies Pol, i la seva esposa Francesca, de Camallera, amb Joan
Martí, del veïnat de la Móra de Viladasens, fill de Bernat Gifre,
àlies Taverner, i de la seva esposa Margarida, de Camallera.
Comencen amb la donació inter vivos atorgada per Jaume
Dalmau i esposa a favor de la seva filla, en concepte d'heretat
i llegítima paterna i materna i altres drets, de 40 lliures
barceloneses de tern i dels vestits i joies que li pertanyien. Si moria
sense fills o si aquests no arribaven a l'edat de poder testar, 30
lliures haurien de tornar als donants o a qui ells disposessin i
la donatària podria disposar de les 1O lliures restants. Margarida
ho ofereix en dot al seu espòs el qual aporta una quantitat
equivalent dels seus béns com a donació propter nuptias. Per
assegurar la restitució del dot obliga el mas Martí amb les seves
honors i possessions i tots els seus béns mobles i immobles. Posat
cas que la precedís en la mort, la devolució es faria amb un
pagament de 23 lliures barceloneses de tern i la resta amb els
pagaments i terminis amb què el dot havia estat rebut. Si la
devolució s'havia de fer als familiars per mort de Margarida, es
faria amb els mateixos pagaments i terminis del lliurament del
dot. En cas de separació, els vestits i joies de Margarida serien
per a ella en compensació pels que havia aportat al matrimoni.
Actum est hoc in loco de Camalleria die quinta aprilis anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo octavo.
Pere Antoni Vilella, prevere sagristà de l'església de Viladasens,
notari públic de Camallera, substitut de fra Joan Massot, batxiller
en decrets i cambrer del monestir de Sant Pere de Rodes.
Registre específic: 553.
Bernat Gifre consta en el document com a Gifreu.
ABC.
333 x 378 mm .

Carta partida per

853
1438, abril, 5. Camallera

Debitori firmat per Jaume Dalmau, àlies Pol, i la seva esposa Fran-
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cesca, de Camallera, a favor de Joan Mart{, del veïnat de la Móra
de Viladasens, en el qual reconeixen que li deuen 40 lliures
barceloneses de tern pel dot de Margarida, llur filla . Conté els
terminis de pagament.
Actum est hoc in loco de Carnalleria die quinta aprilis anno
a nativitate Domini rnillesimo CCCC tricesimo octavo.
Pere Antoni Vilella, prevere sagristà de l'església de Viladasens i
notari públic de Camallera, substitut de fra Joan Massot, batxiller
en decrets i cambrer del monestir de Sant Pere de Rodes.
Registre específic: 531.
Mal estat de conservació. En algunes parts és il-legible.

203 x 413 mm.

854
1438, abril, 22. Girona

Capítols matrimonials atorgats per Joan Mart{, de la Móra, parròquia de Viladasens, fill de Bernat Gifre, àlies Taverner, de la parròquia de Camallera i hereu del mas Mart{ d'Avall de Viladasens,
i de Margarida, la seva esposa, a favor de la seva futura esposa
Margarida, absent, filla de Jaume Dalmau, àlies Pol, i de la seva
esposa Francesca, de Camallera. Joan Mart{ reconeix que ha rebut
de Margarida, en concepte de dot, 40 lliures barceloneses de tern
i aporta una quantitat equivalent dels seus béns com a donació
propter nuptias. Per restituir el dot, obliga tots i cadascun dels
seus béns mobles i immobles. Si la precedia en la mort, Margarida
podria tenir i posseir els béns i drets del marit mentre no li fos
satisfet el dot fntegre, amb nou marit o sense. La devolució es
faria amb un pagament de 23 lliures al cap de l'any de la mort
del marit i la resta amb els mateixos pagaments i terminis amb
què el dot hagués estat rebut d'acord amb àpoques, albarans o
altres documents legftims. Posat cas que fos Margarida qui el
precedfs en la mort, els hereus d'aquesta, rebrien 20 lliures al
cap de l'any i la resta com en el supòsit anterior. Margarida també
rebria els seus vestits i joies, llevat del vestit nupcial o el millor
vestit i de les joies donades per raó de matrimoni.
Actum est hoc Gerunde vicesirna secunda die mensis aprilis anno a nativitate Domini millessimo quadringentesimo tricesimo octavo.
Narcís Cotxa, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
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i vegueria de Girona, de les notes del també difunt Bernat Ferrer,
notari substitut de Bernat de Campllong.
Registre específic: 556.
Carta partida per ABC.
Els capítols atorgats per Margarida devien trobar-se
en un altre document, també partit per ABC, que casava amb aquest.
En el
document 731 el cognom Taverner apareix com a Cabanyer.
289 x 310 mm.

855
1438, abril, 22. Girona

Duplicat del document anterior, que correspon a l'altra part de la carta
partida per ABC.
Actum est hoc Gerunde vicesima secunda die mensis aprilis
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo
octavo.
Narcís Cotxa, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona, de les notes del també difunt Bernat Ferrer,
notari substitut de Bernat de Campllong.
Registre específic: 557.
Carta partida per ABC.

292 x 312 mm.

856
1438, setembre, 29. Siurana

Venda atorgada per Guillem Carrera, el . jove, de Vilamalla, com a
principal, i Joan Carrera, d'Estanyol; Pere Carrera, del veïnat de
les Olives de Sant Esteve de Guialbes, i Guillem Llorenç, de
Vilanova, com a fidejussors, a favor de Pere Pou, àlies Sunyer,
i Galceran Horts, també de Vilamalla, com a procuradors i
administradors durant aquest any de la caritat general que cada
any es distribueix a Vilamalla per Pentecosta. Els venen dues
mitgeres de forment anuals segons mesura de Castelló d'Empúries
sense tornes, pel preu de 6 lliures barceloneses de tern. Les han
de pagar el dia de Sant Pere i Sant Feliu i per assegurar-ne el
pagament obliguen tots els seus béns. El venedor les haurà de
portar a casa dels administradors, a la diòcesi de Girona.
Actum est hoc in castro de Siurana vicesima nona die mensis
septembris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
tricesimo octavo.
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Narcís Romaguera, oriünd de Siurana, notari públic per tot el domini
reial, lloctinent d'Antoni Romaguera, notari públic de Siurana.
Registre específic: 555.
335 x 351 mm.

857
1439, juliol, 1. Girona

Testament de Guillem Riba, prevere rector de l'Hospital de la Seu de
Girona, en el qual nomena com a marmessors Antoni Mitjà, prevere de la Seu; Pere Mart(, beneficiat de la seu; Marturià Pla,
prevere de la seu; Joan Pellicer, paborde de l'Almoina del Pa de
la seu, i Pere Capmany, laic, escrivà de Girona. Escull sepultura
en el carner de la galilea de la seu, que és de l'esmentat Hospital,
on jau el cos de Felip de Palau, rector predecessor seu. Ordena
la celebració de set salms amb lletania i dóna 4 diners a cadascun
dels assistents, així com la celebració de l'aniversari instituït l'1
d'abril de 1439, a càrrec dels hereus. Deixa diners per a misses
per la salvació de la seva ànima i la dels seus pares difunts a
les esglésies dels predicadors, framenors, Mercè i Carme! de
Girona, i a les de Llançà i Navata. Disposa una almoina de pa
als pobres el dia de l'enterrament i dóna diners a l'obra de la
seu; a la confraria de Santa Maria de la Seu, de la qual forma
part; a la Creu Major de la Seu; a la confraria de Sant Antoni
de Navata, de la qual forma part; a la confraria de Sant Lluc de
Maià; a Santa Maria de Montserrat i als rotlles de Sant Pere i
Santa Maria de Navata. També en deixa als seus fillols i filloles,
als guardians de la seu per tocar les campanes el dia de la seva
mort i al bisbe de Girona. Deixa uns llençols als altars de Navata i a l'Hospital de Navata. Nomena l'Hospital de la Seu de Girona
com a hereu universal i mana. que es venguin els béns restants
i que s'inverteixin en censals i rèdits. També mana complir les
coses escrites per la seva pròpia mà en cèdula de paper o per
mà dels notaris, amb les revocacions o addicions pertinents.
Actum est hoc Gerunde die prima mensis iulii anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo tricesimo nono.
Berenguer Ferrer Sassala, notari públic per autoritat reial, substitut
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 1645.
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1439, juliol, 1. Girona
Codicil al testament de Guillem Riba, prevere, rector de l'Hospital de

la Seu de Girona, en els quals afegeix Marturià Pla com a
marmessor i mana que el dia de la celebració de l'aniversari
ordenat en l'instrument de l'I d'abril de 1439, a l'església de la
seu, es diguin set salms amb lletania pels quals els seus hereus
donaran 2 diners a cada prevere beneficiat. Deixa al seu germà
Arnau de Riba, de Navata, 100 sous barcelonesos de tern d'un
censal de 1O lliures i 8 sous anuals que rep de la universitat de
Girona. Condona els deutes del seu nebot Bernat Graugés i
concedeix 100 sous a Agnès, esposa de Joan Bosc, calceter de
Girona, de les 20 lliures que l'esmentat Joan li devia; la resta
ha de ser lliurada al seu hereu universal. Deixa a la seva neboda
Agnès, vídua de Joan Riba, de Navata, els 60 florins que li havia
donat en préstec i els 17 que ella mateixa i Joan Riba, el seu
fill, havien rebut en préstec per comprar una mula, així com
qualsevol altre deute que poguessin tenir. Llega 1O sous a Joana,
esposa de Joan de Clara, i JO més a Joan Puig.
Actum est hoc Gerunde die quartadecima mensis octobris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo
primo.
Berenguer Ferrer Sassala, notari públic per autoritat reial, substitut
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 1646.
520 x 593 mm.

858
1439, agost, 28. Girona

Testament de Nicolaua, vídua de Nards Serra, fuster de Girona, en
el qual nomena com a marmessors Antoni Figueres, prevere
beneficiat de la seu; Francesc Mestre, apotecari de Girona, i
Sebastià Pons, paraire de draps de llana de Llers. Escull ser
enterrada al cementiri de l'església de la seu de Girona, en el túmul
del seu marit. Deixa diners a la seu en dret de sepultura; a Sant
Feliu, de la qual era parroquiana; per a misses a les esglésies
de la seu, Sant Feliu, Sant Domènec, Sant Francesc, el Carme,
la Mercè i Santa Clara; a l'obra de Sant Feliu i Sant Martí, i
a diversos bacins. Ordena misses per l'ànima del seu marit Narcís
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Serra i del seu primer marit Joan Bosc a l'església de Navata,
i per les ànimes de Nicolau Figueres i Andreu Figueres, oncles
seus, a l'església del Far. Deixa diners a Antoni Figueres, oncle
seu; a Jaume Pelagós, de Navata, germà seu; a Pere Pelagós, nebot
seu de Sant Llorenç de la Muga, i als seus fills; a Bernat Pelagós,
de Navata, nebot seu, i al seu fill; a Antònia, esposa de Joan
Roig, de Pols, neboda seva i als seus fills; a Alamanda, esposa
d'Antoni Riera, de Navata, germana seva; a Antònia, germana
seva, i al seu marit Bernat Volart, sabater de Besalú; a Guillem
Alguer i Sebastià Pons, de Llers; a Antoni Figueres, fill de Pere
Figueres, del Far, i a Caterina, vídua d'Andreu Figueres, oncle
seu. Deixa la seva roba perquè sigui distribuïda pels marmessors
entre Manda i Antònia, germanes seves; Antònia, filla de Jaume
Pelagós, neboda seva; Manda, esposa de Jaume Pelagós, la seva
cunyada, i l'esposa de Bernat Pelagós. També deixa una quantitat
de diners per dotar donzelles del seu llinatge. Fa llegats a Pere
Mas, blanquer de Girona, el seu gendre; a Pere Riera, paraire de
Girona i al seu fill Pere; a Tona de Serra, menestral de Girona;
a la seva fillola Nicolaua, filla de Joan Puig, sabater de Girona;
a Narcisa, esposa de Miquel Castellar, sabater de Girona; a Isabel,
la seva néta, filla del vidu Miquel Vilar, menor d'edat, apotecari
de Girona, i de Constança, filla de la testadora; a Jaume Pelagós,
prevere domer de Navata, nebot seu, i torna a Antoni Figueres,
el seu oncle, la donació que li havia fet. Nomena Caterina i Isabel,
les seves nétes, filles de Constança, com a hereves universals. Si
en moria una l'heretaria l'altra i si totes dues morien sense descendència, heretaria l'Almoina del Pa i els aniversaris presbiterals
de la seu.
Actum est hoc Gerunde die vicesima octava mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo nono.

Francesc Negrell, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.
Registre específic: 1631.
687 x 567 mm.

859
1439, desembre, 5. Taialà

Venda de censal atorgada per Ponç Vilella, ciutadà de Girona, fill
i hereu de Joan Vilella (testament de 15 d'octubre de 1421 en
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poder del notari Miquel Pere), i la seva esposa Elionor, a favor
de Dalmau i Guillem de Camps, preveres, com a procuradors
dels aniversaris presbiterals de la seu de Girona, d'un censal de
83 sous i 4 diners barcelonesos de tern de pensió anual i 100
lliures de preu. Eren part de 50 lliures anuals de pensió i 24.000
sous de preu que rebien de la universitat de Girona d'un altre
censal de 2.000 sous de pensió que Francesc de Santceloni, Joan
de Riera, Francesc de Segurioles i Pere Benet, ciutadans de
Girona, com a procuradors de la universitat, vengueren al difunt
Joan Vilella, pare de l'atorgant, per 40.000 sous (Pere Pinós,
notari, 14 d'agost de 1403). Els compradors paguen amb diners
que procedien de la lluïció d'un censal que Sança, vídua de Pere
Benet, ciutadà de Girona, havia fet als esmentats aniversaris.
D'aquestes 100 lliures, 65 eren per a l'aniversari de Guillem
Ricard, prevere beneficiat de la seu; 15, per al de Nards Serra,
fuster de Girona; 1O lliures i 1O sous, per al de Bernat Guillem
de Perles, prevere, i 9 lliures i 1O sous, per al de Bernat Albert,
blanquer de Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc infra parrochia de Thoylano diocesis Gerundensis
quinta die mensis decembris armo a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo tricesimo nono.
Berenguer Ferrer Sassala, notari públic per autoritat reial, substitut
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registres específics: 1650 i 1651.
621 x 598 mm.

860
1440. València

Confirmació atorgada per la reina Maria, com a lloctinent del rei,
el seu marit, dels privilegis concedits pel rei Pere i l'infant Alfons,
donats a Girona el 8 de febrer de 1283, pels quals la ciutat de
Girona podia gaudir dels usatges i consuetuds de Barcelona, com
era costum.
Datum Valencie [ ... ] die [ ... ] anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo.
És còpia simple.
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Registre específic: 1640.
Foradat pels rosegadors.
x 357 mm.

Altres numeracions: Registrado de número 214.

669
430

861
1440. València

Confirmació atorgada per la reina Maria d'una altra confirmació i
ampliació concedida pel rei Joan I del privilegi donat pel rei Pere
III, el seu pare, a la ciutat de Girona el 18 de juny de 1359,
sobre l'observació dels estatuts i ordinacions i la imposició de
bans per part de la universitat de Girona.
Datum anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quadragesimo.
És còpia simple.
Registre específic: 1859.
Mal estat de .conservació, forats.
229.
406 x 603 mm.

Altres numeracions: Registrado de número

862
1440. València

Privilegi atorgat per la reina Maria a favor de la ciutat de Girona,
en el qual concedeix que la ciutat, per mitjà dels seus jurats i
prohoms,. pugui cobrar una imposició d'una malla per lliura de
preu sobre robes i altres mercaderies que es detallen en el
document. Es concedeix perquè la ciutat havia socorregut les
necessitats de la Corona amb 500 florins d'Aragó.
Dada en València a[ ...] dies[ ... ] en l'any de la nativitat de Nostre
Senyor mil quatrecents quaranta.
És còpia simple.
Registre específic: 1860.
Manca Ja data, les signatures i el segell.
número [ ...].
409 x 517 mm.

·Altres numeracions: Registrado de

863
1440. València

Confirmació atorgada per la reina Maria, com a lloctinent del seu
espòs, del privilegi atorgat pel rei Pere I el dia 5 de juny de 1206
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a favor de la ciutat de Girona i els seus habitants, en relació a
malifetes causades a habitants de Girona.
Datum Valencie [... ]die[... ] anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo.
És còpia simple.
Registre específic: I 873.
Forats i tinta esvanida.
207 x 473 mm.

Altres numeracions: Registrado de número 220.

864
1440. València

Confirmació atorgada per la reina Maria, com a lloctinent general
del seu marit, del privilegi atorgat pel rei Pere li i l'infant Alfons,
el seu primogènit, el 25 de gener de 1284, a favor de la ciutat
de Girona, i especialment de la clàusula on es preveia que els
ciutadans de Girona poguessin fer servir els usatges, consuetuds
i bons usos de la ciutat de Barcelona per tal que els puguin
utilitzar per admetre i remoure corredor, escollir cònsol de mar
i jutge d'apel·lacions.
Datum Valentie [... ]die[ ... ] anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo.
És còpia simple.
Registre específic: 2054.
Altres numeracions: Registrado de número 219.

279 x 545 mm.

865
1440. València

Confirmació atorgada per la reina Maria, esposa i lloctinent del rei
Alfons, a favor dels jurats i prohoms de la universitat de Girona,
a petició seva, de totes les franqueses, immunitats, llibertats,
privilegis, usatges, consuetuds i bons usos concedits a la ciutat
de Girona.
Datum Valentie anno a nativitate millesimo quadringentesimo
quadragesimo.
Registre específic: 2592.
Conserva part del segell.

L'original no porta ni dia ni mes.

360 x 43 1 mm.
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866
1440, octubre, 19

Protesta presentada per Bernat Julià, escrivà de Girona, com a síndic
i procurador dels jurats de la ciutat segons procura subscrita per
Miquel Pere, notari, el 2 de gener de 1440, a Gabriel de Vilanova,
canonge i paborde de la seu de Lleida, com a jutge i comissari
subdelegat de García Aznarez de Añón, bisbe de Lleida, jutge i
comissari del sínode de Basilea, i també a Joan de Barba-roja,
doctor en lleis, com a advocat fiscal de l'esmentat bisbe, reunits
a Girona a l'alberg de l'ardiaca de la Selva de la seu de Girona.
Hi eren presents, com a testimonis, Joan Pons, escrivà, en nom
de Miquel Pere, notari públic de Girona; Bernat Artau, escrivà,
i Berenguer Plan, verguer dels jurats. Es queixen de la resposta
donada per Gabriel de Vilanova i Joan Barba-roja en relació amb
la investigació sobre les usures que pretenien fer a Girona, fet
que comptava amb l'oposició de la universitat de l'esmentada
ciutat.
Die mercurii hora tercia currente post meridiem intitulata
decima nona mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo.
Miquel Pere, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaume
de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.
Registre específic: 2700.
Forats, taques d'humitat i tinta esvanida en algunes parts.

348 x 525 mm.

867
1440, novembre, 18

ApeU.ació presentada per Antoni Noguer, verguer dels jurats de Girona,
com a procurador, síndic i actor del Consell de la ciutat i en
nom dels jurats (procura closa el 18 de novembre de 1440 per
Miquel Pere, notari), a Gabriel de Vilanova, doctor en decrets,
canonge i paborde de la seu de Lleida, com a comissari de la
investigació de ll}S usures, delegat per García Aznarez de Añón,
bisbe de Lleida, al seu torn, jutge i comissari nomenat pel concili
de Basilea. Es reuniren a l'alberg de Pere Bonet, canonge de la
seu de Girona, en presència de Llorenç Benet, escrivà per autoritat
reial lloctinent del notari Miquel Pere, i dels testimonis Nicolau
Frugell i Bernat Ferrer, notaris, i Jaume Verguer, escrivà. Aquesta
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apel-lació versava contra la investigació de les usures que Gabriel
de Vilanova pretenia dur a terme a Girona amb l'ajut de Joan
Barba-roja, jurisperit; Antoni de Coll, notari de Girona escrivà
de l'esmentat comissari, i Mart( d'Osca, procurador fiscal, perquè
els representants del Consell consideraven que vulnerava els drets
i privilegis de la ciutat. L'apel-lació és intimada el mateix dia i
en dies successius al bisbe de Girona; a Pere de Begudà, sagristà
segon de la seu; a Vicenç Cots, capellà major de Sant Feliu (aquests
dos últims s'hi adherien); a Pere Serra, rector de Sant Nicolau;
a Pere Mateu, capellà de Sant Mart( Sacosta; a Esteve Andreu,
rector del Mercadal, i a Pere Puig, rector de Santa Eulàlia Sacosta.
Die veneris hora post meridiem que fuit decima octava die
novembris anno a nativitate Domini quadringentesimo quadragesimo.
Miquel Pere, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 3001.
Forats.
513 x 659 mm.

868
1440, novembre, 20

Protesta presentada per Antoni Noguer, verguer dels jurats de GirÒna,
com a sfndic i procurador de la universitat de l'esmentada ciutat
(procura de 18 de novembre de 1440), a Joan Corbera, cavaller,
com a governador general de Catalunya, en presència de Llorenç
Benet, escrivà per autoritat reial substitut a la notaria de Girona,
i de Bernat de Vilarmau i Francesc Vidal, drapers de Girona, com
a testimonis, reunits en una cambra de la casa de Margarida,
vfdua de Bernat de Corbera, cavaller, situada a la plaça de les
Albergueries de Girona. La llegeix l'esmentat escrivà. La universitat
de Girona manifesta la seva queixa per la investigació del crim
d'usura que pretenien dur a terme Gabriel de Vilanova, doctor
en decrets, canonge i paborde de Lleida, com a comissari delegat
per la Sanui Seu sobre les usures; Joan Barba-roja, jurisperit,
i Antoni Coll, notari de Girona, escrivans, i Mart( d'Osca,
procurador fiscal de l'esmentat comissari. Demana que no es
pugui fer aquesta investigació sense que la reina en sigui
informada.
Vigesima die mensis novembris anno a nativitate Domini
millesimo quadragentesimo quadragesimo.
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Miquel Pere, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2996.
Altres numeracions: Registrado de número 217.

501 x 754 mm.

869
1440, novembre, 21

ApeUació presentada per Antoni Adroguer, com a síndic i procurador
de la universitat de Girona, a l'alberg de Margarida, vídua de
Bernat de Corbera, cavaller, situat a la plaça de les Albergueries
de Girona, en presència de llorenç Benet, escrivà de la notaria de
Girona, i Miquel Pere, notari públic, a l'actuació de Gabriel
de Vilanova, doctor en decrets, canonge i paborde de la seu de
Lleida, com a comissari i executor per investigar les usures,
sotsdelegat per García Azntírez de Añón, bisbe de Lleida, jutge
i comissari nomenat pel concili de Basilea.
Die lune ante meridiem [ ... ] que fuit vicesima prima die mensis
novembris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quadragesimo.
Miquel Pere, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2919.
Tinta esvanida en alguns llocs.

668 x 731 mm.

870
1440, desembre, 3 - 1440, desembre, 17

Apòstols del noble Dalmau, vescomte de Rocabert(, adreçats a la reina
Maria, com a lloctinent general del seu espòs Alfons IV, amb
relació a l'apel·lació feta per Pere Roig, notari de Sant llorenç
de la Muga, de més de 55 anys d'edat, acusat d'uns suposats
crims i empresonat, en els quals afirma que l'esmentat notari
no ha estat sotmès a greuges ni vexacions per part dels seus
oficials ni es troba indefens davant la justícia com havia escrit
en la seva apel·lació. Assegura que disposa d'advocats i procuradors,
que pot anar pel castell amb cadenes a les cames i que pot menjar
amb el procurador o algú altre i que té un bon llit, alhora que
nega que hagi estat privat de la notaria i dels seus béns i drets.
També ha manat que no sigui oprimit ni vexat i que es respongui
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dels seus béns. Considera que Andreu Ma/era és un jutge competent però ateses les sospites al·legades per l'acusat nomena
Bernat Teixidor, llicenciat en lleis de la ciutat de Girona, com
a jutge del cas. Respecte dels 500 florins que l'acusat considerava
pagats, manté que eren per altres crims i no pels que se
l'inculpava. Foren fets part en presència de Miquel Benaula,
notari, i part en presència de Martí Maimó, escrivà.
Die sabbati que erat tertia mensis decembris anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo.
Die sabbati que fuit decimaseptima mensis decembris et anni
proxime superius nominato.
Miquel Benaula, notari per autoritat del vescomte de Rocabertí per
tota la terra de l'esmentat vescomte, com a lloctinent de l'hereu del
difunt Tomàs Parada, notari públic de Peralada.
Registre específic: 2825.
527 x 605 mm.

871
1441, maig, 3. Peralada

Àpoca atorgada per Caterina, esposa de Pere Oliva, i Caterina, la seva
filla, esposa de Martí Oliva, de les Costes, parròquia de Peralada,
amb consentiment i voluntat dels seus respectius marits, a favor
de Joan Miquel, del mateix veïnat, en la qual reconeixen que han
rebut 5 sous melgoresos per la venda d'una peça de terra situada
en aquesta parròquia, al lloc anomenat pla de les Costes, d'una
vessana d'extensió, atorgada el mateix dia i pel mateix notari.
Actum est hoc infra parrochia Petrelate die tertia mensis madii
armo a nativitate Domini millesimo quadringentessimo quadragesimo
primo.
Joan Batlle, notari per autoritat del noble vescomte de Rocabertí,
lloctinent de Jordi Garrigàs, notari públic de Peralada.
Registre específic: 2488.
189 x 242 mm.

872
1441, juliol, 21. Girona

Establiment emfitèutic atorgat per Joan Noguera, prevere beneficiat
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de la seu de Girona, com a procurador de Bernat, bisbe de Girona
(procura de 12 de juny de 1441}, a favor de Ramon Boquí,
blanquer menor d'edat de Girona, d'un hort erm situat al puig
de Barrufa, a prop de la torre de Santa Eulàlia Sacosta de Girona,
que fou del difunt Pere Oms, bracer de Girona. A orient, afronta
amb l'honor que estableix a Pere Mor, àlies Enric, blanquer de
Girona, que fou del difunt Feliu Carbonell, paraire de Girona;
a migdia, amb el mur de Santa Eulàlia, mitjançant el carrer, i a
occident i cerç, amb un altre carrer. A canvi, rebrà un cens anual
per Nadal de 1O diners de tern i un parell de gallines d'entrada
que hauria de donar al bisbe de Girona.
Actum est hoc Gerunde die vicesima prima mensis iulii anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo primo.
Berenguer Ferrer Sassala, notari públic per autoritat reial, substitut
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2026.
450 x 448 mm.

873
1441, agost, 14. Caldes de Malavella

Apoca atorgada per Joan Llorenç, àlies Materon, de la parròquia de
Franciac, batllia de Caldes de Malavella, i Constança, la seva
esposa, senyora útil i propietària del mas Materon de Franciac,
a favor d'Esteve Seguer, de la parròquia de Riudellots de la Selva,
en la qual reconeix que ha rebut 16 lliures de moneda barcelonesa
de tern, en redempció de dues quarteres de forment que eren part
de cinc quarteres de cens anual que li prestaven per un camp
que tenien sota domini i alou de dita Constança, situat a
Riudellots al lloc anomenat les Coromines d'en Materon. El tenien
en emfiteusi per concessió dels propietaris del mas Materon a
Antoni Seguer, pare de l'esmentat Esteve. A orient, afronta amb
l'honor del mas Vidal de Franciac anomenat camp Vidal; a
migdia, amb les possessions del mas Prat de Riudellots anomenades
les Coromines d'en Prat; a occident, amb el camí reial anomenat
camí Barcelonès, i a cerç, amb una altra honor d'Esteve Seguer,
que també tenia per dita Constança. Aquesta reducció havia estat
promesa per un termini de 16 anys a partir de la data de confecció
del document, 4 de febrer de 1437, en poder del difunt Antoni
Cavaller, notari de Caldes, a Esteve Seguer i a Antoni Seguer,
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el seu pare. A canvi de les esmentades cinc quarteres, havien de
pagar 40 lliures barceloneses, bé en un sol pagament o en dos
o tres terminis. Les 16 lliures rebudes corresponien a dues parts
de les cinc en què havien estat dividides les 40 lliures, i equivalien,
per tant, a dues quarteres de les cinc que havien de lliurar. Per
això, haurien de continuar lliurant fins al proper pagament les
tres quarteres encara no redimides.
Actum est hoc in villa de Calidis de Malaveteri quartadecima
die augusti anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quadragesimo primo.
Pere Cavaller, notari públic de Caldes de Malavella pel senyor Mateu
Florimon de Montcada, senyor de la baronia de Llagostera.
Registre específic: 617.
344 x 373 mm.

874
1442, maig, 21. Olot

Testament de Guillem Fàbrega, de Tredòs, parròquia de Sant Esteve
d'Olot, en el qual escull com a marmessors Pere Fàbrega, d'Olot,
el seu pare; Pere Cos, de Castellfollit, i Joan Bolòs, d'Olot. Mana
ser enterrat al cementiri de l'església de Sant Esteve d'Olot a la
qual deixa diners per als capellans, misses, obra, torxes, candela
del Corpus, capella de Sant Màrius, i per a una almoina de
fogasses el dia de Tots Sants. També deixa diners als seus néts;
a Francesca, la seva esposa, a més dels vestits i joies que li
pertanyien; a Joana, neboda seva, i a d'altres nebodes; a la filla
de Ramon Turó, i als seus marmessors. Institueix Llorença, la
seva filla, com a hereva universal.
Actum est hoc in parroexia Oloto vicesima prima die madii
anno a nativitate Domini millesimo CCCC quadragesimo secundo.

Joan Coma, domer de Sant Esteve d'Olot.
Registre específic: 698.
275 x 298 mm

875
1442, maig, 21. Olot

Testament de Francesca, esposa de Guillem Fàbrega, de Sant Esteve
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d'Olot, en el qual nomena com a marmessors Pere Fàbrega, del
mas Montada de Begudà, i el domer de l'església d'Olot. Escull
sepultura al cementiri de l'església parroquial d'Olot a la qual
deixa diners per a les torxes, la candela que crema davant del
Sant Sacrament i les llànties de Santa Maria. També en dóna
a l'Hospital d'Olot, a Sant Miquel del Mont, a la caritat donada
a l'església d'Olot el diumenge abans de Tots Sants i a cada nét.
Nomena Llorença, filla seva, com a hereva universal.
Actum est hoc in parroechia Oloti vicesima prima die mensis
madii anno a nativitate millesimo quadrigentesimo quadragesimo
secundo.
Joan Coma, prevere domer de l'església de Sant Esteve d'Olot.
Registre específic: 1790.
200 x 312 mm.

876
1420, juliol, 6. Girona

Venda atorgada per Miquel de Prat, mercader de Girona, fill de Guillem
de Prat, mercader, i de la seva esposa Justina, difunts, hereu
universal de la meitat dels béns del seu pare mort intestat, i de
Mart( de Prat, fill del difunt Francesc de Prat, mercader de la
vila de Scicli, regne de Sicflia, fill d'un altre Francesc de Prat,
germà de l'esmentat Miquel de Prat, hereu universal de l'altra
meitat dels béns (Miquel actuava com a procurador de Guillem
de Prat, habitant de Sict1ia, i de Jaumeta, vfdua de Francesc de
Prat, tutora d'Antonello, Joan i Violant de Prat, fills seus, segons
procura de 15 de juliotde 1441). Venen per deu anys a Ramon
Samsó, major d'edat, ciutadà de Girona, tota la part que Guillem
de Prat, pare de Miquel i Francesc, rebia de les lleudes
anomenades de la pedra, del mercat i altres lleudes que es
cobraven a la ciutat de Girona; una calça de presset vermell o
1O sous barcelonesos que percebien anualment sobre la part de
les lleudes dels hereus i successors de Bernat d'Hospital i Pere
Bell-lloc, ciutadans de Girona, i tots els drets que l'esmentat
Guillem obtenia de la lleuda i que foren de Joan de Prat, apotecari
de Girona, pare de Miquel de Prat, per compra al comanador de
l'Hospital Nou de Girona, al paborde de l'Almoina del Pa de la
Seu de Girona i al prior del convent dels predicadors de la ciutat,
com a hereus universals del difunt Pere Cardonets, porter de la
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Casa Reial (Bartomeu Vives, notari substitut de Bernat de Taialà,
notari públic de Girona, 5 de febrer de 1349). Pertanyia a Pere
Cardonets per venda que els féu a ell i a la seva esposa Magdalena
Tomàs Barrat, ciutadà de Girona (Ramon de Bruguera, notari
substitut de Bernat de Taialà, 19 de març de 1341). Tomàs Barrat
el tenia per venda i concessió feta per Ramon Xammar (Pere
Maçanet, notari substitut de Ramon Simó de Taialà, 19 de gener
de 1321 ). El preu és de 400 lliures barceloneses de tern de les
quals Ramon Samsó reté 300 lliures en florins d'or, amb llicència
i manament dels venedors, per tal que les donés a Bernat Ferran,
notari de Girona, per a la lluïció i redempció d'un censal mort
de 300 sous de pensió anual i 300 lliures de preu que Francesc
de Prat, pare de Martí de Prat, i Miquel de Prat vengueren a Bernat
Ferran (Miquel Pere, notari, 8 de maig, 1434). Se salva el dret
del rei com a senyor alodial i possessor de la baronia de Montcada,
per la qual era tinguda l'esmentada lleuda, i la prestació de
fidelitat i homenatge als successors de Ramon Xammar, atès que
aquest ho va establir així en la venda. Pere de Bordils, ciutadà
de Girona, com a lloctinent de Galceran de Requesens, cavaller
i conseller reial, a la ciutat, vegueria i batllia de Girona i Besalú,
mana que sigui atès tot allò que comporta el present arrendament.
Hi consten les signatures de Pere de Bordils; Jaume Gener,
cavaller reial, batlle general de Catalunya i procurador dels feus
de Catalunya durant l'absència d'Arnau Fonolleda, conseller reial
i secretari, de part del rei com a senyor alodial directe del castell
de Sobreportes i com a tenidor de la baronia de Montcada, i de
Ramon Savarrés, senyor del castell de Medinyà.
Actum est hoc Gerunde sexta die iulii anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo.
Pere Escuder, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes del difunt Bernat Ferran, notari públic substitut de Bernat de
Campllong, notari de Girona.
Registre específic: 2624.
Anava cosit per la part inferior.

769 x 564 mm.

877
1442, juliol, 10. Girona

Àpoca atorgada per Bernat Ferran, notari de Girona, a favor de Ramon
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Samsó, major d'edat, ciutadà de Girona, en la qual reconeix que
ha rebut 302 lliures i 1O sous barcelonesos: 300 lliures per la
lluïció i redempció d'un censal de 300 lliures de preu i 300 sous
de pensió anual que Miquel de Prat i Francesc de Prat, pare de
Martí de Prat, li vengueren (Miquel Pere, notari, 8 de maig de
1434), i 50 sous pels interessos endarrerits des del 8 de maig
proppassat. Ramon Samsó paga amb part de les 400 lliures
barceloneses del preu de la venda de les lleudes de la ciutat de
Girona feta al difunt Miquel Prat, mercader de Girona, fill dels
difunts Guillem de Prat i de la seva esposa Justina, quant a la
meitat, i Martí de Prat, fill del difunt Francesc de Prat, habitant
del regne de Sicília, quant a l'altra meitat (venda de 6 de juliol
de 1442 en poder de Bernat Ferran, l'atorgant), d'acord amb el
que s 'havia establert en el document de venda.
Actum est hoc Gerunde die decima iulii anna a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo.
Miquel Pere, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2388.
Havia estat afectat per fongs.
Dóna la correspondència: 1 florí d'or d'Aragó
I 11 sous barcelonesos.
403 x 408 mm.

878
1442, juliol, 25. Girona

Agnició de bona fe atorgada per Ramon Samsó, major de dies, ciutadà
de Girona, a favor de Miquel de Prat, mercader de Girona. Promet
pagar-li 40 lliures que mancaven de la venda atorgada per Miquel
de Prat, en nom propi i com a procurador de Jaumeta, vídua
de Francesc de Prat, mercader, germà de Miquel, la qual actuava
en nom propi i com a tutora d'Antonello, Joan i Violant, fills
seus, i com a procurador de Mart{ de Prat, nebot de l'anterior.
Les pagaria quan es lliurés a Pere Sitjar la lletra testimonial
signada per l'autoritat competent en la qual es garantís ellloament
i aprovació de l'esmentada Jaumeta d'una altra venda feta per
Miquel de Prat i Guillema de Prat, a favor de l'esmentàt Pere
Sitjar, notari de Girona, i de Sança, la seva esposa, d'un alberg
que Guillem de Prat, pare de Miquel de Prat, tenia a Girona, a
les voltes de la plaça de les Cols. Miquel de Prat, en nom propi
i com a procurador dels anteriors, havia venut a Ramon Samsó,
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durant deu anys, les lleudes de la pedra, del mercat i altres lleudes,
i el cens d'una calça de presset vermell o 1O sous barcelonesos
de tern. Guillem de Prat, mercader, pare de Miquel de Prat, les
rebia anualment sobre la part que percebien els hereus de Bernat
Hospital, canvista de Girona, i de Pere de Bell-lloc, mercader de
Girona. El preu de venda fou de 400 lliures barceloneses i només
n'havia rebut 360 (venda de 6 de juliol de 1442 en poder de Bernat
Ferran, notari). Segueix la lletra testimonial signada per Bernat
Desbalbs, donzell i procurador general del comte de Mòdica, del
regne de Sicz1ia, en la qual dóna fe que Francesc d'Yssisa és notari
públic del regne de Sicz1ia i que els seus instruments mereixen
plena fe i, per tant, és vàlida la lloació de Jaumeta de la venda
d'alberg feta davant d'aquest notari.
Actum est hac Gerunde vicesima quinta die mensis julii anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo
secundo.
Bernat Ferran, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2923.
380 x 441 mm.

879
1442, setembre, 1. Peralada

Venda atorgada per Marquesa, vídua de Bernat Llop, de Cabanes, i
hereva de Bernat Llop, fill seu, a favor de Bartomeu Prat, moner
de Peralada, d'un alberg situat al puig Farner de l'esmentada vila,
pel preu de 100 sous melgoresos. Se salva el dret i el domini
directe de Joan Moles, ciutadà de Girona, i hi figura el
consentiment d'Esteve, fill de l'atorgant.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Petralate primi die mensis septembris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo
secundo.
Jordi Garrigàs, notari públic de Peralada per autoritat del vescomte
de Rocabertí.
Registres específics: 2748 i 2749.
Tinta esvanida.
392 x 318 mm.
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880
1442, setembre, 10. Peralada

Creació i venda de censal atorgada per Castelló Pont, del Morassac,
parròquia de Peralada, i la seva esposa Antònia, filla i hereva
de Joan Roca àlies Gelabert, difunt del veïnat de les Olives de l'esmentada parròquia, com a principals, i Guillem de Pont, de
Fortià, i Antoni Romaguera àlies Masdamunt, del Morassac,
com a fidejussors, a favor de Pere Mascarós, espaser de Peralada, i de Francesca, vídua de Rigalt Mascarós, baster de la mateixa vila, com a tutors testamentaris de Martina, Margarida i
Marturiana, pupil-les, filles i hereves de l'esmentat Rigalt. Els
venen un censal de 8 sous melgoresos de pensió i 8 lliures
melgoreses de preu.
Actum est hoc Petralate decima septembris anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo.
Jordi Garrigàs, notari públic de Peralada per autoritat del vescomte
de Rocabertí.
Registre específic: 2754.
497 x 587 mm.

881
1442, desembre, 18. Girona

Renúncia de Pere Cellera, de la parròquia de Corts, i la seva esposa
Maria, com a hereva universal de Joan Cellera, llur fill difunt,
a favor del clergue obtentor del benefici instituït a l'altar de Sant
Benet de la seu de Girona, a una trilla que tenien sota domini
d'aquest benefici a la parròquia de Sant Andreu de Mata, de dos
jornals de bou d'extensió, perquè els resultava inútil i perjudicial.
A orient, afronta amb l'honor de l'hereu del difunt Mateu Batlle,
i amb el rec de les Codines, i a cerç, amb l'honor de Pere Ferrer,
de Mata, i amb un erm anomenat de Palomar. Pagaven un cens
anual d'un parell de gallines.
Actum est hoc Gerunde die decima octava mensis decembris
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo
secundo.
Pere Sitjar, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat de
Campllong, notari públic de Girona.
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Registre específic: 2144.
286 x 383 mm.

882
[14]43, gener, 22. Sant Jordi Desvalls

Creació i venda de censal atorgada per Antoni Sabater, de Sant]ordi
Desvalls, i la seva esposa Caterina, a favor de Caterina, esposa
de Pere Candell, del barri de Vall de [Casavells], d'un censal de
5 sous de cens anual i 100 sous de preu. Pere Miquel, de [Sant
Jordi Desvalls]; Pere Gomir, sastre de Cervià, i Pere Albert, del
veïnat de Raset de Cervià, s'erigeixen en fidejussors.
Actum est hoc infra terminum castri Sancti Georgii de Vallibus
vicesima secunda [die mensis ianuarii anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo] quadragesimo tertio.
Pere Carrera, notari públic de Sant Jordi per autoritat del cavaller
Andreu de Biure, senyor d'aquest castell i termes.
Registre específic: 1977.

14[43]. gener, 22. Sant Jordi Desvalls

Apoca de la venda de censal anterior.
Actum est hoc infra terminum castri Sancti Georgii de Vallibus
vicesima secunda die mensis ianuarii anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo [quadragesimo tertio].
Pere Carrera, notari públic de Sant Jordi per autoritat del cavaller
Andreu de Biure, senyor d'aquest castell i termes.
Registre específic: 1978.
Falta el marge esquerre i bona part del dret. Ennegrit per substàncies químiques
i taques d'aigua.
536 x 501 mm.

883
1443, gener, 23. Tortosa

Privilegi en forma de capítols atorgat per la reina Maria com a
lloctinent general a favor de la ciutat de Girona, a petició dels
jurats i prohoms de la ciutat en el qual li concedeix la facultat
de tenir Taula de Canvi assegurada. Aquests cap(tols són: 1. Els
dipositaris no haurien de pagar cap mena de salari al regidor
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o regidors de l'esmentada taula a diferència del que era costum. 2. Les quantitats de moneda que s'hi dipositessin serien
privilegiades de manera que no podrien ser marcades ni empenyorades per culpa de deutes estranys, s'hi haguessin obligat
com a principals o fidejussors. 3. Els diners procedents de les
imposicions i rèdits haurien de ser ingressats a l'esmentada
Taula i esmerçats en el pagament dels salaris ordinaris i en el
de les pensions i lluïcions dels censals. No podrien servir per
altra cosa que per pagar i fer fermances d'aquells censals que
el clavari de les imposicions havia de pagar. No podrien servir
per pagar altres censals o per usos o negocis de la ciutat i
Universitat, jurats i singulars, ni amb concessió reial. 4. Els
jurats i el Consell General de la ciutat haurien de jurar respectar els presents capítols en l'acte en el qual la reina concedia Taula de Canvi, i cada any el dia de Ninou, en què tenien
lloc les eleccions del Consell, jurats i altres oficis municipals.
També s'haurien de publicar i llegir en veu alta pel notari dels
jurats davant del Consell de la ciutat. 5. Els jurats i el Consell haurien d'escollir un o dos regidors i administradors de la
Taula de Canvi, pel temps que es decidfs en el Consell i amb
el salari que creguessin convenient. Un cop escollits, i abans
d'exercir el seu ofici, haurien de prestar jurament i homenatge
de lliurar les monedes que es dipositessin a la taula a les
persones a les quals pertanyessin. Dels emoluments de les
imposicions n'haurien de retre compte d'entrada i sortida al
clavari de les imposicions el qual, amb sagrament i homenatge, estava obligat a no convertir-les en altra cosa que en certs
salaris i pagaments de censals. 6. Per tal que la Taula fos prou
segura, els jurats i prohoms de la ciutat podrien respondre'n
amb els béns de la Universitat. Els jurats i el Consell podrien ordenar i firmar amb el regidor o regidors de la Taula
els capftols i ordinacions que calguessin per al bon regiment
i conservació de la ciutat i la seguretat de la Taula. No podrien,
però, modificar els capítols precedents. 7. Concedeix llicència
i facultat a la Universitat de Girona per vendre censals fins a
les sumes o quantitats de moneda que el regidor o regidors de
la taula poguessin demostrar documentalment, que havien
convertit en remissió d'altres censals, de manera que a la taula
hi hagués diners suficients per lliurar-los a qui els hi hagués
dipositat si ho sol·licitava. Els compradors haurien de tenir en
el seu poder els documents originals dels censals que hagues-
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sin estat lluïts. Amb els diners d'aquests censals s'hauria de fer
la nova venda i haurien de constar en el document de venda.
8. Les quantitats de moneda que d'ara endavant s'haguessin
de dipositar per part de la Universitat, col·legis o particulars
a la ciutat i vegueria de Girona s'haurien de dipositar a l'esmentada Taula. 9. Els capítols anteriors no podrien representar
cap perjudici, innovació o derogació del privilegi o rescrit que
l'infant Joan va atorgar a la Universitat de Girona, com a governador general del seu pare, rei Pere III, el 19 de novembre
de 1386.
Quod est datum et actum Dertuse vicesima tercia die januarii
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo
tertio.
Llorenç de Casanova, secretari reial i notari públic per tot el domini
del rei.
Registre específic: 1604.
557 x 721 mm.

884
1443, gener, 25. Tortosa

Àpoca atorgada per Mateu Pujades, cavaller, conseller i tresorer general
del rei d'Aragó, a favor dels jurats i prohoms de la ciutat de
Girona, en la qual reconeix que ha rebut de Nicolau Roca, escrivà
de la reina Maria i lloctinent general del rei, 507 lliures, 18 sous
i 8 diners en pagament d'un termini dels 1.000 florins d'or d'Aragó
que havien ofert per raó d'un privilegi donat a Tortosa el 23 de
gener de 1443 pel qual la reina, en nom del seu espòs, concedia
Taula de Canvi a la ciutat de Girona. D'aquesta quantitat, 651
florins d'or d'Aragó, 2 sous i 1O diners foren lliurats a Pere Mercader i les restants 150 lliures, 2 sous i 6 diners a l'esmentat
Nicolau Roca.
Actum est hoc in civitate Dertuse die vicesima quinta mensis
ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quadragesimo tercio.
Gabriel de Puig, notari públic per tot el domini del rei.
Registre específic: 584.
197 x 232 mm.
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885
1443, març, 8

Lloació atorgada per Jaumeta Guix, vúlua de Francesc de Prat,
habitant de Scicli, del regne de Sicaia, en nom propi i com a
tutora d'Antonello, pupil, fill seu i del seu marit Francesc de Prat,
i com a procuradora de Joan de Prat, absent, i Violant, esposa
d'Atardi de Staisso o Starsso, notari de la vila de Mohat, fills
seus i de Francesc de Prat, en presència de Jaume de Mirabellis,
jutge ordinari de les causes civils de Scicli; Francesc d'Yssisa,
notari reial del regne de Sicflia, i dels testimonis Luca de la
Fultrera, Renaldo de Rubio, prevere; Antoni d'Ariciis, noble;
Bartomeu d'Ariciis i Gofrido de Grandino, clergue. Lloa a favor
de Ramon Samsó, major d'edat, ciutadà de Girona, la venda que
li havien fet a carta de gràcia de la part que els corresponia com
a hereus a parts iguals per mort intestada de Francesc de Prat,
de les lleudes anomenades de la pedra, del mercat i altres de la
ciutat de Girona i una calça de presset vermell o 1O sous
barcelonesos que Guillem de Prat, pare de l'esmentat Francesc
de Prat, rebia de la part de les lleudes que rebien els hereus o
successors dels difunts Bernat d'Hospital, canvista de Girona,
i Pere de Bell-lloc, mercader de Girona. L'esmentat Francesc de
Prat i el seu germà Miquel de Prat, fills de Guillem de Prat i la
seva esposa Justina, havien rebut la meitat cadascú d'aquesta
part de lleudes com a hereus intestats del seu pare. La venda
a Ramon Samsó havia estat feta per Miquel de Prat, oncle dels
atorgants de la lloació; Francesc de Prat, com a procurador de
Jaumeta, en nom propi i com a tutora del seu fill Antonello,
i Martí de Prat, en nom propi i com a procurador de la resta
dels seus germans, pel preu de 400 lliures barceloneses de tern,
300 lliures pagades pel comprador a Bernat Ferran, notari de
Girona, per la lluïció d'un censal mort de 300 sous anuals i 300
lliures de preu que Miquel de Prat i Francesc de Prat, germans,
havien venut a Bernat Ferran, com també de 100 lliures que
reberen els venedors (Bernat Ferran, notari de Girona, substitut
de Bernat de Campllong, 6 de juliol de 1442).
Anno Dominice incarnationis millesimo quatricentesimo quatragesimo secundo, mensis marcii, octavo die mensis eiusdem.
Francesc d'Yssisa, notari públic per autoritat reial per tot el regne
de Sicília.
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Registre específic: 2208.
754 x 607 mm.

886
1443, juny, 11. Girona

Venda de censal atorgada per Jaume Francesc de Santceloni, ciutadà
de Girona, fill del difunt Francesc de Santceloni, ciutadà de la
mateixa ciutat, i de la seva esposa Francesca, a favor de Tomasa,
vfdua de Bernat Ginesta, escrivà de Girona, de 21 lliures i 5 sous
de moneda barcelonesa de tern de cens i 51 O lliures de preu i
l'interès corresponent des del24 de maig, que eren part d'un censal
mort de 40 lliures de pensió anual i 960 lliures de preu que rebia
de la Universitat de Girona. Pere Miró, Miquel Pere i Miquel Vilar,
com a síndics i procuradors de l'esmentada Universitat, el
vengueren als esposos Agnès i Ramon de Juià, donzell, difunts
(Pere Pinós, 24 de novembre de 1417), i Agnès el cedí al difunt
Joan de Vall, llicenciat en lleis de Girona. Va pertànyer a
Margarida, vídua de Joan de Vall per cessió de Joan Arnau de
Vall, ciutadà de Girona, fill i hereu de l'esmentat Joan de Vall,
i a Felip de Santceloni, ciutadà de Girona, com a hereu universal
de l'esmentada Margarida, vídua de Joan de Vall, tia seva.
Francesca, vídua de Francesc de Santceloni sènior, ciutadà de
Girona, fill i hereu de Felip de Santceloni, avi del venedor, va
cedir 36 lliures i 1O sous anuals i 890 lliures de preu al germà
difunt del venedor Antoni Francesc de Santceloni, ciutadà de
Girona. Aquest havia adquirit el dret corresponent a 70 sous
anuals i 70 lliures de preu a Berenguer Ferrer Sassala, notari,
com a procurador de Felip de Santceloni, hereu universal de
l'esmentada Margarida, esposa de Joan de Vall. Pertanyia a Jaume
Francesc de Santceloni com a hereu universal de Pere de
Santceloni, oncle seu, per testament (Jaume Feliu Calvó, 11 de
juliol de 1442). El venedor reconeix que va cedir a Nicolau Frugell,
notari de Girona, les 18 lliures i 15 sous anuals i les 450 lliures
de preu restants d'aquest censal.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die undecima mensis iunii anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo tertio.
Jaume Feliu Calvó, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Campllong, notari de Girona.
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Registres específics: 2577 i 2578.
781 x 648 mm.

887
1443, juny, 11. Girona

Venda de censal atorgada per Jaume Francesc de Santceloni, ciutadà
de Girona, fill del difunt Francesc de Santceloni, ciutadà de
Girona, i de la seva esposa Francesca, a favor de Nicolau Frugell,
notari de Girona. Li ven un censal de 18 lliures i 15 sous de
pensió anual i 450 lliures barceloneses de tern que era part d'un
altre censal de 40 lliures de pensió i 960 lliures de preu que Pere
Miró, Miquel Pere i Miquel Vilar, com a síndics i procuradors
de la Universitat de Girona, vengueren a Agnès, esposa de Ramon
de Juià, donzell, ambdós difunts (Pere Pinós, notari, 24 de
novembre de 1417). L'esmentada Agnès l'havia cedit al difunt
Joan de Vall, llicenciat en lleis de Girona (Miquel Pere, notari,
5 de gener de 1418). Margarida, esposa de Joan de Vall, el tenia
per cessió feta per Joan Arnau de Vall, ciutadà de Girona i fill
i hereu de Joan de Vall (testament de Joan de Vall de 4 d'octubre
de 1422 clos per Joan Ferrer, escrivà i notari per tot el domini
reial, i cessió de 4 de desembre de 1422 closa per Miquel Pere,
notari). Abans havia pertangut a Felip de Santceloni, ciutadà de
Girona, com a hereu universal de l'esmentada Margarida, tia seva
(testament de 12 d'octubre de 1428 clos per Miquel Pere, notari).
Francesca, esposa de Francesc de Santceloni, avi de l'atorgant,
i llur fill Felip de Santceloni, cediren a Antoni Francesc de
Santceloni, quòndam, ciutadà de Girona i germà de l'atorgant,
hereu de Felip, 890 lliures de propietat i 36 lliures i 1O sous de
pensió de l'esmentat censal (Berenguer Ferrer Sassala, 7 de
novembre de 1431). Antoni Francesc el cedí el mateix dia a Pere
de Santceloni, el seu oncle i oncle de l'atorgant. Aquest ja tenia
els 70 sous anuals i 70 lliures de preu restants per compra a
Berenguer Ferrer Sassala, notari, com a procurador de Felip de
Santceloni, hereu universal de l'esmentada Margarida (Miquel
Pere, notari, 3 de febrer de 1436). L'atorgant el tenia com a hereu
universal de Pere de Santceloni, el seu oncle (testament d'li de
juliol de 1442 en poder del notari Jaume Feliu Calvó). Reconeix
que ha rebut el preu del censal i 5 sous i 7 diners corresponents
als interessos.
Segueix àpoca.
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Actum est hoc Gerunde die undecima mensis iunm anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo tertio.
Jaume Feliu Calvó, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2717 i 2718.
714 x 560 mm.

888
1443, juny, 16. Borrassà

Venda atorgada per Pere Llapart, de Borrassà, a favor de Pere de Puig,
notari de Figueres, d'una vinya de prop d'una vessana d'extensió,
situada a Figueres, al lloc anomenat els Aspres. A orient i occident
afronta amb la tinença de Joan Salat; a migdia, amb la tinença
de Pere Pujol, i a cerç, amb la terra del benefici de Santa Maria
de Figueres. El preu de la venda és de 40 sous barcelonesos i
se salva el dret i domini directe dels clergues de Sant Pere de
Figueres quant a terços, lluïsmes, foriscapis i altres drets de
domini directe i un cens anual de 2 sous barcelonesos de tern
per Nadal.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in loco de Borrassiano die sextadecima mensis
iunii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quadragesimo tercio.
És còpia simple.
Registres específics: 2564 i 2565.
586 x 332 mm.

889
1443, setembre, 8. Viladasens

Testament de Margarida, esposa de Joan Martí, del veïnat de la Móra
de Viladasens, en el qual nomena com a marmessors el seu pare
Jaume Dalmau, àlies Pol, de Camallera; el seu marit Joan Mart{
i el sagristà de l'església de Viladasens. Escull ser enterrada al
cementiri de l'església de Sant Vicenç de Viladasens. Deixa diners
a l'esmentada església per dret de sepultura i celebració de misses,
i a les torxes, altars, rotlles i candela de Santa Maria. Ordena
la distribució d'una almoina de pa als pobres. Fa diversos llegats
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en diners, béns mobles i peces de vestir al seu pare Jaume Dalmau,
a la seva mare i a Bartomeva, la seva gennana. Institueix Joan,
el seu fill, com a hereu universal, i com a substituts nomena
la seva mare Francesca i els seus successors.
Actum est hoc infra parrochiam de Villaazinorum die octava
mensis septembris anno a nativitate Domini rnillesimo quadrigentesimo quadragesimo tertio.
Carles Cerdà, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
rebudes per Pere Amat, notari públic de Viladasens per la mateixa
substitució.
Registre específic: 561.
192 x 573 mm.

890
1444, febrer, 11. Cervià de Ter

Heretament atorgat per Antònia, vídua de Francesc Barnés, àlies
Carabús, de Cervià, senyora útil i propietària del mas Carabús
de l'esmentada parròquia, a favor de la seva filla Antònia, amb
motiu de les seves núpcies. Li dóna el mas Carabús amb les seves
terres i pertinences amb la condició que en continuarà essent
senyora i usufructuària mentre visqui. En cas d'impossibilitat
de convivència, se'n reserva la meitat. A més, l'hauria de proveir
de menjar, beure, calçat i vestit decents a la seva condició a
coneixença d'Antoni Barnés, de Cervià, o el seu hereu, i un amic
dels futurs esposos. L'atorgant reté 15 lliures per disposar-ne en
testament. Si la donatària moria sense descendència legítima, els
béns retornarien a la donant o a qui aquesta disposés, excepte
JO lliures amb les quals Antònia podria testar i assegurar la part
que aportava el marit al matrimoni.
Actum est hoc in manso Carabus de Cerviano die undecima
febroarii armo a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quadragesimo quarto.
Jaume Feliu Calvó, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona.
Registre específic: 612.
Carta partida per ABC.

269 x 467 mm.
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891
1444, febrer, 11. Cervià de Ter

Duplicat de l'heretament anterior.
Actum est hoc in manso Carabus parrochie de Cerviano die
undecima febroarii anno a nativitate Domini millesimo CCCC
quadragesimo quarto.
Jaume Feliu Calvó, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona.
Registre específic: 613.
Carta partida per ABC.

273 x 475 mm.

892
1444, setembre, 18

Preconització de dues lletres reials ordenada per Pere Jaume Bosc,
sotsveguer de Girona, i Pere Sot, sotsbatlle de Girona, a petició
de Joan Tries i Pere Serra, habitants de l'esmentada ciutat,
arrendadors dels molins situats al riu Ter que foren de Pere de
Pont i ara dels hereus del noble de Caramany, difunt, i realitzada
per Nards Budellers i Antoni Esteve, pregoners i corredors d'orella
de la ciutat. En la primera, datada a Barcelona el 31 de març
de 1395, el rei Joan I, a súplica de Pere de Pont com a comprador
dels molins, lloa i aprova una altra carta del rei Pere III, el seu
pare, donada a lleida el 7 de febrer de 1375. Concedia a Jaume
de Monells, ciutadà de Girona, i els seus successors, en aquell
moment propietari dels molins, que els oficials i comissaris del
primogènit no poguessin demanar penyores sobre els béns de persones de viles, parròquies, llocs reials, eclesiàstics o de baronies,
cavallers o ciutadans, que vinguessin a moldre forment o blat en
els molins ni els poguessin empresonar, arrestar o marcar per culpa
o crim. El rei la concedí a canvi dels serveis de Jaume de Monells
com a .conseller del primogènit. En la segona, donada el 31 de
maig de 1409, el rei Martí I ordena, a súplica de l'esmentat Pere,
al veguer, batlle, sotsveguer, sotsbatlle, jutge ordinari de Girona,
porters, saigs i a tots els oficials que no permetin que ningú, sigui
de la condició que sigui, pugui prendre fusta, pals, llenya, rama,
pedres, arena o altres coses de les rescloses, verneda i arenal que
Pere de Pont tenia en feu pel rei.
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Decima octava septembris anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo quarto.
Joan Forcadell, notari públic per tot el domini del rei, com a
escrivà substitut en la Cort Reial de Girona, d'un registre d'aquesta
Cort del temps del rei Martí, a instància de Francesc de Cruïlles,
donzell de Girona, senyor útil d'uns molins situats en aquesta
ciutat.
Registre específic: 2859.
328 x 698 mm.

893
1445, febrer, 12. València

Privilegi atorgat per la reina Maria, lloctinent del seu espòs el rei
Alfons IV, a favor de la ciutat de Girona, en el qual dóna nova
forma a l'elecció dels jurats i altres oficials de la ciutat.
Datum Valentie tertiadecima die ffebroarii anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto.
[Guillem Bernat] de Erugada.
Registre específic: 2925.
llibre Vermell de la ciutat de Girona, f. 102v - I 07v.

742 x 611 mm.

894
1445, febrer, 13. València

Privilegi atorgat per la reina Maria, com a lloctinent del seu marit, a
petició dels jurats i prohoms de la ciutat de Girona i d'acord
amb altres privilegis atorgats pels seus predecessors. Concedeix a
la ciutat el dret d'exigir sises o imposicions i estableix que no
es puguin edificar tavernes, carnisseries ni altres botigues de
vitualles a l'entorn de mitja llegua de les muralles de la ciutat,
a fi d'evitar fraus.
Data Valencie tertia decima die febroarii anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto.
Guillem Bernat de Erugada.
Registre específic: 1762.
Altres numeracions: Registrado de número 218, 170, 3.

336 x 454 mm.

ARxru

692

MuNICIPAL DE

GIRoNA

895
1445, març, 24. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Ramon Samsó, el jove, Bernat
de Vilarmau i Nicodem de Puig, paraire de draps de llana,
ciutadans de Girona, com a procuradors i síndics de la
Universitat de l'esmentada ciutat (procura de 19 març de 1445
en poder Miquel Pere, notari), a favor de Nicolau Frugell,
mercader de Girona, d'un censal de 14 lliures, 19 sous i 2 diners
barcelonesos de cens anual i 680 florins d'or d'Aragó de preu.
D'aquest import, haurien de pagar 580 florins a Ricard Devancat,
mercader de Barcelona, en nom de Mateu Pujades, cavaller i
tresorer reial, per diversos privilegis i provisions concedits per
la reina Maria, i 100 florins a Felip Del Istroci, mercader de
Barcelona, per despeses de dret de segell i altres conceptes que
Joan Cornellaria i Francesc Raset, llavors jurats de Girona,
havien promès pagar. Es ven aquest censal perquè la Universitat
de Girona no disposava de prou diners per fer el pagament, amb
autorització expressa de la reina Maria perquè la Universitat
pogués vendre censals fins a obtenir l'esmentada quantitat,
donada a València el 13 de febrer de 1445.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vicesima quarta mensis marcii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo
quinto.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes del difunt Miquel Pere, notari.
Registres específics: 1807 i 1808.
Són dos pergamins cosits.
1.075 x 570 mm.

896
1445, juny, 14

Esmenes a les ordinacions referents als oficis d'assaonadors i
cuireters, aprovades per Bernat Ripollès, batlle de Castelló
d'Empúries, a petició d'Esteve Saurí i Bernat Roca, sobreposats
de l'esmentat ofici, amb consens i voluntat de Bernat Mall,
Guillem Roca, Bernat Negre, Bernat Agustí, Francesc Eres, Mateu
Eres, àlies Ventalló, Feliu Ferrer, Andreu Riba, Francesc Puig,
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Joan Sorba i Pere Roca, com a grup representatiu dels oficials
d'aquest ofici residents a la vila. Els esmentats sobreposats
podien esmenar, interpretar o introduir noves ordinacions per al
bon regiment de l'ofici en virtut d'un document reial de Mart{ I
concedit a València el 31 de setembre de 1402, on s'aprovaven
les ordinacions dels assaonadors i cuireters de la vila de Castelló
i els permetia presentar esmenes al batlle de la vila perquè les
aprovés. Les esmenes pretenien evitar que es modifiqués el
procis de fabricació per tal d'abaratir els preus i així garantir
la qualitat del producte. S'hi ftxa la tarifa de preus pel treball
realitzat, s'hi regula l'establiment de nous obradors i la pràctica
de l'ofici per part d'estrangers o persones privades. També
afegeixen alguns capítols a les aprovades el 30 d'agost de 1426
pel difunt Gaufred de Treballs, antic batlle de Castelló, a petició
de Marc Roure i Joan Eres, assaonadors i cuireters de la vila
ara també difunts i llavors sobreposats de l'ofici, que actuaven
amb consens i voluntat del difunt Pere Gombert, Bernat Mall
i Guillem Roca, entre altres.
Die lune quartadecirna mensis iunii anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto.
Pere Janer, notari públic de Castelló d'Empúries per autoritat reial,
en la notaria situada a la plaça dels Homes de l'esmentada vila.
Registre específic: 2661.
492 x 521 mm.

897
1445, desembre, 30. Viladasens

Definició atorgada per Bernat Gifre, àlies Taverner, de la parròquia
de Camallera; la seva esposa Margarida, filla de Joan Martí del
veïnat de la Móra de Viladasens; Joan Martí, Ramon Taverner
i Antoni Taverner, fills legítims i naturals de l'esmentat Bernat;
l'esmentada Margarida, en nom propi, i l'esmentat Bernat Gifre,
com a procurador d'Oliva, la seva filla, esposa de [Miquel] Janer,
àlies Massot, a favor de Ramon Julià, del veïnat de la Móra de
Viladasens, i Joana, la seva filla, de qualsevol dret que puguin
tenir sobre llurs béns mobles o immobles, de tot dret de successió
i de qualsevol acció, qüestió, petició o demanda que poguessin
promoure contra els esmentats Ramon i Joana. A canvi reben
1O lliures barceloneses.
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Actum est hoc in vicinatu de Mora parrochie de Villaasinorum
tricesima die decembris anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quadragesimo sexto.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
vegueria de Girona.
Registre específic: 564.
Falta Ja part lateral superior dreta i esquerra. Tinta esvanida.
En el document
número 731 el cognom Taverner apareix com a Cabanyer.
Bernat Gifre consta
en el document com a Bernardus Xiffreu.
246 x 452 mm.

898
1446, abril, 7. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Ramon Samsó, menor d'edat;
Bernat de Vilarmau, mercader, i Nicodem de Puig, paraire,
ciutadans de Girona, com a síndics i procuradors dels jurats i
Consell de la ciutat (procura de 13 d'abril de 1445 closa per
Miquel Pere, notari difunt de Girona), a favor de Joan Rovira,
canvista de la mateixa ciutat, d'un censal de 64 sous barcelonesos
de tern de pensió anual i 80 lliures de preu que invertirien en
la llufció i redempció de dos censals de pensió i interès més alts.
El primer, de 2 lliures i 15 sous anuals, fou venut per Miquel
Vilar, procurador de la ciutat, a Bartomeva, vídua de Pere de
Pont, escrivà, en nom de Nicolaua, llur filla, ara esposa de Pere
Torrent, per 15 lliures (Miquel Pere, notari, JO d'abril de 1426).
El segon, de 25 sous anuals i 25 lliures de preu, pertanyia a Jaume
Martí, escrivà de Girona, i era part d'un censal de 2 lliures de
pensió anual que la Universitat prestava a Antònia, vídua de Bernat
Saragossana, apotecari de Girona (Miquel Pere, notari, 28 d'abril
de 1426).
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die septima mensis aprilis anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo
sexto.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i
escrivà del Consell, de les notes rebudes pel difunt Antoni Descoll,
notari.
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Registres específics: 1628 i 1629.
751 x 747 mm.

899
1446, abril, 7. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Ramon Samsó, menor d'edat;
Bernat de Vilarmau, mercader, i Nicodem de Puig, paraire, com
a síndics i procuradors de la Universitat de Girona (procura de
12 d'abril de 1445 closa pel notari Miquel Pere), i com a
procuradors de diversos singulars de l'esmentada Universitat
(procura de 13 d'abril closa pel mateix notari), a favor de Ramon
Samsó, ciutadà de Girona. Li venen un censal de 50 lliures anuals
i 1.250 lliures de preu, diners que s'han d'esmerçar en la lluïció
i redempció d'onze censals de major pensió i interès. El primer,
de 1Olliures barceloneses de tern anuals, la Universitat el prestava
a Joan Rovira, canvista de Girona, com a successor de Narcisa,
vídua de Mateu Roca, mestre en medicina de Girona, per venda
de Miquel Vilar, com a síndic de la Universitat, per 200 lliures
(Miquel Pere, notari, 19 de setembre de 1427). El segon, de 8
lliures i 5 sous anuals, el prestava a Joan Rovira i també fou
venut per Miquel Vilar per 165 lliures (Miquel Pere, notari, 2 de
gener de 1431). El tercer, de 55 sous anuals, fou venut pel mateix
síndic a Berenguer Juià, prevere, com a procurador dels
aniversaris de l'església del monestir de Sant Daniel, situat fora
muralles de Girona, per 55 lliures (Miquel Pere, notari, 16 d'abril
de 1426). El quart, de 13 lliures i 10 sous anuals, el prestava
a Caterina, esposa de Berenguer Ferrer Sassala, notari, que l'havia
comprat a Pere Miró i Guillem Muntanya, sfndics de la ciutat,
per 70 lliures barceloneses (Miquel Pere, notari, 21 de novembre
de 1438). El cinquè, de 6 lliures anuals, el prestava a Caterina,
esposa de Berenguer Ferrer Sassala, que l'havia comprat a Miquel
Vilar per 120 lliures (Miquel Pere, notari, 30 de juny de 1427).
El sisè, de 3 lliures anuals, el prestava al convent dels frares
predicadors de Girona, com a successors de Joan Baürt, carnisser
de Girona, el qual el comprà per 60 lliures (Miquel Pere, notari,
13 d'abril de 1426). El setè i el vuitè, de 3 lliures i 15 sous de
pensió, respectivament, els prestava al monestir de Sant Daniel
de Girona per raó d'una venda feta pel mateix sfndic per 90 lliures (Miquel Pere, notari, 30 de març de 1426). El novè, de 6lliures
anuals, el prestava a Pere Anglès, clergue obtentor del bene-

696

ARxru

MUNICIPAL DE GIRONA

fici de Sant Narcís de l'església de Sant Feliu de Girona, per venda
de Pere Miró, Berenguer Ferrer Sassala i Guillem Muntanya,
com a síndics i procuradors de la ciutat, per J20 lliures (Miquel
Pere, notari, 3 de desembre de J438). El desè, de 3 lliures anuals,
el prestava a Margarida, v(dua de Joan Estruç, ciutadà de Girona,
i després esposa d'Antoni Ribot, escrivà, la qual el comprà per
60 lliures (Miquel Pere, notari, 30 de desembre de 1427). El
darrer, de 5 lliures i JO sous anuals, el prestava a Caterina,
esposa de Bernat Desbalbs, donzell domiciliat a Santa Coloma
de Farners, òrfena d'Antoni Adroer, ciutadà de Girona, per venda
a l'esmentat Antoni per 110 lliures (Miquel Pere, notari, 27
d'abril de J426).
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde septima die mensis aprilis anno Domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2885 i 2886.
Són dos pergamins cosits.
1.259 x 571 mm.

900
1446, abril, 22. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Ramon Samsó, menor d'edat;
Bernat Vilarmau, mercader, i Nicodem de Puig, paraire, ciutadans
de Girona, com a síndics i procuradors de la Universitat de
l'esmentada ciutat (procura de J2 d'abril de J445 closa per Miquel
Pere) i com a procuradors de diversos singulars (procura de J3
d'abril de J445), per tal de lluir censals de major pensió i interès
i vendre'n altres de pensió més reduïda, amb permís de la reina
Maria donat el 5 d'octubre de J442. Venen a Ramon Samsó un
censal de 40 lliures de moneda barcelonesa de pensió i J. 000
lliures de preu que havien de servir per lluir tres censals. El primer,
de 31lliures, JO sous i JO diners anuals, era part de dos censals
units de 42 lliures de pensió anual i 700 lliures de preu: un dels
quals l'havia venut Narcís de la Via, com a síndic, a Bartomeva,
vúl.ua de Bartomeu Benet, draper (Pere Pinós, 5 d'agost de 1381 ),
i un altre venut per Jaume Beuda, també com a síndic, a Beatriu,
vúlua de Bernat Ferrer, mercader (Pere Pinós, 27 d'octubre de
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1386). Pertanyia a Isabel Rafaela, esposa de Francesc de
Terrades, ciutadà de Girona. El segon, de 1O lliures, 7 sous i
6 diners anuals, era part d'un altre censal d'li lliures, 8 sous
i 4 diners de pensió i 274 lliures de preu que fou venut al mésdient per Bernat Vives, com a síndic de la ciutat, a Caterina,
vídua de Francesc Huguet, paraire de Girona, com a tutora de
Pere i Guillem, llurs fills (Guillem de Donç, 27 de juliol de 1393).
Pertanyia a Tomàs Mieres, llicenciat en lleis. El tercer, de 2 lliures, 2 sous i 6 diners, era part d'un censal de 4 lliures, 13 sous
i 9 diners anuals i 112 lliures i 1O sous de propietat, que havia
estat venut per Francesc de Santceloni i la resta de cosíndics
al difunt Joan Sarriera, ciutadà de Girona (Guillem de Donç,
8 d'agost de 1403). Pertanyia a Pere Sarriera, cavaller, com a
fill i hereu de Joan Sarriera.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vicesima secunda mensis aprilis
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo
sexto.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
rebudes per Antoni Descoll, notari públic.
Registres específics: 2394 i 2395.
Són dos pergamins cosits.
1.278 x 651 mm.

901
1446, abril, 23. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Ramon Samsó, menor d'edat; Bernat de Vi/armau, mercader, i Nicodem de Puig, paraire,
ciutadans de Girona, com a síndics i procuradors de la Universitat de l'esmentada ciutat (procura de 12 d'octubre de 1445},
i com a procuradors de diversos singulars (procura de 13 d'abril
de 1445), amb la finalitat de lluir diversos censals de major pensió
i interès mitjançant la venda d'altres censals de pensió més
reduïda, amb permís de la reina Maria donat el 5 d'octubre de
1442. Venen a Francesc Gracià, mestre en medicina de Girona,
un censal de 25 lliures de pensió anual i 625 lliures de preu per
tal de lluir tres censals. El primer, de 51 sous i 3 diners anuals
i 61 lliures i JO sous de preu, era part d'un censal de 4 lliures,
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13 sous i 9 diners rendals i 112 lliures i 1O sous de propietat,
anteriorment de major preu i interès, que Francesc de Santceloni
i la resta de cosíndics vengueren al difunt Joan de Riera, ciutadà
de Girona (Guillem de Donç, 8 d'agost de 1403). Pertanyia a Pere de Riera, cavaller, fill i hereu de l'anterior. El segon, de 18 lliures anuals i 373 lliures de preu, era part d'un censal de 90 lliures
anuals i 1.865 lliures de preu que Pere Miró i els altres cosíndics
vengueren a Caterina, vídua de mestre Ramon Querol, metge de
Girona (Pere Pinós, 23 d'octubre de 1417). Pertanyia al difunt
Nicolau Pere, ciutadà de Girona. Amb les 190 lliures i 1O sous
restants pagarien part de la lluïció d'un censal de 23 lliures anuals
i 502 lliures de preu que Pere Miró i la resta de cosíndics
vengueren al difunt Guillem Ricard, llicenciat en lleis de Girona
(Bernat Ferran, 2 de novembre de 1417).
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vicesima tertia mensis aprilis anna
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo
sexto.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona, de les notes
d'Antoni Descoll, notari públic impedit per malaltia.
Registres específics: 2392 i 2393.
Són dos pergamins cosits.
1.377 x 589 mm.

902
1446, abril, 27. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Ramon Samsó, menor
d'edat; Bernat de Vilarmau, mercader, i Nicodem de Puig, paraire,
ciutadans de Girona, com a procuradors i síndics de la
Universitat de l'esmentada ciutat i en nom dels jurats i prohoms
(procura de 12 d'abril de 1445 closa per Miquel Pere, notari),
i com a procuradors de diversos singulars (procura de 13 d'abril
de 1445 en poder del mateix notari), a favor de Caterina, esposa de Francesc de Puig, com a propietària, i de Francesc de Puig,
com a usufructuari, d'un censal de 112 sous barcelonesos de tern
de pensió anual i 140 lliures de preu. Aquests diners s 'esmercen
en la redempció de diversos censals de major pensió i interès,
entre els quals un de 82 lliures de propietat que Pere Miró, Miquel
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Pere i Miquel Vilar, com a síndics i procuradors de l'esmentada
Universitat, vengueren a Guillem Ricard, llicenciat en lleis (Bernat
Ferran, notari de Girona difunt, 2 de novembre de 1417). Caterina
paga amb diners que procedien de la lluïció d'un altre censal de
140 lliures de preu i 116 sous i 8 diners de pensió anual que
la Universitat de Girona li prestava i que eren part d'un altre
censal de 3.000 sous de pensió anual en temps de la seva creació,
reduïts després a una quantitat menor, que Joan de Riera,
Francesc de Segurioles i Pere Benet, ciutadans de Girona, com
a síndics i procuradors de l'esmentada Universitat, vengueren al
difunt Francesc de Santceloni, ciutadà, pel preu de 60.000 sous
bar-celonesos (Guillem de Donç, notari de Girona, 28 de juny
de 1403 i clos per Pere Pinós, notari de Girona, ambdós difunts).
Fran-cesc de Santceloni havia fet donació de 1.500 sous anuals
a Caterina, la seva filla, vídua de Gaufred de Vilarig, cavaller,
i ara esposa d'Andreu de Biure, cavaller (capitulacions de 5 d'agost de 1414 closes pel difunt Bernat de Soler, notari de Girona).
L'atorgant tenia els 1 16 sous i 8 diners anuals per cessió de
Felip de Santceloni, com a procurador de l'esmentada Caterina
(Bernat Serra, notari de Girona difunt, 6 d'octubre de 1442).
Aquestes 140 lliures eren dotals i Francesc de Puig tenia dret
a l'usdefruit.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vicesima septima mensis aprilis
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo
sexto.
Trasllat del segle XVI. Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial,
substitut de l'hereu de Jaume de Campllong, notari públic de Girona
escrivà del Consell, de les notes del notari Nicolau Roca.
Registres específics: 1938 i 1939.
El document segurament és còpia d'un Liber notularum del notari Nicolau Roca
autentificada pel notari Miquel Garbí, sense data.
794 x 616 mm.

903
1446, abril, 27. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Ramon Samsó, menor
d'edat, Bernat de Vi/armau, mercader, i Nicodem de Puig, paraire, ciutadans de Girona, com a sfndics i procuradors de la
Universitat de l'esmentada ciutat {procura de 12 d'abril de 1445
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en poder de Miquel Pere, notari), i com a procuradors de diverses
perso-nes de l'esmentada Universitat (procura de 13 d'abril de
1445 en poder del mateix notari), per tal de lluir censals de pensió
i interès alt i vendre'n d'altres de pensió més reduida, amb permís
de la reina Maria donat el 5 d'octubre de 1442. Venen a Nicolau
Desvern, ciutadà de Girona, un censal de 8 lliures i 1O sous de
pensió anual i 212 lliures i JO sous barcelonesos de preu que
invertiran en la redempció dels censals següents: 21 lliures i
1O sous per raó de la lluïció d'un censal de 23 lliures de pensió
i 502 lliures de preu que Pere Miró, Miquel Pere i Miquel Vilar,
com a síndics i procuradors de la Universitat de Girona,
vengueren al difunt Guillem Ricard, llicenciat en lleis (Bernat
Ferran, notari, 2 de novembre de 1417), i 191 lliures com a part
de la lluïció d'un altre censal de 55 lliures de pensió i 1.310 lliures
de preu que Pere Miró i la resta de cosíndics vengueren al difunt
Joan Anglès, mercader de Girona (Joan de Font, 24 de gener de
1421) i que pertanyia a Gabriel Anglès, mercader de Barcelona,
fill i hereu de l'esmentat Joan.
Segueix àpoca.
Actum est hac Gerunde die vicesima septima aprilis anna
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo
s ex to.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
de Jaume de Campllong, notari públic de Girona, i escrivà del
Consell, de les notes del notari Nicolau Roca.
Registres específics: 2406 i 2407.
Són dos pergamins cosits.
896 x 602 mm.

904
1446, maig, 9. Nàpols

Privilegi atorgat per rei Alfons IV a favor dels jurats i la Universitat
de Girona en el qual els concedeix llicència i facultat per fundar
l'Estudi General de Girona amb els mateixos honors, prerrogatives,
favors, llibertats, immunitats, excepcions, franqueses i privilegis
per al seu canceller, rector, consellers, mestres, doctors, batxillers
i altres escolars i estudiants que gaudien els altres estudis generals
dels seus regnes.
Datum Neapoli dies nano mensis maii anna a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexta regnique nostri
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Sicilie citra Farum anno duodecimo aliorum vero regnorum meorum
anno tricesimo primo.
Registre específic: 1461.
Conserva la cinta que portava el segell pendent.
de número 227.
332 x 495 mm.

Altres numeracions: Registrado

905
1446, juny, 20. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Ramon Samsó, menor d'edat;
Bernat de Vilarmau, i Nicodem de Puig, paraire de draps de llana,
com a procuradors i síndics de la Universitat de Girona (procura
de 12 d'abril de 1445 en poder de Miquel Pere, notari) i com
a procuradors de diversos singulars de l'esmentada Universitat
(procura de 13 d'abril de 1445), a favor de Margarida, vídua de
Nicolau de Puig, ciutadà de Girona, d'un censal de 40 lliures
de pensió anual i 1. 000 lliures de preu. Destinen els diners a la
redempció dels següents censals de major pensió i interès: 229
lliures per lluir un censal de 500 lliures de propietat i 20 lliures,
16 sous i 8 diners de pensió que Francesc de Santceloni i els
cosíndics vengueren al difunt Guillem Arnau, paraire (Guillem
de Donç, 24 de juliol de 1403) i que pertanyia a Joan Arnau,
canonge de Girona, com a fill i hereu de l'esmentat Guillem; 75
lliures per lluir un censal de 3 lliures, 2 sous i 6 diners que eren
part d'un altre de 18 lliures anuals i 432 lliures de preu que Pere
Miró i els cosíndics vengueren a l'esmentada Margarida (Pere
Pinós, 20 d'abril de 1418) i que pertanyia als aniversaris de Sant
Feliu de Girona; 150 lliures per lluir un censal de 6 lliures i 5
sous anuals que Pere Miró i la resta de cosíndics van vendre
a Margarida, vídua de Francesc Margat, sastre de Girona (Joan
Safont, 13 de març de 1421) i que pertanyia al primer benefici
instituït a l'església de la seu de Girona pel difunt Pere Castellar,
prevere, obtingut per Bernat Vidal, clergue; 100 lliures per lluir
un censal de 4 lliures, 3 sous i 4 diners que Pere Miró i els altres
cosíndics vengueren a Pere Castellar per a l'obra de l'esmentat
benefici; 250 lliures per lluir un censal de 8 sous i 4 diners anuals
que Pere Miró vengué a Antònia, vídua de Bernat Saragossana,
apotecari de Girona (Pere Pinós, 18 de gener de 1418) i que
pertanyia a Nicolaua, vídua de Pere Bonyils, de Girona; 50 lliures
per lluir un censal de 7 lliures i 10 sous que Miquel Vilar, síndic,
vengué a Jaume Provincial, mercader de Girona (Miquel Pere,
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1406), i que pertanyia a Miquel Pere, doctor en lleis de l'esmentada
ciutat; a Constança, esposa de Jaume Provincial, i a Francina,
esposa de Bernat Miquel, filla de Jaume Provincial; finalment,
46 lliures per ajudar a lluir un censal de 5 lliures anuals i 100
lliures de preu que Miquel Vilar vengué a Jaume Provincial
(Miquel Pere, 14 de març de 1426) i que pertanyia a Miquel Pere,
doctor en lleis, Constança i Francina.
Segueix àpoca.
Actum est hac Gerunde die vicesima octava mensis iunii anna
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo
sexta.
Nicolau Roca, notari públic substitut de l'hereu del difunt Jaume
de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 1805 i 1806.
Són dos pergamins cosits.
1.213 x 642 mm.

906
1446, juliol, 6. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Ramon Samsó, menor d'edat;
Bernat de Vilarmau, mercader, i Nicodem de Puig, paraire,
ciutadans de Girona, com a síndics i procuradors de la
Universitat de Girona (procura de 12 d'abril de 1445), i com a
procuradors de diversos particulars (procura de 13 d'abril de
1445), per tal de lluir censals de major pensió i interès i vendre'n
uns altres de pensió més reduïda, amb permís de la reina Maria
donat el 5 d'octubre de 1442. Venen a Ramon Samsó un censal
de 25 lliures de pensió anual i 725 lliures de preu que destinen
a pagar part de la lluïció d'un de 41 lliures, 13 sous i 4 diners
anuals i 1.020 lliures de preu que Francesc de Santceloni i els
altres cosíndics vengueren a Blanca, esposa de Guillem de
Santmartí, jurisperit de Girona (Pere Pinós, 30 d'agost de 1403).
Pertanyia a l'Almoina del Pa de la Seu de Girona com a hereva
universal de l'esmentada Blanca.
Actum est hoc Gerunde die sexta mensis iulii anna a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexta.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari, de les notes rebudes per
Antoni Descoll, notari substitut impedit per malaltia.
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Registre específic: 2576.
Són dos pergamins cosits. L'àpoca ha estat tallada; només queda la part inicial
i final de les tres primeres línies.
938 x 581 mm.

907
1446, agost, 8. Girona

Venda de censal atorgada per Nicolau Frugell, mercader de Girona,
orfe de Nicolau Frugell, notari de Girona, a favor de Caterina,
la seva esposa, i d'Isabel, esposa de Miquel Ginesta, draper de
Girona, germanes, filles de Miquel Vilar, apotecari de l'esmentada
ciutat, i de Caterina, la seva esposa difunta, d'un censal de 1O
lliures de moneda barcelonesa anuals de cens i 250 lliures de
preu, que procedien d'un altre censal de 14 lliures, 19 sous i 2
diners anuals i 374 lliures de preu que Ramon Samsó, menor
d'edat, ciutadà de Girona; Bernat de Vilarmau, mercader, i
Nicodem Puig, paraire, com a sfndics i procuradors de la
Universitat de Girona, havien venut a l'esmentat Nicolau (Miquel
Pere, notari, 24 de març de 1445). Del preu de venda, 200 lliures
les rep per mitjà de la taula de canvi de Joan Rovira, canvista
de Girona, i 50 les retenen les compradores per pagar un préstec
que Antoni Figuera, prevere beneficiat de la seu de Girona i oncle
de Caterina i Isabel, havia fet a l'atorgant. Nicolau Frugell els
fa la venda perquè puguin invertir els diners procedents d'altres
censals que havien de lluir, tal com s'ordenava en els instruments
nupcials entre Nicolau i Caterina, i entre Miquel i Isabel, a
coneixença de Nicolau Frugell, Miquel Ginesta i Antoni Figuera.
Els censals lluïts eren un de 100 sous de pensió i 100 lliures
de preu que tenien per cessió de Pere Perpinyà, mercader de
Girona, el qual el tenia per Nicolaua, àvia seva, i aquesta per
cessió d'Andreu Biure, cavaller, i un altre de 60 sous anuals i
60 lliures de preu. A més, Antoni Figuera havia dipositat 40 lliures
dels béns de Caterina i Isabel i havia fet l'esmentat préstec de
50 lliures a Nicolau Frugell, en nom de les germanes, per
completar el preu del censal.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde octava die augusti anno a nativitate
Domini millessimo quadringentesimo quadragesimo sexto.
Jaume Feliu Calvó, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Campllong, notari públic de Girona.
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Registres específics: 2048 i 2049.
518 x 594 mm.

908
1446, agost, 20. Sant Feliu de Guíxols

Testificació del desembarcament de forment de la barca d'Antoni
Conill, de Sant Feliu, feta per Dalmau Cartellà, corredor públic
de l'esmentada vila, a requeriment de Joan Ferran, mercader de
Sant Feliu, com a procurador de la ciutat de Girona, i d'Antoni
Xanxa, formenter de Barcelona, en presència de Francesc de Pau,
notari, i dels testimonis Joan Uobet, remolar; Miquel Sitjar,
escrivà de Sant Feliu de Gufxols, i Pere Gori, flequer de Girona.
El desembarcament havia tingut lloc entre el 8 i el 20 d'agost
i la gran majoria del blat la va comprar la ciutat de Girona; la
resta, una part, l'adquirl Jaume Mateu, cirurgià de Sant Feliu,
i l'altra, Eulàlia, esposa de Llorenç Alest, hostaler de Sant Feliu.
Die sabbati intitulata vicesima dies mensis augusti anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto.
Francesc de Pau, capellà major i notari públic de Sant Feliu de
Guíxols per autoritat de l'abat, regent de l'esmentada notaria per
Pere Feliu Gallart.
Registre específic: 1770.
297 x 397 mm.

909
1446; octubre, 2. Girona

Venda de censal atorgada per Narcfs Setmana, sentor, ciutadà de
Girona; Sança, la seva esposa; Narcís Setmana, júnior, llur fill,
i Andrea, esposa d'aquest últim, a favor de Narcisa, filla dels
segons, esposa de Francesc Lijol, escrivà de Girona, fill del difunt
Andreu Lijol, fuster de Girona, i d'Agnès, la seva esposa. Els venen
un censal de 20 sous de cens anual i 20 lliures de preu. El preu
és retingut pels compradors en pagament dels diners que restaven
per pagar dels 300 florins que havien donat a Narcisa i que
constaven en les capitulacions matrimonials fetes el mateix dia.
Per garantir la percepció de les pensions obliguen un alberg que
tenen prop del pont dels Perolers.
Segueix àpoca.
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Actum est hoc Gerunde die dominica secunda octobris anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto.
Joan Oliu, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari de Girona, de les notes del també
difunt Jaume Feliu Calvó, notari públic de Girona, substitut de
Bernat de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2155 i 2156.
555 x 575 mm.

910
1446, novembre, 21

Confessió judicial feta davant de Bartomeu Serra, llicenciat en decrets,
jutge ordinari de Girona, a l'escrivania de la Cort Reial de Girona,
per Ramon Samsó, menor d'edat; Bernat de Vilarmau, mercader,
i Nicodem de Puig, paraire, com a síndics i procuradors de la
Universitat de Girona, a favor de Francesc Gràcia, mestre en
medicina de Girona, representat pel seu procurador Mateu Samsó
(procura de Nicolau Roca, notari, 1 d'octubre de 1446), en la
qual prometen complir les estipulacions del document de venda
d'un censal de 25 lliures de pensió anual i 625 lliures de preu
que la Universitat li havia venut (Antoni Coll, notari, 23 d'abril
de 1446).
Die lune intitulata vicesima prima mensis novembris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo
s ex to.
Pere Gilibert, escrivà per autoritat reial, substitut de Sibil-la, vídua
de Bernat de Bordils, àlies Sant Dionís, donzell, senyor útil i
propietari de l'escrivania de la Cort Reial de Girona. .
Registre específic: 2601.
Esquinç restaurat.
711 x 632 mm.

911
1446, novembre, 21

Confessió judicial subscrita per Ramon Samsó, menor de dies; Bernat
de Vilarmau, mercader, i Nicodem de Puig, paraire, com a síndics
i procuradors de la Universitat de Girona (procura de 13 d'abril
de 1445). Reconeixen que han de prestar 25 lliures de cens anual
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a Lluís Ala, ciutadà de Girona, com a procurador de Pere Miró,
de la mateixa ciutat (procura de 3 d'octubre de 1446 en poder de Jaume Feliu Calvó, notari). Es fa davant d'Andreu d'Alfonsello, canonge i doctor en decrets, com a lloctinent de Joan
Margarit, doctor en decrets i ardiaca d'Empúries, oficials de
l'Església de Girona, reunits a la casa de la Cúria Eclesiàstica,
per tal de donar més força i fermesa al document d'un censal
de 25 lliures de moneda barcelonesa de tem de cens anual i
625 lliures de preu.
Die lune computata vicesima prima mensi novembris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo
sext o.
Pere Monell, clergue, notari públic de la Cúria Episcopal de Girona,
per autoritat del bisbe de Girona.
Registre específic: 2985.
542 x 486 mm.

912
1447, gener, 30

Trasllat de clàusula del testament de Ramon Samsó, el jove, ciutadà
de Girona, en la qual nomena com a hereu universal Francesc
Samsó, el seu fill; si renunciava o moria sense fills legítims o
aquests no arribaven a l'edat de testar, el substituiria el seu fill
baró més gran. Si no en tenia, nomena Pere Samsó, el seu
germanastre, fill de Ramon Samsó, el seu pare, i de Joana Girona,
la seva esposa, madrastra del testador. Si aquest moria sense
descendència legítima o no acceptava ser hereu, nomenava com
a substitutes les seves filles a parts iguals.
Die trigesimo mensis ianuarii anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo septimo.
Nicolau Roca, notari públic de Girona.
Trasllat de S de maig de 1574. Andreu Vilaplana, notari públic per
autoritat reial substitut de l'hereu del difunt Jaume de Campllong,
notari públic de Girona, amb testificació dels connotaris Miquel
Garbí i Joan Miquel Savarrés.
Registre específic: 1378.
302 x 312 mm.
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913
1447, febrer, 3. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Ramon Samsó, menor d'edat;
Bernat de Vilarmau, mercader, i Nicodem de Puig, paraire,
ciutadans de Girona, com a síndics i procuradors de la
Universitat de l'esmentada ciutat (procura de 12 d'abril de 1445
closa per Miquel Pere, notari), i com a procuradors de diverses
persones de la mateixa Universitat (procura de 13 d'abril de
1445), per tal de reduir censals de pensió alta i vendre'n d'altres
de pensió més reduida, amb permís de la reina Maria donat el
5 d'octubre de 1442. Venen un censal de 9 lliures i 12 sous de
pensió anual i 240 lliures de preu a favor de Pere Costa, escrivà
de Girona, i de Caterina, vídua de Joan Vilella, escrivà de Girona,
com a tutors testamentaris de Miquel, fill i hereu de l'esmentat
Joan Vilella. El preu seria invertit en la lluïció dels censals que
segueixen: 25 lliures per ajudar a redimir un censal de 41 lliures,
13 sous i 4 diners anuals i 1. 000 lliures de preu que Pere Miró
i els altres cosíndics vengueren a Blanca, esposa de Guillem
Alemany i de Bellpuig (Pere Pinós, 14 d'abril de 1418) i que
pertanyia a Roger Alemany i de Bellpuig, cavaller, com a fill de
l'esmentada Blanca; 60 lliures per redimir un censal de 50 sous
anuals de cens i 60 lliures de preu que Miquel Pere i Miquel Vilar,
com a síndics, vengueren a fra Bartomeu Miquel, prior del
convent dels frares predicadors de Girona (Joan de Font, notari,
20 de juliol de 1420), i 155 lliures per la redempció d'un censal
de 1O lliures i 1O sous que Pere Miró, Miquel Pere i Miquel Vilar,
com a síndics, vengueren a fra Galceran, abat del monestir de
Sant Feliu de Gufxols (Bernat Ferran, notari, 21 de gener de
1418).
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die tertia mensis febroarii anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo
septimo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà del Consell, de les notes del notari Nicolau Roca.
Registres específics: 241 O i 2411.
Són dos pergamins cosits.
826 x 635 mm.
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914
1447, abril, 24. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Ramon Samsó, menor d'edat;
Bernat de Vilarmau, mercader, i Nicodem de Puig, paraire,
ciutadans de Girona, com a procuradors de la Universitat de
l'esmentada ciutat (procura de 12 d'abril de 1445 en poder de
Miquel Pere, notari difunt), a favor de Caterina, vídua de Jaume
Sauri, escrivà de Girona. Li venen un censal de 80 sous
barcelonesos de tern de pensió anual i un preu de 100 lliures
l'import del qual havien de destinar a la lluïció i redempció d'un
altre de 22 lliures de pensió i 515 lliures de preu perquè tenia
un interès més alt. Era propietat dels aniversaris de l'església de
Santa Maria del Mar de Barcelona, com a hereva del difunt
Ramon Bertran de Santdionís, ciutadà de Girona, el qual l'havia
comprat a Francesc de Santceloni i cosíndics, com a representants
de la Universitat de Girona (Guillem de Donç, notari, 16 de
novembre de 1403).
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vigesima quarta mensis apprillis
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo
septimo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà del
Consell, de les notes del notari Nicolau Roca.
Registres específics: 1632 i 1633.
759 x 718 mm.

91 5
1447, abril, 24. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Ramon Samsó, menor d'edat;
Bernat Vilarmau, mercader, i Nicodem de Puig, paraire, ciutadans
de Girona, com a síndics i procuradors de la Universitat de
Girona i com a procuradors de diversos singulars de l'esmentada
Universitat (procures de 12 i 13 d'abril de 1445 en poder de Miquel
Pere, notari), amb la finalitat de lluir censals de pensió més alta
i vendre'n d'altres de pensió més reduïda, amb permís de la reina
Maria donat el 5 d'octubre. de 1442. Venen a Caterina, esposa
de Jaume Sauri, un censal de 84 sous de moneda barcelonesa

CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA

709

de tern de cens anual i 105 lliures de preu. Els diners de la venda
s'esmerçaran en la lluïció i redempció d'un censal de 22 lliures
de pensió anual i 515 lliures de preu que Francesc de Santceloni
i altres cosíndics vengueren al difunt Ramon Bertran de
Santdionís, ciutadà de Girona (Guillem de Donç, notari, 16 de
novembre de 1403). Pertanyia als aniversaris de la seu de Girona
i de Santa Maria del Mar de Barcelona, com a hereus de Ramon
Bertran, a parts iguals.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vicesima quarta mensis aprilis anna
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo
septimo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà
del Consell, de les notes del notari Nicolau Roca.
Registres específics: 2408 i 2409.
698 x 681 mm.

916
1448, febrer, 12. Roma

Confirmació atorgada pel papa Nicolau V de la butlla concedida pel
papa Gregori a l'orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem,
l'any segon del seu pontificat, en la qual es concedia als mestres,
priors, visitadors o frares de l'esmentat orde lliure circulació per
tot arreu amb exempció de pagament de gabelles, peatges, passatges, pontatges, delmes o qualsevol altre dret, en cases, casals,
viles, esglésies, hospitals o altres llocs; la facultat de poder edificar
sense impediment cases, castells, casals, esglésies, hospitals o
oratoris sense contradicció de clergues o laics; protecció de les
seves persones i béns contra els malfactors, i el dret de demanar
almoines amb la concessió de les indulgències. També confirma
a perpetuïtat els privilegis atorgats a l'esmentat orde pels seus
predecessors.
Datum Rome apud Sanctum Petrum anna incarnationis Dominice millesimo quadringentesimo quadragesimo septimo.
Trasllat de 10 de desembre de 1504. Lluís Jaume Jorba, notari públic
de Barcelona i escrivà de l'orde de Sant Joan de Jerusalem per

ARxru

710

MuNICIPAL DE GIRONA

autoritat del convent de Roda, amb testificació de Pere Saragossa
Pere Martí, notaris de Barcelona.
Registre específic: 2584.
591 x 499 mm.

917
1448, agost, 22. Girona

Llicència atorgada per la reina Maria, com a lloctinent del seu marit,
a petició dels jurats i prohoms de la ciutat de Girona, per construir un pont de pedra sobre el riu Ter i cobrar l'impost de pontatge per tal de subvencionar les obres. Amplia la llicència que el
rei Pere ja havia concedit a la ciutat el 5 de gener de 1352 perquè
no era suficient per cobrir les despeses de l'obra.
Datum Gerunde vicesima secunda die augusti anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo.
Bartomeu Sallent.
Registre específic: 1739.
Inscripció: En Lo llibre Vermell en cartes CXVII.
Conserva part del segell.
numeracions: Registrado de número [ ... ].
349 x 506 mm.

Altres

918
1448, agost, 22. Girona

Privilegi atorgat per la reina Maria, com a lloctinent general del seu
marit, a favor de la ciutat de Girona, a petició dels seus jurats
i prohoms. Prorroga per trenta anys la llicència i facultat
d'imposar i exigir el dret de barra a la ciutat que el rei Alfons
havia concedit el 8 d'octubre de 1427 per un període de quinze
anys, amb la finalitat d'obtenir fons per a la reparació dels ponts
i camins d'ús públic malmesos pels aiguats. El període començaria a comptar a finals de 1449, quan vencés la concessió
esmentada.
Datum Gerunde vicesima secunda die augusti anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo.
Bartomeu Sallent.
Registre específic: 1742.
Conserva part del segell.
35 1 x 569 mm.

Altres numeracions: Registrado de número 288.
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919

1448, agost, 25. Olot

Capitulacions matrimonials de Margarida, filla de Pere de Fàbrega,
de Tredòs, parròquia de Sant Esteve d'Olot, i de la seva esposa
Uorença, amb Pere Socarrats, de la parròquia de Santa Margarida
de la vall de Bianya, fill de Pere Socarrats i de Caterina, la seva
esposa. Pere i Llorença donen a la seva filla, en ocasió del seu
matrimoni, 40 lliures de moneda barcelonesa de tern que rebrà
a raó de 1Olliures cada any. Si moria sense descendència legítima
o aquesta no arribava a l'edat de testar, haurien de tornar als
donants o a qui disposessin, excepte 15 lliures de les quals
l'esmentada Margarida podria disposar en testament. Aquests
cònjuges es comprometen també a pagar les despeses dels vestits
nupcials. Pere Socarrats dóna al seu fill 30 lliures de moneda
barcelonesa amb condicions semblants, el qual les lliura en dot
a la seva esposa i aquesta li correspon amb una quantitat
equivalent. Posat cas que Margarida morfs sense descendència,
havien de ser restituïdes al marit les 30 lliures del dot. Per garantir
l'esmentada quantitat, Margarida obliga les 40 lliures que havia
rebut dels seus pares i tots els altres béns. En cas de mort de
Margarida, Pere podria gaudir dels béns d'aquesta fins que no
li hagués estat restituït el dot.
Actum est boc in manso de la Fabrega de Tradors, parrochie
de Sancti Stephani de Oloto die vicesima quinta mensis augusti anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo octavo.
És còpia simple.
Registre específic: 769.
582 x 430 mm.

920

1448, setembre, 6. Girona
Capitulacions matrimonials de Iolanda, filla del difunt Ramon
Samsó, ciutadà de Girona, i de la seva esposa Iolanda, amb
Bernat de Bóixols, fill de Francesc de Bóixols, cavaller domiciliat
a Girona, i la seva esposa Caterina. Ramon i Francesc, fills i
hereus de Ramon Samsó i germans de Iolan-da, li donen 22.000
sous barcelonesos en concepte de dot. Ramon li feia donació de
18.000 sous mitjançant la cessió de dos censals. El primer, de
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20 lliures de pensió anual i 400 lliures de preu, havia estat venut
pels síndics i procuradors de la Universitat de Perpinyà a Ramon
Samsó (Miquel Pere, notari de Girona, 17 de desembre de 1420).
El segon, de 20 lliures, 16 sous i 8 diners de pensió i 500 lliures
de preu havia estat venut per Pere Miró, Miquel Pere i Miquel
Vilar, com a síndics i procuradors de la Universitat de Girona
al mateix Ramon (Pere Pinós, notari de Girona, 18 de novembre
de 1419). Francesc li dóna els restants 4.000 sous mitjançant
la cessió d'un censal de 8 lliures de cens i 200 lliures de preu
que Miquel Pere i Miquel Vilar, en nom de la Universitat de
Girona, havien venut al seu pare (Bernat Ferran, notari, 8 d'agost
de 1427). Si Iolanda moria sense fills legítims o aquests no
arribaven a l'edat de fer testament, els censals haurien de tornar
als donants, excepte 3.000 sous amb els quals podria testar i fer
les seves voluntats (100 lliures dels béns de Ramon i 50 lliures
dels béns de Francesc) a banda dels 3.000 sous corresponents
a l'augment o lucre nupcial que Iolanda podria fer al seu espòs
dels béns rebuts. Aquests censals serien dotals, per tant Iolanda
n'era la propietària i Bernat de Bóixols, l'usufructuari. Aquest
aporta una quantitat equivalent dels seus béns en concepte de
donació propter nuptias. Si Iolanda moria primer, s'haurien de
lliurar 3.000 sous a Bernat per l'escreix; si era Bernat qui la
precedia en la mort, es lliurarien a Iolanda. Bernat només obliga
els seus béns per aquests 3.000 sous atès que Iolanda ja era la
propietària dels censals.
Actum est hoc Gerunde die veneris sexta mensis septembris
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo
octavo.
Joan Oliu, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
del també difunt Jaume Feliu Calvó, notari.
Registre específic: 2720.
Carta partida per ABC.
provocats per insectes.

Tinta esvanida en alguns llocs per abrasió. Forats
421 x 659 mm.

921
1449, juliol, 19

Trasllat de clàusula del testament del difunt Ramon Samsó, ciutadà
de Girona, en el qual nomena com a marmessors Joana, la seva
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esposa; fra Guillem Perelló, mestre en teologia del monestir de
Santa Maria del Carmel de Girona; Narcís Miquel, el seu gendre,
i Francesc i Ramon Samsó, doctors en decrets, els seus néts.
Nomena com a hereu universal Francesc Samsó, el seu nét, fill
del difunt Ramon Samsó, fill seu, i posat cas que hagués mort
sense descendència legítima o aquesta no arribés a l'edat de testar,
nomena hereus Joan Samsó, nét del testador, també fill de Ramon
Samsó, i el fill baró del testador i la seva dona de més edat, a
parts iguals, a més de les 4.000 lliures barceloneses per a aquest
últim que ja havia deixat als fills barons que encara haguessin
de néixer. Si aquest fill encara nonat moria, seria hereu el segon
fill. En cas de mort dels fills barons de l'esmentat Joan Samsó,
el nomena ell sol com a successor i, en cas de mort d'ell mateix
o si entrava en religió, el substituiria el nét de més edat fill de
Ramon Samsó. Si aquest també moria o entrava en religió i no
hi havia més néts, el substituirien les filles del testador a parts
iguals entre elles.
Die decimo nono mensis iulii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo nono.
Jaume Feliu, notari públic de Girona.
Trasllat de 23 de juny de 1509. Joan Guilana, notari públic substitut
de l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona,
amb testificació dels connotaris Nicolau Roca i Narcís Reixac.
Registre específic: 1375.
440 x 533 mm.

922
1449, agost, 4. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Bernat de Vilarmau, mercader,
i Nicodem de Puig, paraire de Girona, com a procuradors i síndics de la Universitat de l'esmentada ciutat (procura de 12 d'abril
de 1445 en poder del notari Pere Miquel), i com a procuradors
de diverses persones (procura de 13 d'abril de 1445 en poder del
mateix notari), a favor de Gràcia, esposa de l'esmentat Nicodem
de Puig, com a tutora de la persona i béns de Nicodem de Puig,
impúber, fill dels esmentats cònjuges emancipat davant de Pere
Miquel, jurisperit i jutge ordinari de Girona (Nicolau Roca, 23
de juliol de 1449). Li venen un censal de 25 lliures barceloneses de pensió i 625 lliures de preu que havien estat dipositades
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a la taula de canvi de Joan Rovira, canvista de Girona. El preu
de la venda és esmerçat en la lluïció de diversos censals: 600 lliures per un de 25 lliures anuals que Pere Miró i la resta de cosíndics
vengueren a Llorenç Despuig, prevere rector dels aniversaris de
Santa Maria de Vilabertran (1419); 22 lliures i 5 sous per un
de 5 lliures de pensió i 120 lliures de preu que Pere Miró i els
altres cosíndics vengueren al difunt Joan de Vall, jurisperit, com
a tutor de Francina, filla del difunt Francesc de Bern, ciutadà
de Girona, i que pertanyia a Narcfs Oliveres, prevere de Capítol
i obtentor del benefici del Corpus de Sant Feliu de Girona fundat
pel també difunt Bernat Cuixal, canonge de Sant Feliu (1418);
2 lliures i 15 sous per un de 25 lliures de pensió i 600 lliures
de preu que Pere Miró i els altres cosíndics vengueren al difunt
Nicolau Dalmau, prevere de Sant Feliu, en nom de l'obra del
benefici que Nicolau Dalmau i Francesca, vídua de Francesc
Bells, mercader de Girona, instituïren a l'altar de Sant Narcís
de l'església de Sant Feliu i que ara es pagava a Francesc Espinalt,
prevere obtentor del benefici (1 417).
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde quarta mensis augusti anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo nono.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2006 i 2007.
Són dos pergamins cosits.
1.468 x 586 mm.

923
1449, setembre, 6. Perpinyà

Sentència dictada per la reina Maria, com a lloctinent del seu espòs,
amb consell d'Honorat Pagès, doctor en lleis, i Pere Murtimany,
llicenciat en lleis, sobre la causa entre alguns terratinents del
terme de Salt, representats per Joan Ros i els síndics de la
Universitat de l'esmentada parròquia. Els primers es negaven a
contribuir a l'igual dels homes de la Universitat, en la retrodècima
i altres drets imposats per la Universitat amb la finalitat de
fortificar la població. La sentència és a favor dels síndics.
In quadam aula Regii Castri ville Perpiniani ubi more solito
regia celebrabatur audientia die videlicet sabbati intitulata sexta
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septembris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quadragesimo nono.
Jaume de Vila, notari per autoritat reial per tot el domini del
monarca.
Registre específic: 2176.
Retallat per la part inferior dreta, però no afecta el text. Forats, esparrecs i tinta
força esvanida.
417 x 463 mm.

924
1449, setembre, 6. Girona

Venda de censal atorgada per Bernat de Vilarmau, mercader de
Girona, i Nicodem Puig, paraire, com a síndics i procuradors
de la Universitat de Girona (procura de 12 d'abril de 1445 closa
pel notari Miquel Pere), i com a procuradors de diverses persones
de l'esmentada Universitat (procura de 13 d'abril de 1445 en poder
del mateix notari), a favor d'Andreu Biure, cavaller; Margarida,
vídua de Bernat de Corbera, cavaller i senyor del castell de Púbol,
i fra Pere Mas, prior del monestir de Santa Maria del Carmel
de Girona, com a marmessors del testament del difunt Bernat
de Corbera. Els venen un censal de 13 lliures, 6 sous i 8 diners
de moneda barcelonesa de tern de cens anual i 400 lliures de
preu. Els compradors paguen 275 lliures amb diners de la
marmessoria i 125 amb diners de l'heretat del difunt Francesc
de Corbera, donzell, fill de Bernat de Corbera. La Universitat
esmerçaria el valor de la venda en la lluïció i redempció de dos
censals. El primer, de 250 lliures de preu i 1O lliures, 8 sous
i 4 diners de pensió, era part d'un altre que en temps de la seva
creació havia estat de 25 lliures, 12 sous i 6 diners de pensió
i 512 lliures i 1Osous de preu. Guillem Hospital i Bartomeu Benet,
com a síndics de la Universitat, el vengueren a Guillem Vila, de
Banyoles (Bonanat Nadal, notari, 17 de novembre de 1377).
Aquesta part pertanyia a Caterina, esposa de Bernat Vilar, de
Banyoles. El segon, de 150 lliures de preu i 6 lliures i 5 sous
anuals, corresponia a una altra part del censal esmentat que
pertanyia a Francesca, esposa de Bernat Verdaguer, barber de
Barcelona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die sabatí sexta mensis septembris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo nono.
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Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i
escrivà del Consell de la ciutat, de les notes del també difunt Nicolau
Roca, notari.
Registres específics: 2890 i 2891.
Són dos pergamins cosits.
1.132 x 350 mm.

925
145[.]. Serinyà
Donació atorgada per Bernat Mir, de Serinyà, senyor útil del mas Mir
de l'esmentada parròquia, a favor de Joan, el seu fill, per raó
de matrimoni i i en concepte d'heretat i llegftima paterna i
materna, de 60 lliures barceloneses de tern. Si moria sense
descendència legftima o aquesta no arribava a l'edat de testar,
haurien de retornar-la al donant o a qui disposés, a excepció de
25 lliures de les quals podria disposar en testament. Joan Mir
defineix a favor del seu pare tots els drets que pogués tenir en
concepte d'heretat i llegftima o altra raó.
Actum est hoc in parroquia de Seriniano tertia decima die mensis ia[nuarii] [anno] a nativitate Domini millessimo quadringentesimo
quin[quagesimo] [ ... ].

Falta la part on es llegiria el nom del notari.
Registre específic: 1334.
Carta partida per ABC.

Falta la part inferior.

220 x 365 mm.

926
1450, gener, 15. Peralada

Capitulacions matrimonials de Marta, filla del treballador Francesc
Serra, dels masos de Viladamunt de Figueres, i de Caterina, la
seva vfdua, ara esposa de Guillem Joan Castelló, treballador de
Peralada, amb Antoni Domingo, també treballador del Far. Marta
dóna com a dot al seu futur marit, amb consell i voluntat del
seu oncle patern Joan Serra, ferrer de Peralada, tutor i curador
seu, i d'alguns amics, 20 lliures melgoreses, entre diners i béns,
i 1O lliures de la mateixa moneda que Caterina, la seva mare,
li va donar el 5 de novembre de 1449, procedents d'una donació
de Francesc Serra per dotar la seva filla. Si Marta moria sense
descendència legftima o aquesta no arribava a l'edat de testar,
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les 20 lliures donades pel seu pare haurien de tornar a l'hereu
d'aquest a excepció de 100 sous dels quals podria disposar en
testament i les 1O lliures donades per la seva mare haurien de
tornar a l'hereu d'aquesta, llevat de 50 sous. Antoni Domingo
li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns. Per
restituir el dot obliga, per valor de 16 lliures, el mas Domingo,
situat a Sant Martí del Far i tingut per l'abat del monestir de
Sant Pere de Rodes, i tots els seus béns mobles, per valor de les
restants 14 lliures. La devolució es faria amb els mateixos
pagaments i terminis amb què havia estat rebut, d'acord amb
àpoques, albarans o altres documents. Marta havia arribat lliure
de senyor i havia esdevingut dona pròpia per la seva entrada en
el mas. Si després de la mort del marit volia abandonar el mas,
hauria de ser alliberada a càrrec de l'hereu.
Actum est hoc Petralate die quintadecima mensis ianuarii anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo.
És còpia simple.
Registre específic: 2350.
Carta partida per ABC.

Forats.

205 x 373 mm.

927
1450, gener, 15. Peralada

Definició atorgada per Marta, esposa d'Antoni Domingo, treballador del lloc del Far, filla del difunt Francesc Serra, treballador dels masos de Viladamunt de Figueres, i de la seva vídua
Caterina, ara esposa de Guillem Joan Castelló, treballador de
Peralada, a favor del seu germà Baltasar Serra, de tota la seva
part, heretat i llegítima paterna i materna i de qualsevol altre
dret que li pogués pertànyer sobre els béns dels seus pares, salvat
el de futura successió. A canvi, reconeix que ha rebut plena
satisfacció.
Actum est hoc Petralate die quintadecima mensis ianuarii anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo.
Jordi Garrigàs, notari públic de Peralada per autoritat del vescomte
de Rocabertí.
Registre específic: 1798.
195 x 334 mm.
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928
1450, març, 31. Girona

Àpoca atorgada per Bernat de Vilarmau, mercader, i Nicodem de Puig,
paraire, ciutadans de Girona, com a síndics i procuradors de
la Universitat de Girona (procura de 12 d'abril de 1445 closa
per Miquel Pere, notari) i com a procuradors de diverses persones
de l'esmentada Universitat (procura de 13 d'abril de 1445 closa
pel mateix notari), a favor de Francesc Samsó, ciutadà de Girona,
en la qual reconeixen que han rebut, per mitjà de la taula de
canvi de Joan Rovira, canvista de Girona, 2.000 lliures barceloneses de moneda de tern pel preu de la venda d'un censal de
80 lliures de pensió anual.
Actum Gerunde die tricesima prima mensis marcii anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo.
Pere Escuder, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona i escrivà de la
Universitat, de les notes del notari Nicolau Roca.
Registre específic: 1778.
251 x 393 mm.

929
1450, març, 31. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Bernat de Vilarmau, mercader,
i Nicodem de Puig, paraire de Girona, jurats i consellers de la
Universitat de Girona, com a síndics i procuradors de l'esmentada Universitat juntament amb el difunt Ramon Samsó, menor
d'edat, ciutadà de Girona (procura de 12 d'abril de 1445 closa
pel notari Miquel Pere) i com a procuradors de diverses persones
de l'esmentada Universitat (procura de 13 d'abril de 1445 closa
pel mateix notari), a favor de Francesc Samsó, ciutadà de Girona.
Li venen un censal de 80 lliures de moneda barcelonesa de tern
de pensió anual i 2.000 lliures de preu. Les destinarien a la
redempció dels següents censals d'interès alt: 35 lliures i 5 sous
per la lluïció d'un censal de 7 lliures anuals i 168 lliures de preu
que Pere Miró i els altres cosíndics vengueren a Francesc Andreu,
prevere de l'església de Sant Miquel d'Amer (Joan de Font, notari,
15 de novembre de 1419) i que es llueix al procurador dels
aniversaris del monestir d'Amer com a hereu de Francesc Andreu;
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100 lliures per lluir un censal de 4 lliures, 3 sous i 4 diners de
pensió que Pere Miró i la resta de cos(ndics van vendre a mestre
Pere Ramon, llavors vicari del convent de predicadors, en nom
del convent (Joan de Font, 6 de desembre de 1420); 400 lliures
per lluir un censal de 16 lliures, 13 sous i 4 diners, que quan
fou venut era de 40 lliures anuals i 560 lliures de propietat, que
Jaume Beuda, com a s(ndic de la Universitat de Girona, va vendre
al difunt Pere de Santmart(, doctor (Guillem de Donç, 4 de
desembre de 1386), i que es redimeix a Guillem Esp(gol, paborde
de l'Almoina del Pa de la Seu, perquè l'esmentada institució n'era
propietària; 200 lliures es destinen a lluir un censal de 8 lliures,
6 sous i 8 diners anuals que Miquel Vilar, com a s(ndic, va vendre
a Caterina, v(dua de Bernat de Bell-lloc, ciutadà de Girona
(Miquel Pere, 31 de desembre de 1426}, i que es paga a l'obtentor
del benefici de Sant Bernat de la seu de Girona instituït per
l'esmentada Caterina; 120 lliures a la lluïció d'un censal de 5
lliures anuals que Pere Miró i la resta de cos(ndics vengueren
a SibiUa, vúiua de Bernat de Reixac, major d'edat, ciutadà de
Girona (Pere Pinós, 25 de juny de 1425), redimit al beneficiat
de Sant Bernat; 330 lliures en lluïció d'un censal de 13 lliures
i 12 sous anuals i 340 lliures de propietat que Berenguer Sassala,
notari, com a s(ndic, vengué a Caterina, esposa de Jaume de
Cornellà, cavaller difunt domiciliat a la parròquia d'Orfes (Miquel
Pere, 6 de novembre de 1428}, redimit a Antoni Corones de
Besalú, hereu de dita Caterina; 100 lliures per lluir un censal
de 4 lliures, 3 sous i 4 diners anuals, que era part d'un altre
de 150 lliures anuals i 3.000 lliures de propietat que Joan Riera,
Francesc de Segurioles i Pere Benet, com a s(ndics de la ciutat,
vengueren a Francesc de Santceloni, sènior, ciutadà de Girona
(Guillem de Donç, 28 de juny de 1403), i que pertanyien a
l'Almoina del Vestuari de la Seu de Girona; 500 lliures per redimir 20 lliures, 6 sous i 8 diners que eren part d'un censal
de 42 lliures de pensió i 1.008 lliures de preu que Pere Miró
i els cos(ndics vengueren a Francesca, v!dua de Guillem de
Devesa, paraire de Girona (Joan de Font, 17 de juliol de 1420},
satisfetes a Francesc de Santpere Proensal, mercader de Girona,
i a la seva esposa Caterina i, finalment, 114 lliures i 15 sous
que són part de la lluïció d'un censal de 9 lliures, 3 sous i 4
diners anuals que Miquel Pere i Miquel Vilar, com a síndics,
vengueren a Pere Conques, mestre ballester (Joan de Font, 9
d'abril de 1421) les quals pertanyien a Pere Joan Ferran, notari
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de Ripoll, i a la seva esposa Brígida, filla de l'esmentat Pere
Conques.
Actum est hoch Gerunde die tricesima prima mensis martii
anna a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo.
Pere Escuder, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona i escrivà de la
Universitat, de les notes del notari Nicolau Roca.
Registre específic: 2011.
823 x 719 mm.

930
1450, març, 31. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Bernat de Vilarmau, mercader,
i Nicodem de Puig, paraire, ciutadans de Girona, com a síndics
i procuradors de la Universitat de l'esmentada ciutat juntament
amb Ramon Samsó, ciutadà difunt de Girona (procura de 13
d'abril de 1445 closa per Miquel Pere, notari), amb la finalitat
dé lluir censals d'interès alt i vendre'n d'altres de pensió més
reduïda, amb permís atorgat per la reina Maria donat el 5 d'octubre de 1442. Venen a Francesc Samsó, ciutadà de Girona, un
censal de 80 lliures de moneda barcelonesa de tern de pensió anual
i 2.000 lliures de preu que reben per mitjà de la taula de canvi
de Joan Rovira, canvista de Girona. Seran utilitzades per lluir
els censals següents: 35 lliures i 5 sous en un de 7 lliures anuals
i 168 lliures de preu que Pere Miró i els altres cosíndics vengueren
a Francesc Andreu, prevere de l'església de Sant Miquel d'Amer
(Joan de Font, notari, 15 de novembre de 1419); 1.000 lliures
en un de 4 lliures, 3 sous i 4 diners anuals que Pere Miró i els
altres cosíndics vengueren a mestre Pere Ramon, llavors vicari
del convent dels frares predicadors, en nom del convent (Joan
de Font, 6 de desembre de 1420); 400 lliures en un de 16 lliures,
13 sous i 4 diners anuals que en temps de la seva creació era
de 40 lliures de pensió anual i 500 lliures de preu, que Jaume
Beuda, com a síndic, va vendre al difunt Pere de Santmartí, doctor
(Guillem de Donç, 4 de desembre de 1386) i que ara tenia Guillem
Espígol, com a paborde de l'Almoina del Pa de la Seu de Girona;
100 lliures en la lluïció de 4 lliures, 3 sous i 4 diners anuals
que eren part d'un censal de 50 lliures anuals i 1.300 lliures de
preu que Pere Miró i la resta de cosíndics vengueren a Francesc
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de Segurioles, ciutadà difunt de Girona (Pere Pinós, 22 de
novembre de 1417), lluïdes també a l'esmentat Guillem Espígol,
paborde de l'Almoina; 200 lliures en la redempció d'un censal
de 8 lliures, 6 sous i 8 diners anuals que Miquel Vilar, com a
síndic, va vendre a Caterina, vídua de Bernat de Bell-lloc, ciutadà
(Miquel Pere, 31 de desembre de 1426), i que tenia l'obtentor
del benefici de Sant Bernat de la seu de Girona, instituït per
l'esmentada Caterina; 120 lliures en la lluïció d'un censal de 5
lliures anuals que Pere Miró i els altres cosíndics vengueren a
Sibil·la, vídua de Bernat de Reixac, major d'edat, ciutadà de
Girona (Pere Pinós, 25 de juny de 1425), i que pertanyia al
beneficiat de Sant Bernat; 330 lliures en la lluïció d'un censal
de 13 lliures i 12 sous anuals i 340 lliures de preu que Berenguer
Ferrer Sassala, notari, com a síndic de la ciutat, vengué a
Caterina, vídua de Jaume de Cornellà, cavaller domiciliat a la
parròquia d'Orfes (Miquel Pere, 6 de novembre de 1438), i que
tenia Antoni Corones de Besalú, hereu de l'esmentada Caterina;
100 lliures en la lluïció d'un altre de 4 lliures, 3 sous i 4 diners
anuals, que era part d'un altre de 150 lliures anuals i 1.000 lliures
de preu que Joan Riera, Francesc de Segurioles i Pere Benet, com
a síndics, vengueren a Francesc de Santceloni, sènior, ciutadà
de Girona (Guillem de Donç, 28 de juny de 1403 ), i que pertanyien
a l'Almoina del Vestuari de la Seu de Girona; 500 lliures en la
lluïció d'un censal de 20 lliures, 16 sous i 8 diners anuals que
eren part d'un altre de 42 lliures anuals i 1.008 lliures de preu
que Pere Miró i els altres cosíndics vengueren a Francesca, vídua
de Guillem Devesa, paraire de Girona (Joan de Font, 17 de juny
de 1420), i que ara pertanyia a Francesc Pere Proensal, mercader
de Girona, i a Caterina, la seva esposa, i finalment, 114 lliures
i 15 sous per lluir un censal de 9 lliures, 3 sous i 4 diners anuals
que Miquel Pere i Miquel Vilar, com a síndics de la ciutat,
vengueren a Pere Conques, mestre balles"ter i d'acers (Joan de Font,
9 d'abril de 1421), i que pertanyia a Joan Ferran, notari de Ripoll,
i a la seva esposa Brígida, filla de l'esmentat Pere.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die tricesima prima mensis martii anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà
del Consell, de les notes del notari Nicolau Roca.
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Registres específics: 2402 i 2403.
725 x 682 mm.

931
1450, maig, 4. Perpinyà

Protesta presentada per Joan Cavalleria, com a síndic i procurador
de la Universitat i Consell de Girona, juntament amb Jaume de
Santceloni, ciutadà (procura de 18 d'abril de 1450 closa pel notari
Nicolau Roca), llegida per Manuel d'Amer, notari públic, a Joan
Llull, Guillem Busquets i Guillem Jordà, ciutadans de Barcelona;
Joan Riembau i Bartomeu Maüll, de Lleida; Guillem Bonet,
substitut de la ciutat de Tortosa; Antoni Pinya i Francesc Canta,
de Perpinyà, i Guillem Cristià, substitut de Vilafranca de Conflent,
com a sfndics pel braç de les ciutats i viles del Principat de
Catalunya a les Corts Generals de Perpinyà (formaven part de les
vint-i-set persones escollides per a l'expedició d'una ambaixada
que havia de presentar-se al rei), reunits en el convent de
framenors. La Universitat protestava perquè no hi havia cap
representant de la ciutat de Girona en aquesta ambaixada,
representació que pertocaria a Joan de Cavalleria i Jaume de
Santceloni. Segueix la resposta d'aquests representants que
desestimen les al-legacions del sfndic de Girona.
Que fuerunt acta in villa Perpiniani anna a nativitate Domini
millesimo CCCC quinquagesimo die vera lune quinta hora post
meridiem eiusdem diei intitulata quarta mensis madii.
Manuel d'Amer, notari públic de Barcelona i per tot el domini del
rei d'Aragó.
Registre específic: 2948.
344 x 368 mm.

932
145[.], juny

Capitulacions matrimonials de Vicenta, filla de Castelló de Coll,
cirurgià de València, amb Pere Senyor, de Campdorà, parròquia
de Santa Eulàlia Sacosta. Guillem de Coll, clergue de la seu de
Girona, germà de l'esmentat Castelló, dóna a Vicenta 400 sous
barcelonesos i els vestits i joies que li pertanyien. Si moria sense
descendència legftima o aquesta no arribava a l'edat de testar,
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els béns haurien de tornar al donant o a qui disposés, a excepció
de 200 lliures amb les quals podria testar i fer les seves voluntats.
A_questa els cedeix en dot al seu futur marit, el qual li correspon
amb una quantitat equivalent dels seus béns, a més de 50 lliures
d'escreix. Per restituir el dot i l'escreix obliga tots i cadascun dels
seus béns i drets.
[... ] octava iunii anno a nativitate Domini millesimo [quadringen]tesimo quinqua[gesimo] [... ].
Guillem de Donç, notari públic per autoritat reial, substitut de Jaume
de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 3005.
284 x 319 mm.

933
1450, octubre, 13. Besalú

Creació i venda de censal atorgada per Bernat Pasqual, sabater de
Besalú, i la seva esposa SibiZ.Za, a favor de Guillem Ferros, sastre
de Besalú, ara habitant de la parròquia de Sales. Li venen un
censal de 8 sous de moneda barcelonesa de tern · de cens anual
per al pagament del qual obliguen tots els seus béns, en especial
un alberg que tenen a Besalú. L'havien comprat a Bernat
Sorrellats, prevere beneficiat en el benefici de Sant Llorenç de
l'església de Sant Vicenç de Besalú (Pere Vidal, notari, 1O de novembre de 1439), el qual el tenia per compra a Joan Ros, sastre
de Besalú (18 d'abril de 1437), i aquest el tenia per establiment de
l'esmentat Bernat de Sorrellats. A orient, afronta amb l'alberg
de Joana, esposa de Gabriel Pinya, de Besalú, que fou de Nadal
Rad{, paraire difunt; a migdia, amb l'alberg de Pere Planes,
teixidor; a occident, amb l'alberg dels hereus de Berenguer
Guardiola, difunt ballester de Besalú, i a cerç, amb el carrer. El
preu de venda és de 6 lliures barceloneses.
Actum est hoc Bisulduni die tertiadecima mensis octobris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo.
Antoni Serra, notari públic per autoritat de l'abat del monestir de
Sant Pere de Besalú.
Registre específic: 2743.
318 x 612 mm.
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934
1451, gener, 4. Perpinyà

Sentència dictada per la reina Maria, com a lloctinent general, sobre
la causa entre la ciutat de Girona i els lleuders, llevadors o
extractors de la lleuda dita vulgarment de Mediona. En temps
del rei Jaume I havia estat establerta en emfiteusi a Guillem de
Mediona de manera que una porció pertanyia a aquest des del
1221 i l'altra al domini reial. Més tard, el 1296, fou concedida
a Pere Burguès i Bernat Marquet, ciutadans de Barcelona. Vistes
les raons presentades per Galceran Burguès, Joan i Ramon
Marquet i altres arrendadors contra el privilegi de franquesa
concedit pel mateix rei a la ciutat de Girona el 12 d'abril de 1232;
l'instrument de concessió a Guillem de Mediona el 21 de gener
de 1221; l'establiment a Pere Burguès i Bernat Marquet, ciutadans
de Barcelona, el 1296; altres testimonis, documents i la relació
presentada per Antoni Semesa i Pere Tost, doctors en decrets i
consellers reials, i les opinions dels advocats, la reina resol que
la lleuda de Mediona no té la immunitat establerta en el privilegi
concedit pel rei Jaume I a la ciutat de Girona el 1232, però que
els lleuders successors de Pere Burguès i Bernat Marquet han de
guardar el privilegi pel que fa a la part de lleuda que pertanyia
al rei i que va ser establerta amb posterioritat.
Lata fuit dicta sententia [ ... ] in aula Maioricarum Castri ville
Perpiniani in qua regia celebrabatur more solito audientia die
videlicet intitulata quarta ianuarii anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo quinquagesimo primo.
Pere Bancells, escrivà reial i notari per tota la jurisdicció del rei.
Registre específic: 2797.
Conserva part del segell.

Llibre Vermell, fol. CXXX.

41 O x 555 mm.

935
1451, febrer, 17. Amer

Procura atorgada per Serena, v(dua de Joan [ ..}, a favor de [ .. ]per
tal que pugui representar-la en el que convingui.
Actum est hoc Amerii die decima septima mensis febroarii anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo
primo.
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Pere· Joan de Puig, notari públic d'Amer per autoritat de l'abat de
l'esmentat monestir.
Registre específic: 1823.
Mal estat de conservació. Tinta esvanida i forats, sobretot en la part superior.
327 x 403 mm.

936
1451, febrer, 22. Girona

Apoca atorgada per Pere Cervià, ferrer de Cervià, a favor d'Antònia,
esposa de Bernat Mir, hereu i successor del difunt [Bernat] Mir,
senyor útil i propietari del mas Mir de Gaüses, en la qual reconeix
que ha rebut 23 sous de moneda barcelonesa de tern que eren part
dels 50 sous que el seu predecessor li havia llegat en testament.
Actum est hoc Gerunde die vicesima secunda mensis februarii
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo
primo.
Pere Sitjar, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt Bernat de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.
Registre específic: 568.
157 x 280 mm.

937
1451, maig, 12. Barcelona

Privilegi concedit per la reina Maria, com a lloctinent del seu marit,
a súplica de Joan Cavalleria i Jaume de Santceloni, com a síndics
de la Universitat de Girona. Estableix que tots els usuaris d'arts
mecàniques que habitin fora de la ciutat han de pagar les mateixes
imposicions que els qui viuen a l'interior, a fi d'evitar el
despoblament. Els límits marcats són la parròquia de Santa
Eugènia, la casa de Nicolau Cantó, el mas Servià, la creu d'en
Ginesta, el camí de Caulers, les cases d'en Prunell i de Bernat
de Bell-lloc, la capella de Sant Miquel de Palau, Montilivi, la
resclosa de mossèn Santdionís, la torre de Miquel Vilar, la casa
de les Ermites de la Mare de Déu de l'Enderrocada, el camí reial
fins al monestir de Sant Daniel (comprenia els termes del poble
de Sant Daniel), el Pont Major, Fontajau i Sant Ponç. També
concedeix que la ciutat de Girona pugui cobrar el dret de pontatge
durant trenta anys a tothom qui passi pel Pont Major i s'hi es-
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tipulen els pagaments segons els casos, amb la finalitat de poderlo reparar. Aquesta concessió no podria anar en detriment del dret
de pontatge concedit per la mateixa reina durant la seva estada
a Girona, feia poc temps, carn( de Perpinyà. El perlode es podria
escurçar si les obres s'enllestissin abans del termini indicat.
Datum Barchinone duodecimo mensis maii anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo.
Bartomeu Sallent.
Registre específic: 1741.
Conserva part del segell.
x 576 mm.

Altres numeracions: Registrado de número 229.

372

938
1451, juliol, 23. Barcelona

Sentència dictada per la reina Maria, com a lloctinent general del seu
marit, després de l'apel-lació dels jurats, sobre la causa que
enfrontava els jurats de Girona, Pere Llavanera i Jaume
Guardiola, col-lectors d'imposicions de l'esmentada ciutat, d'una
banda, i Pere Mart(, àlies Domènec, Pere Riera i Antoni Morell,
de l'altra, que habitaven davant la capella de Sant Jaume dels
Sants o dels Mesells. Revoca una sentència anterior contrària als
jurats i col-lectors, i falla a favor d'aquests tot condemnant l'altra
part a pagar les imposicions a la ciutat perquè habitaven dins
els Umits on es cobraven.
Lata et promulgata fuit hec sentencia[...] in domibus habitacionis
nostre que site sunt in vico monasterii beate Marie de Ihesus in
quibus concilium regium celebrabatur [... ] die videlicet vicesima
tertia mensis iulii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo.
Miquel Sacoma, escrivà reial, notari públic per tot el domini del
monarca.
Registre específic: 1730.
Conserva part del segell.

480 x 465 mm.

939
1451, setembre, 7. Barcelona

Disposició feta per la reina Maria, com a lloctinent del seu espòs el
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rei Alfons, a petició dels braços militar i reial de Catalunya,
congregats en el monestir de Santa Anna de Barcelona. Mana
que no siguin executades les butlles o provisions relatives als
clergues en el cas de clergues sense benefici o casats, perquè les
considerava perjudicials i incitadores d'escàndols, feien minvar
la preeminència, jurisdicció i regalia del rei, causaven pertorbació
al primer estament i anaven en contra dels usos, pràctiques i
llibertats del Principat de Catalunya. S'aplicarien penes de 10.000
florins a qui pretengués fer-les complir, import que es distribuiria
de la manera que segueix: una part per al rei, l'altra per a la
part perjudicada i la tercera es destinaria a la construcció de les
muralles del terme on es pretenia imposar. A més, aquestes
persones podrien ser perseguides i empresonades i les seves rendes
podrien ser retingudes fins que no revoquessin i tornessin les
butlles o rescrits, haguessin satisfet la part perjudicada i implorat
l'auxili del braç secular. Aquesta butlla, coneguda amb el nom
de butlla de les Corones perquè afectava els clergues casats o
cèlibes, beneficiats o sense benefici, regulars o seculars d'Aragó,
València, Catalunya, Mallorca, Menorca, comtats de Rosselló i
Cerdanya i altres dominis reials, havia estat atorgada pel papa
Nicolau a petició del rei Alfons, que necessitava un subsidi de
185.400 florins, petició que havia fet per mitjà de Joan, cardenal
de Sant Llorenç. Fou donada a Sant Pere de Roma el 16 de
juny de 1451. Dóna la data de la concessió de la lloctinència
a la reina Maria i inclou la butlla pontiffcia.
Datum et actum in monasterio Sancte Anne dicte civitatis
Barchinone septima die septembris anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo.
Ramon Batlle, notari per autoritat reial,- lloctinent del protonotari.
Trasllat de 6 de novembre de 1451. Manel d'Amer, notari públic de
Barcelona per autoritat reial, amb testificació dels notaris Mateu
Safont i Joan Guerau, i autoritzat per Joan Nicolau Dirga, àlies de
Guialbes, batlle de Barcelona.
Registre específic: 1926.
En català.
895 x 888 mm.

940
1451, setembre, 7. Barcelona

Renúncia emesa per l'estament eclesiàstic a les Corts Generals de
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Catalunya, reunits els tres braços en el refetor major de la casa
de Santa Creu de Barcelona davant de la reina Maria, lloctinent del rei Alfons, el seu marit, a l'aplicació de la butlla
anomenada de les Corones que havia estat atorgada pel papa
Nicolau el 16 de juny de 1451 i s'adreçava als arquebisbes de
Tarragona i Saragossa, pels tumults i discòrdies que havia
suscitat en els estaments militar i reial quan fou publicada en
cartells per les esglésies del Principat i comtats de Rosselló i
Cerdanya. En l'acta es requereix la contribució pecuniària o
subsidi dels clergues casats i simples beneficiats o altres sense
benefici i es considerava la butlla una innovació inaudita que
anava contra la jurisdicció, regalies i preeminències del rei i
contra els Usatges de Barcelona, les constitucions, cap(tols i actes
de cort, usos, llibertats, pràctiques i costums dels pobladors del
Principat. Els tres braços juren observar-la. Conté la butlla de
les Corones incorporada al text.
Die martis septima die mensis septembris armo predicto
millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo [ ... ] in aula seu
domo dicte refectori (maiori domus Sancte Anne Barchione).
Trasllat de 6 de novembre de 1451. Manel d'Arner, notari públic de
Barcelona per autoritat reial, amb testificació dels connotaris Rafael
de Riudor i Joan Osona.
Registre específic: 1941.
498 x 524 mm.

941
1451, novembre, 20. Girona

Venda de censal feta per Nicolau Frugell, mercader de Girona, fill
de Nicolau Frugell, notari difunt de Girona, a favor de Caterina,
la seva esposa, d'un censal de 100 sous de pensió i 120 lliures
de preu. Caterina l'adquireix amb els diners procedents de la
lluïció d'un censal que havia comprat al seu marit, amb
consentiment del seu oncle Antoni Figuera, prevere beneficiat de
la seu (Llebrers, Pere Gelabert, notari, 26 d'octubre de 1446) i
de la seva germana Isabel, vfdua de Miquel Ginesta, draper de
Girona (ambdues eren filles de Miquel Vilar, apotecari de Girona,
i de la seva esposa Constança). El censal lluït tenia 99 sous i
2 diners barcelonesos de pensió anual i 124 lliures de preu.
Nicolau el rebia de la Universitat de Girona i era part d'un altre
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censal de 14 lliures, 19 sous i 2 diners anuals i 374 lliures de preu
que Ramon Samsó, ciutadà; Bernat de Vi/armau, mercader, i
Nicolau Puig, paraire, com a s(ndics i procuradors de la Universitat
de Girona, li havien venut (Miquel Pere, 24 de març de 1445).
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde vicesima die mensis novembris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo
primo.
Antoni Arnau, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 1754 i 1755.
455 x 620 mm.

942
1452, desembre, 12. Vilafranca del Penedès

Sentència dictada per la reina Maria, com a lloctinent general del seu
espòs, per la qual en confirma una d'anterior que absolia Joan
de Caramany i d'Armengol referent a la demanda interposada per
Joan d'Agullana, mestre de cases de Castelló d'Empúries, antic
arrendatari del dret de lleuda, censos i altres drets reials de la
vila i parròquia de Sant Pere Pescador, contra l'esmentat Joan
de Caramany, pel pagament de la lleuda del blat.
In quadam aula monasterii fratrum minorum Villefranche
Penitensis [... ] die iovis intitulata duodecima mensis octobris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo
secundo.
Pere de Puig-gros, escrivà reial, notari públic per tot el domini del rei.
Registre específic: 1630.
Annex en paper que correspon a l'etiqueta que acompanyava una sentència de
la reina Maria en la qual eximia la casa de Caramany del pagament del dret de
lleuda exigit pel procurador jurisdiccional de Castelló d'Empúries.
Part esquerra
malmesa pels rosegadors.
438 x 480 mm.

943
1453

Cessió de censals atorgada per Esteve Gibert i la seva esposa Antònia
a favor de Bernat de Valls, paraire de Girona. Li cedeixen els

730

ARxiu

MUNICIPAL DE GIRONA

censals que l'atorgant havia rebut de Guillem Pellicer, sastre de
Besalú, el seu sogre, en pagament del dot de la seva esposa, qui
al seu torn els tenia dels béns de Bartomeu Pellicer, el. seu pare.
En total pujaven a 27 lliures i es percebien sobre diverses persones
i masos de les parròquies de Santa Pau i Mieres, entre ells el
mas Crosa de Santa Maria dels Arcs, de Santa Pau, venut per
Joan d'Esperapans, fill de Pere d'Esperapans; Bernat Guerau,
clergue, notari públic substitut de Pere de Mas, clergue de la
capella del castell de Santa Pau, i Pere, notari públic del castell
de Finestres. La cessió es fa per pagar 17 lliures, 15 sous i [...]
que li devien.
[Anna a n]ativitate Domini millesimo quadringentesimo
quinquagesimo tercio.
[ ... ], notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona.
Registre específic: 563.
Pergamí mutilat.
342 x 275 mm.

944
1453, març, 1. Girona

Creació i venda 4e censal atorgada per Bernat de Vilarmau, mercader, i Nicodem de Puig, paraire, ciutadans de Girona, com a
síndics i procuradors de la Universistat de l'esmentada ciutat i
en nom dels jurats i prohoms (procura de 12 d'abril de 1445
en poder de Miquel Pere, notari) i com a procuradors de diverses
persones (procura de 13 d'abril de 1445), a favor d'Hipòlit Saurí,
escrivà de Girona, d'un censal de 12 lliures barceloneses de pensió
anual i de 300 lliures de preu. El preu s'invertirà en la lluïció
de 20 lliures anuals que són part d'un censal de 40 lliures anuals
de pensió i 960 lliures de preu que Pere Miró i els altres cosíndics
vengueren a Blanca, esposa de Jaume Llobet, jurisperit de Girona
(Pere Pinós, notari, novembre de 1417), i en la lluïció de 20 lliures
anuals de pensió i 480 lliures de preu que pertanyien a Ramon
de Bóixols per certs títols i causes. Aquests censals es redimeixen
perquè tributaven un interès més alt.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die prima mensis martii anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo tertio.
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Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
de Jaume de Campllong, escrivà del Consell, de les notes del notari
Nicolau Roca.
620 x 687 mm.

945
1453, abril, 10. Girona

Reducció de cens atorgada per Joan Pellicer, sagristà segon de la seu
de Girona, a favor de Bernat de Sitjar, cavaller domiciliat a
Girona. Li redueix a 70 sous barcelonesos de tern els delmes que
havia de prestar per sis molins bladers amb els seus casals, situats
al Mercadal de Girona, perquè es troben gairebé derruïts i a penes
donen fruits. El primer, anomenat el moU de Sant Narcís, afronta
a orient amb un molí de Francesc Samsó, ciutadà de Girona; a
migdia, amb el rec del moU de l'Hospital, mitjançant paret;
a occident, amb el molí d'en Vengu( o d'en Vinyoles, i a cerç, amb
una casa anomenada d'en Tria, mitjançant carn(. El segon,
anomenat de l'Hospital, afronta a orient amb el molí d'en Cantó; a migdia, amb el molí de l'esmentat Sitjar, que fou d'en Camps;
a occident, amb el moU del mateix Sitjar, que fou del rector de
l'església del Mercadal, i a cerç, amb el moU de Sant Nards. El
tercer, anomenat moU d'en Camps, afronta a orient amb el molí
d'en Vinyoles; a migdia, amb les cases de l'abadia d'Amer,
mitjançant carn(; a occident, amb el moU anomenat d'en Vern,
i a cerç, amb el moU de l'Hospital. El quart, anomenat el moU
d'en Vern, afronta a orient amb el moU de l'esmentat Sitjar que
fou d'en Camps; a migdia, amb les cases del monestir dels framenors; a occident, amb el moU de mossèn Bóixols, i a cerç, amb
el moU de l'Hospital. El cinquè, anomenat moU del rector del
Mercadal, afronta a orient amb el moU de l'hospital; a migdia,
amb el moU que fou d'en Vern; a occient, amb el moU d'en Bóixols,
i a cerç, amb el moU d'en Vinyoles o d'en Venguf. El sisè, anomenat
molf d'en Vengu( o d'en Vinyoles, afronta a orient amb el moU
de Sant Nards; a migdia, amb el moU del rector del Mercadal;
a occident, amb el molí d'en Beuda, i a cerç, part amb l'hort d'en
Ferro i part amb el carn(. L'esmentat Bernat de Sitjar estava obligat
a tenir-hi tres molins o un casal edificat amb tres rodes.
Actum est hoc Gerunde die decima mensis aprilis armo a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo tertio.
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Jaume Feliu Calvó, notari públic per autoritat reial, substitut de
Bernat de Campllong, notari públic de Girona, rebut en nom
de l'esmentat Jaume Feliu per Pere Matalí, escrivà de la mateixa
notaria.
Registre específic: 2524.
381 x 401 mm.

946
1453, setembre, 3. Girona

Heretament atorgat per Francesc Samsó, ciutadà de Girona, a favor
de la seva filla Antònia, menor de set anys, emancipada amb
rescrit reial subscrit per Joan Bruguera, jutge ordinari de Girona.
Li fa donació dels censos, rèdits, delmes, tasques, agrers, censals,
albergs, terres, honors, propietats i dominis directes i tots els seus
béns mobles i immobles, amb la condició que en continuarà
essent senyor major i usufructuari mentre visqui i que Antònia
ha d'alimentar, vestir i calçar Iolanda, mare de l'hereva i esposa
de l'atorgant, i si aquesta moria, a les altres possibles futures
esposes del seu pare i a tota la famaia d'aquest. A més, es reservava el poder de donar a altres membres de la famaia la part
que cregués oportuna. Antònia no podia casar-se ni entrar en
religió sense llicència i consentiment del seu pare, i en cas de
mort d'aquest, de la seva mare Iolanda i de la seva àvia Iolanda.
Si la beneficiària moria sense fills o aquests no arribaven a l'edat
de testar, els béns serien per a qui l'atorgant disposés en testament,
excepte 250 lliures amb les quals Antònia podria testar. Francesc
Samsó reté 50 lliures barceloneses de tern per disposar-ne en
testament i fer-ne les seves voluntats.
Actum est hoc Gerunde videlicet intus viridarium Petri
Dalmacii botiguerii Gerunde sciti extra muros Gerunde et in vicinatu
de Gomau parrochie Sancti Felicis Gerunde die tercia septembris
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo
tercio.
Jaume Vives, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les
escriptures del també difunt Bernat Escuder, notari.
Registre específic: 2686.
581 x 327 mm.
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947
1453, octubre, 16. Osor

Definició atorgada per Martí Monjo, el jove, fill de Martí Monjo,
habitant de la vila d'Anglès, a favor del seu pare, de la seva
part, heretat i llegítima paterna i materna i de tots els drets
sobre els béns del seu pare. A canvi, reconeix que havia rebut
30 lliures de moneda barcelonesa de tern com a donació inter
vivos per raó de matrimoni, quantitat que havia constituït en
donació propter nuptias a Caterina, filla del difunt Joan
[ ... ].

Actum est hoc in villa de Osorio sextadecima die mensis
octobris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quinquagesimo tercio.
Pere Triador, rector de l'església de Sant Pere d'Osor, notari públic
per autoritat del bisbe de Vic.
Registre específic: 620.
225 x 302 mm.

948
1454, febrer, 19. Girona

Donació inter vivos atorgada per Narcís Setmana, major d'edat,
mercader, i Narcís Setmana, menor d'edat, escrivà de Girona,
a favor de Miquel Setmana, mestre en medicina i ciutadà de
Girona, respectivament fill i germà dels anteriors, en ocasió del
seu matrimoni amb Francesca, filla de Montserrat Cuinau,
tauler de Girona, i en concepte d'heretat i llegítima paterna i
materna i d'altres drets, de 22 lliures barceloneses de pensió
anual i 10.000 sous barcelonesos de preu d'un censal de 46
lliures i 6 sous de pensió i 1.160 lliures de preu que Nards
Setmana pare té i rep sobre la Universitat de Girona i tots els
llibres de medicina i altres béns que pertanyien al donatari. Si
l'esmentat Miquel moria sense descendència o aquesta no
arribava a l'edat de testar, els béns haurien de tornar al donant
o a qui aquest disposés, llevat de 200 lliures amb les quals el
donatari podria fer les seves voluntats.
Actum est hoc Gerunde die decima nona mensis febroarii anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo
quarto.
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Joan Oliu, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu de
Jaume de Campllong, de les notes de Jaume Feliu Calvó, notari
difunt.
Registre específic: 1726.
Carta partida per ABC.

344 x 401 mm.

949
1454, abril, 8. Girona

Lliurament a creditors dels béns que foren del difunt Arnau Ferrer,
mercader de Girona, a requeriment de Joan de Comelles i
Bartomeu Costa, aquest últim com a procurador de Francesc
Pere, àlies Proensal, i d'altres creditors. El creditor principal era
l'esmentat Joan de Comelles i reclamava 14.000 sous com a fill
i hereu de Ferrer de Comelles, hereu universal d'un altre Ferrer
de Comelles, avi del primer. El pare de Joan de Comelles havia
donat a Narcisa, filla seva, en ocasió del seu matrimoni amb
Arnau Ferrer, 14.000 sous amb la condició que si Narcisa moria
sense fills legftims els diners haurien de tornar al donant o als
seus hereus. D'altra banda, Joan de Comelles va ser hereu de Joan
de Roure, àlies Roca, besavi de Joan. Joan Roure va donar a
Narcisa 3.500 sous en concepte de dot amb la condició que si
aquesta moria tornarien a Joan Roure o als seus hereus.
S'efectuaren les següents subhastes: 1. El[. .. ] de juliol de 1453
se subhasta la lleuda de l'oli a requeriment de Joan de Comelles,
venuda a Nicolau Roca, notari de Girona, com a més-dient (Joan
de Balaguer en fou pregoner). El23 de setembre, Joan de Comelles
i Bartomeu Costa protestaren davant del jutge perquè els diners
no havien estat dipositats a la taula de Joan Rovira, canvista
i dipositari de la Cort Reial de Girona, i distribuïts entre els
creditors. El 28 de setembre, Nicolau Roca digué que havia
acceptat l'asta fiscal com a curador de Joan Banyils, fill del difunt
Joan Banyils, difunt ciutadà de Girona. El 18 d'octubre, tornen
a comparèixer Joan de Comelles i Bartomeu Costa davant del
jutge per tal que compel-leixi Nicolau Roca a fer el dipòsit dels
diners procedents de la venda de la lleuda o que aquella es torni
a vendre, a càrrec de l'esmentat Nicolau Roca. El mateix dia
compareix Joan Banyils i en presència de Nicolau Roca i de
Bernat Reixac, ciutadà de Girona, diu que la compra de la lleuda
acceptada per Nicolau Roca en nom seu era perjudicial i damnosa
i que no la volia acceptar. El 15 de novembre, Bartomeu Costa,
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en nom dels esmentats anteriorment, demana que la lleuda sigui
revenuda a càrrec de Nicolau Roca. El jutge ho mana així. N 'és
pregoner i corredor d'orella Antoni Esteve. Se subhasta novament
i es lliura l'asta fiscal al m~-dient, que fou Joan de Comelles,
pel preu de 350 lliures i 5 sous. El 6 de febrer de 1454 compareix
Joan de Comelles davant el jutge Joan Bruguera, doctor en tots
dos drets, per tal que sigui registrat en el procés un document
amb el segell reial corresponent a la venda de la lleuda feta per
Bernat Bertó, procurador dels drets i rèdits reials a la governació
de Girona, al difunt Pere Ferrer, mercader de Girona, pare d'Arnau
Ferrer, pel preu de 5.000 sous barcelonesos (29 de febrer de 1344).
Joan de Comelles demana que sigui incorporat en el procés i
protesta perquè en el document de la venda que li acabaven de
fer per mitjà d'Antoni Serra, notari de Girona, hi havien posat
coses que no concordaven amb l'esmentat instrument d'establiment
de la lleuda feta a Pere Ferrer. Demana i requereix que el jutge
mani a Bernat Escuder, curador dels béns del difunt, que faci
i firmi un nou instrument d'acord amb la forma continguda a
l'instrument antic, pel preu de 350 lliures i 5 sous. Bernat Escuder
ordena al notari Antoni Serra que faci un nou instrument d'acord
amb el present procés. El 8 d'abril de 1454 Joan de Comelles
compareix davant del jutge dient que ha pagat el foriscapi de la
venda al rei i demana al jutge que obligui Bernat Escuder a lliurarli la possessió de la lleuda. Bernat Escuder, en presència de Pere
Vidal, escrivà del procés, i dels testimonis Joan de Terrades,
ciutadà, i Antoni Serra, notari de Girona, lliura la possessió de
l'esmentada lleuda a Joan de Comelles, a la plaça de l'Oli de
Girona. El mateix dia, Joan de Comelles va confessar que havia
rebut 350 lliures i 5 sous del preu de la lleuda en pagament d'una
part dels 14.000 sous. 2. El30 d'octubre de 1453 el jutge ordinari
ordena, a instància de Bartomeu Costa, a Bartomeu Martí, àlies
Garriga, paraire de Girona, i a Antoni Esteve, corredor d'orella,
l'estimació d'una casa o alberg de l'heretat d'Arnau Ferrer, situada
al Mercadal de Girona. A orient, afronta amb l'alberg de Miquel
Martí, moner de Girona; a migdia, amb el rec Major; a occident,
amb un pont de pedra i un pati, i a cerç, amb el carrer. Era
tinguda, per la banda de cerç, pel rei, quant a la meitat, i per
Blanca, vídua de Jaume Llobet, llicenciat en lleis de Girona, pel
que fa a l'altra meitat. Pagava un cens anual de 4 diners, al primer,
i de 4 sous, a la segona. La part de migdia era tinguda pel rei,
en sòl franc. Fou estimada en 1JO sous barcelonesos però només
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n'oferien 70. Joan de Comelles i Bartomeu Costa van comparèixer
davant de Joan Bruguera, jutge ordinari de Girona, i demanaren
que es vengués en pública subhasta al major postor. Antoni
Esteve en fou pregoner i corredor d'orella però no es trobà ningú
que oferís el preu estimat. Uns dies més tard, Joan de Comelles
torna a demanar que es vengui al major oferent. Joan de Bruguera
mana a Pere Bartomeu, pregoner i corredor d'orella, que faci la
subhasta. El 1O de gener de 1454 compareix l'esmentat Pere
Bartomeu dient que havia venut l'alberg anterior al més-dient
Joan de Comelles, pel preu de 75 sous i li va lliurar l'asta fzscal.
També va comparèixer Joan de Comelles i demanà que es
compel·lís Bernat Escuder perquè firmés l'instrument de venda.
3. El 16 de novembre Joan de Comelles demana al jutge que,
per execució de justícia, siguin venuts en pública subhasta els
15 sous de cens que Nicolau Cervià, sastre de Girona, prestava
cada any a l'heretat del difunt Arnau Ferrer, per un verger a l'horta
de Girona anomenada d'Algevira, tinguda sota domini directe del
paborde de juny de l'església de Sant Feliu de Girona; per Felip
de Santceloni, ciutadà, i per Caterina, esposa de Pere de
Santmartí, menor d'edat ciutadà de Girona. Antoni Esteve en fou
pregoner i corredor d'orella. El comprador fou el mateix Joan
de Comelles pel preu de 350 lliures i 5 sous. 4. L'alberg que tenia
Arnau Ferrer, prop de l'hostal de l'Angel, fou venut en pública
subhasta a Pere Gil, escrivà de Girona. Jaume Dalmau, prevere
beneficiat a la seu de Girona, com a procurador de Roger de
Cartellà, sagristà segon de Sant Feliu de Girona, i Jaume Pasqual,
paborde del mes de juny de Sant Feliu de Girona, per demanda
feta al jutge de Girona, volen que s'anuUi l'instrument de venda
dels esmentats alberg i verger, continguda al manual del notari
Jaume Feliu Calvó, i se'n faci fer un altre en el qual se salvi el
domini directe i els censos de la sagristia segona i la pabordia
de juny de Sant Feliu de Girona, tal com constava en els capbreus
que presenten. El jutge fa anul·lar i cancel·lar l'instrument i en
fa redactar un altre, d'acord amb els capbreus presentats. 5. El
20 de desembre Joan de Comelles torna a comparèixer davant
del jutge i demana que li siguin adjudicats, en pagament dels
14.000 sous, dos censals que pertanyien a Narcisa, vídua d'Arnau
Ferrer. Un el prestava Pere Bru i Joana, la seva esposa, de la
vall Boscana, parròquia de Sant Feliu de Girona, i era de 45 lliures
de preu i 40 sous de pensió. L'altre, de 65 lliures de preu i 54
sous de pensió anual, el prestava el mateix Joan de Comelles.
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El jutge ordena vendre els dos censals. 6. Joan de Comelles
reclama també l'adjudicació de 51 lliures procedents dels béns
mobles de l'esmentada Narcisa que havia deixat al bací de vestir
pobres de Girona, i que havien anat a parar a Gaspar de la Via
i Nicolau Soler, rectors i administradors de l'esmentat bací. L'f
de març compareixen Gaspar de la Via i Nicolau Soler, tomen
els diners i lloen, aproven i ratifiquen tot el que el jutge havia
declarat en el procés present i renuncien, deixen i defineixen les
accions, qüestions, peticions o demandes, que en nom de
l'esmentat bací, com a hereu de Narcisa, poguessin fer, moure
o interposar en els béns al difunt Amau. 7. El 22 de desembre,
a instància de Joan de Comelles, es produí la venda en pública
subhasta de 15 sous de cens que Nicolau Cervià, sastre de Girona,
prestava cada any a l'heretat d'Amau Ferrer, per un hort o verger
situat a l'horta anomenada d'Algevira d'Avall. Aquest hort era
tingut pel paborde del mes de juny de Sant Feliu de Girona, per
Felip Francesc de Santceloni, ciutadà, i per l'esposa de Pere de
Santmartí, menor d'edat, ciutadà de Girona. Pere Perpinyà i Joan
Verger el varen estimar en 15 lliures i Antoni Esteve en fou
corredor d'orella. L'adquireix Joan de Comelles. 8. El mateix dia
20 de gener el jutge, a instància i requeriment de Joan de Comelles,
mana a Joan Alba, mercader de Girona, que pagui a Joan de
Comelles, en pagament de part dels 14.000 sous, les 22 lliures
barceloneses i 11 sous del preu d'arrendament de la lleuda de
l'oli. 9. El mes de gener de 1454, Joan de Comelles va requerir
al jutge que obligués Bernat Escuder a portar a subhasta els 4
sous i 6 diners que l'heretat d'Amau Ferrer rebia per Sant Pere
i Sant Feliu, el domini directe i· els foriscapis per una feixa de
terra situada a la parròquia de Sant Genís de Casavells, al lloc
anomenat Beleg, de cinc vessanes de longitud i deu canes
d'amplada. Havia estat de Pere Canet i després de Bartomeu
Jordà. Ara la posseïa Joan Estrany, nét de Bartomeu Jordà. Són
estimats per Pere Perpinyà i Joan Verger, mercader, en JO lliures
barceloneses de tem i Pere Bartomeu en fou corredor d'orella i
pregoner. El 16 de març, a l'hora de vespres a la seu de Girona,
davant una multitud abundant el venen al més-dient Joan de
Comelles pel preu de 9 lliures barceloneses de tem i se li lliura
. l'asta fiscal. I O. El 26 de gener Joan de Comelles va comparèixer
davant del jutge i va demanar que fos subhastat el domini directe
d'un camp que Pere Cartada, de la parròquia de Santa Eugènia,
va comprar als marmessors del difunt Tomàs Mestre, de Santa
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Eugènia. Tenia sis vessanes d'extensió i, a orient, afrontava amb
el riu Güell; a migdia, amb l'honor de Pere Vidal, de Gironella
del Pla, mitjançant el camí; a occident, amb l'honor de Pere
Cartada, mitjançant el camí, i a cerç, amb l'honor de Pere de
Santaeugènia. El domini directe pertanyia a l'heretat d'Arnau
Ferrer, juntament amb 4 diners barcelonesos anuals de cens per
la festa de Nadal. El dimarts, 12 de març, Pere Perpinyà i Joan
Verger l'estimaren en 22 lliures barceloneses i Pere Bartomeu en
fou corredor d'orella i procurador. El 26 de març es vengué al
més-dient Joan de Comelles pel preu de 12 lliures barceloneses
de tern. Dels diners dipositats a la Cort de Girona s'havia de pagar
Joan Bruguera, Bernat Escuder, Joan de Balaguer, Antoni Esteve,
Pere Bartomeu, Joan Rovira, Antoni Serra i Bartomeu Martí, àlies
Garriga; Jaume Coll, fill del difunt Guillem Coll, apotecari de
Girona, un dels estimadors de la lleuda de l'oli de Girona; Nicolau
Soler i Pere Perpinyà, estimadors amb Guillem Coll, de l'esmentada
lleuda; Pere Perpinyà, Joan Verger, Nicolau Soler, Antoni
Busquets, Pere Perpinyà, Joan Verger, els escrivans, l'advocat del
curador i altres oficials. Gaspar de la Via, Nicolau Soler i Joan
de Comelles confessaren que havien rebut 90 sous de Joan Rovira,
25 el primer, 40 el segon i 25 el tercer, com a marmessors
subrogats de Narcisa, esposa d'Arnau Ferrer, per raó de
l'esmentada marmessoria, i 43 sous i 1O diners barcelonesos pel
salari de l'administració dels béns de la marmessoria. Es pagà
també a Jaume Dalmau, prevere beneftciat de la seu, com a
procurador de Roger de Cartellà, sagristà segon de Sant Feliu de
Girona, i de Guillem Pastell, obtentor de la pabordia de juny de
l'església de Sant Feliu, els censos d'unes cases que van pertànyer
a Arnau Ferrer i per les despeses del procés; a Joan de Comelles
per raó dels 14.000 sous esmentats; a Pere de Bordils, ciutadà
. de Girona, hereu de Caterina, difunta esposa de Joan de Finestres,
donzell, 7 lliures per les pensions d'un censal de 29 sous i 4 diners
anuals que Joan de Vilarig, beneficiat de la Seu de Girona, va
vendre a Caterina per 22 lliures (d'aquest censal Arnau Ferran
n'era fidejussor); al mateix Pere de Bordils, 22 lliures del preu
del censal i altres pensions que haguessin quedat a deure i les
despeses del procés, amb oposició de Pere Proensal; a Pere
Castelló, clergue obtentor del benefici de la Santíssima Trinitat
de l'església de Sant Feliu de Girona, que antigament va obtenir
Francesc Vilar, prevere, amb oposició de Francesc Vilar, les
despeses; a Pere Pau, clergue beneficiat de la seu de Girona, dues
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lliures d'un censal de 20 sous i un diner de cens i 20 lliures de
preu que Francesc Masseller, mercader de Girona, i Agnès, la seva
esposa, varen vendre a Joan Borrassà, obtentor de l'esmentat
benefici, en el qual Arnau Ferrer estava obligat, i les despeses;
a Francesca, abadessa de Sant Daniel, en nom del seu monestir,
44 lliures de les quals 20 corresponien a la propietat d'un censal
de 20 sous anuals que Arnau Ferrer i Narcisa vengueren a
Ermessenda, llavors abadessa de l'esmentat monestir, la resta
corresponien a pensions endarrerides. Joan de Comelles rep en
total 413 lliures i 16 sous: 350 lliures i 5 sous de la venda de
la lleuda de l'oli; 22 lliures i 11 sous que va rebre de Joan Alba,
mercader de Girona; 20 lliures que va rebre de Joan Rovira,
dipositari; 9 lliures del preu de la venda del domini directe de la
feixa de terra situada a Casavells, 4 sous i 6 diners de cens sobre
l'esmentada feixa, els foriscapis i pagaments dels 4 sous i 6 diners;
12 lliures del preu de la venda del camp de Santa Eugènia i 4
diners de cens sobre el camp esmentat. Posat que apareguessin
altres creditors amb més dret o antiguitat, Joan de Comelles promet restituir-les a requeriment del jutge ordinari de Girona. Joan
de Comelles posa com a fulejussora Angelina, la seva esposa.
Die iovis decima septima mensis madii anno predicto [ ... ]
[millessimo CCCC quinquagesimo tertio].
Die lune que fuit octava dicte mensis aprilis anno predicto [a
nativitate domini millesimo CCCC quinquagesimo quarto].
Pere Vidal, escrivà de la Cort Reial de Girona per autoritat reial,
substitut del seu propietari.
Registre específic: 1920.
Són cinc pergamins cosits. Falta l'encapçalament del primer pergamí que anava
4.019 x 655 mm.
cosit per la part superior.

950
1454, juny, 14. Girona

Llicència concedida per Bernat, bisbe de Girona, a favor dels jurats
i el Consell de la Universitat d'aquesta ciutat, per tal que puguin
edificar a .la casa del Consell, una església en honor de la Verge
Maria i sant Miquel Arcàngel per pregar i escoltar misses sense
desplaçar-se a altres esglésies de la ciutat, amb la condició que
hi tinguin una llàntia que cremi a perpetuïtat, la dotin amb els
ornaments necessaris per al culte i que no representi cap minva
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dels censos que percep el sagristà segon de la seu a la parròquia
on es troba l'esmentada capella.
Datum et actum Gerunde die Xliii iunii anno a nativitate
Domini M CCCC quinquagesimo quarto.
Registre específic: 1460.
Conserva part del segell.
176.
269 x 348 nun.

Altres numeracions: Rcgistrado de número 237,

951
1454, agost, 13

Sentència arbitral dictada per Bartomeu Batlle, àlies Companyó, de
la parròquia de Sant Andreu d'Estanyol, i Joan Olius, de Sant
Joan d'Aiguaviva, sobre el litigi que enfrontava Salvador Llobet,
de Sant Andreu d'Estanyol, amb Eufrasina, vúlua de Jaume
Sitjar, d'Estanyol, com a posseidora per dret d'hipoteca dels béns
i drets del seu marit, i Pere Sitjar, llur fill, hereu de l'esmentat
Jaume, per un rec d'aigua pluvial situat al clos del mas Llobet.
La sentència disposa que l'aigua del rec que passava per les possessions de Salvador llobet i saltava cap a una possessió d'Eufrasina passés pel mig de les feixes d'ambdues parts i els dóna la
facultat de fer-hi els reforços convenients. Salvador Llobet hauria
de tenir cura del condicionament del rec i els Sitjar haurien de
donar-li 18 sous pels diners que havia pagat al batlle general que
havia intervingut a petició de l'esmentada senyora. Ambdues parts
pagarien els àrbitres, al cap d'un mes de la notificació de la sentència, 2 florins d'or pel seu treball. La sentència fou notificada a
Salvador llobet el16 d'agost de 1504 i a Eufrasina i fill, el27 d'agost.
Tertia decima mensis augusti anno predicto a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quinquagesimo quarto.
Jaume de Bellsolà, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona.
Registre específic: 573.
603 x 565 mm.

952
1455, abril, 20. Roma

Butlla pontifícia atorgada pel papa Calixt III a favor de Pere Puig,
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prevere de Girona, per tal que pugui obtenir un o dos beneficis
dels reservats a la Seu Pontifícia que quedin vacants als bisbats
de Girona o Elna, ja sigui canonicat, prevenda perpètua, administració, ofici o porció canonical en església catedral o col·legiata, de 60 lliures de Terol si és amb cura d'ànimes, o de 40
si és sense.
Datum Rome apud Sanctum Petrum anno lncarnationis
Dominice millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto.
Joan de Collis.
Registre específic: 1780.
365 x 485 mm:

953
1455, juliol, 20. Girona

Definició atorgada per Francina, filla de Jaume Comelles, albadiner
de Girona, i de Caterina, la seva esposa, néta de Bartomeu
Comelles, també albadiner, i esposa de Bernat Andreu Boquí, fill
i hereu universal del difunt Andreu Boquí, blanquer de Girona,
a favor dels seus pares, de l'heretat i llegítima paterna, materna,
avial i suplement i de tots els drets que tenia sobre els béns dels
seus pares i avis. A canvi, reconeix que havia rebut certa quantitat
que oferí en dot al seu espòs.
Actum est hoc Gerunde die vicesima mensis iulii anno a
nativitate Domini millesimo quadrigentesimo quinquagesimo quinto.
Bernat Escuder, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona.
Registre específic: 1772.
Pergamí amb forats.
281 x 303 mm.

954
1456, març, 4. Girona

Testament de Joan Miró, ciutadà de Girona, en el qual nomena com
a marmessors, Elionor, la seva mare; Pere Miró, el seu germà,
i Elionor, la seva germana, esposa de Narcís de Santdionís,
cavaller domiciliat a Girona. Escull ser sepultat amb l'hàbit de
Sant Domènec a la capella de la Nativitat de Nostre Senyor Jesús
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de l'església del convent dels frares predicadors de Girona. Deixa
diners pel dret de sepultura, al monestir de Sant Martí Sacosta
de Girona, a l'Hospital Nou i per a maridar donzelles. Institueix
un aniversari perpetu a l'església dels frares predicadors el dia
de la seva mort i al cap de sis mesos, aniversari que hauria de
celebrar el prior i frares del convent pel qual dóna 40 lliures
barceloneses de tern; crea un. altre aniversari a l'església de Salt,
a celebrar el dia de la seva mort, pel qual deixa 2 sous anuals
que assigna sobre un camp alodial prop de la casa i torre que
té a Salt; mana que fra Guillem Perella, de l'orde de Santa Maria
del Mont Carmel de Girona, el seu confessor, celebri un trentenari
de Sant Amador amb ofrena de pa, vi i lluminàries; ordena duescentes misses de rèquiem a les esglésies i monestirs dels predicadors, framenors, frares del Carme[ i de Santa Maria de la
Mercè dels Captius de Girona, i finalment, deixa diners per a
misses a Francesc Ribot, prevere i domer de l'església de Salt,
i a Jaume Guie, prevere de la mateixa església. Fa llegats a
Elionor, la seva mare; Margarida, la seva esposa, i al fill no nat
d'aquesta. Nomena Pere Miró, el seu germà, com a hereu
universal.
Actum est hoc in hospicio habitationis honorabilis Petri Mironi
civis Gerunde die iovis quarta mensis marcii armo a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto.
Pere de Begudà, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
de Jaume de Campllong, difunt notari de Girona, de les notes de
Berenguer Ferrer Sassala, notari difunt.
Registre específic: 2883.
339 x 465 mm.

955
1456, abril, S

Confessió judicial feta davant de Joan de Llor, clergue i doctor en
tots dos drets, com a vicari general i oficial del bisbe de Girona,
al menjador de l'alberg de Bernat de Vilarmau, mercader de
Girona, situat a la plaça de les Albergueries. Bernat de Vilarmau
i Nicodem de Puig, com a procuradors i síndics de la Universitat
de Girona (procura de 13 d'abril de 1442 closa per Pere Miquel,
notari i escrivà), prometen a Gràcia, esposa de Nicodem de Puig,
com a tutora de Nicodem de Puig, impúber, fill emancipat de
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l'anterior, en nom de la Universitat de Girona, complir l'estipulat
en el document de venda d'un censal de 25 lliures de moneda
de tern de cens i 625 lliures de preu que els esmentats síndics
havien venut a Gràcia i Nicodem i als seus (Nicolau Roca, 4
d'agost de 1449).
Die lune computata quinta mensis aprilis anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto.
Francesc Roca, clergue, notari públic per autoritat del bisbe de
Girona, de les notes d'un llibre de la Cúria de l'Oficialat Eclesiàstic
de Girona.
Registre especffic: 2025.
584 x 650 mm.

956
1456, agost, 2. Girona

Capitulacions matrimonials de Caterina, filla del difunt Joan Vilella,
escrivà de Girona, i de la seva esposa Caterina, amb Bartomeu
Perpinyà, fill de Bonanat Perpinyà, mercader de València. La mare
de Caterina li dóna, per raó de matrimoni, 600 florins: 175 lliures
corresponien a una part d'un censal de 240 lliures de propietat
i 9 lliures i 12 sous de pensió anual que els síndics de la
Universitat de Girona vengueren a l'esmentada Caterina i a Pere
Costa, escrivà de Girona, com a tutors dels fills i hereus de Joan
Vilella, i 175 lliures en moneda. Posat cas que es lluís aquest
censal, els diners s'haurien d'invertira coneguda de Miquel Vilella,
fill de l'esmentada Caterina, mare, si vivia, o del seu hereu i del
marit de Caterina, filla. Si moria sense descendència legítima o
si aquesta no arribava a l'edat de testar, els béni s'havien de retornar a la donant o a qui disposés, tret de 50 lliures de les quals
podria disposar en testament. La donatària ho constitueix en dot
del seu futur marit el qualli correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns. Si Bartomeu moria primer, Caterina rebria,
a més del dot, 25 lliures d'escreix. Per restituir el dot i l'augment,
Bartomeu obliga tots i cadascun dels seus béns i drets; la devolució es faria amb els mateixos terminis i pagaments amb què
havia estat rebut. En cas de separació es tornarien a Caterina tots
els seus vestits i joies llevat del vestit nupcial o el millor vestit.
Actum est hoc Gerunde secunda die augusti anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto.

744

ARxru

MUNICIPAL DE GIRONA

És còpia simple.
Registre especific: 2033.
Carta partida per ABC.

369 x 440 mm.

957
1456, agost, 2. Girona

Definició atorgada per Caterina, filla del difunt Joan Vilella, escrivà
de Girona, i de la seva esposa Caterina, amb consentiment i
voluntat del seu futur espòs Bartomeu Perpinyà, fill de Bonanat
Perpinyà, mercader de València, a favor de la seva mare, de tots
els drets que tenia sobre els béns dels seus pares. A canvi, reconeix
que ha rebut les 330 lliures de moneda barcelonesa que havia
constituït en dot del seu marit.
Actum est hoc Gerunde secunda die augusti anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto.
És còpia simple.
Registre específic: 1782.
317 x 355 mm.

958
1456, setembre, 7. Girona

Ordinacions donades per Joan, rei de Navarra, com a lloctinent
general del seu germà, el rei Alfons IV, llegides i publicades davant
del Consell de la ciutat de Girona per Antoni Nogueres, conseller,
secretari i protonotari del rei Alfons IV, per tal de posar fi a les
discòrdies i al bandolerisme existents a Girona perquè produïen
greus perjudicis als seus habitants i eren la causa del despoblament
de la ciutat. 1. Posa la ciutat de Girona, els seus ciutadans i
habitants, cases, famflies i béns sot4 la protecció i salvaguarda
reial, sota les penes contingudes en els Usatges de Barcelona
contra els violadors i transgressors de la salvaguarda i protecció
reials. 2. Si algú de qualsevol condició perjudicava o injuriava
dins la ciutat i el seu mercadal, ravals, termes o batllia, podria
ser perseguit amb sometent pels oficials i jurats de la ciutat. Si
l'injuriador es resistia tenien permís per castigar-lo fins i tot amb
pena de mort. 3. Els injuriadors i damnificadors tenien cinc dies
després d'haver comès la injúria o dany per lliurar-se als oficials
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reials de la ciutat, firmar pau i estar a dret amb la part ofesa.
En aquest cas, serien considerats bandejats de la ciutat, batllia
i vegueria, però no incorrerien en altra pena. Els que haguessin
format part, o en for-messin en el futur, de bandositats, no
podrien romandre ni habitar ni entrar de cap manera a la ciutat,
batllia i vegueria de Girona i serien considerats bandejats. 4.
Si algú de qualsevol condició amenaçava un ciutadà o habitant
de la ciutat i les amenaces constaven al veguer o batlle de la
ciutat, es consideraria bandejat fins que no hagués estat lliurat
als oficials reials, hagués firmat pau i estigués a dret amb la
part ofesa. 5. Els que formessin part de bandositats i visquessin
a la ciutat, batllia o vegueria de Girona, haurien de sortir-ne
en el termini de dos dies després de la publicació de les presents
ordinacions; altrament, serien tinguts per bandejats de la ciutat, batllia i vegueria. 6. Els que no complissin el punt anterior
podrien ser detinguts i, en cas de resistència, castigats corporalment fins a la mort pels oficials reials o altres persones.
7. Ningú no podria ser castigat corporalment pels oficials reials
de la ciutat, batllia o vegueria abans que se n'hagués fet crida
pública en tres dies de mercat continus a la ciutat, de manera
que ningú pogués ignorar la facultat de poder-los castigar, i que
el rei podia confiscar els béns mobles i immobles dels esmentats
contrafaents. Aquests béns no podien lliurar-se en manlleuta,
donar-se o alienar-se sense llicència o voluntat reial. 8. Ningú
de cap estament no podia amagar a casa seva o a qualsevol
altre lloc els homes bandejats, ni donar-los consell, favor o
ajuda, ni armar-se amb ells, ni donar-los o fer-los valença de
persona o béns, sota pena de 100 lliures. En cas de no poder
pagar-les, restaria dos mesos a les presons reials o seria bandejat
durant un any de la vegueria. 9. El governador i els altres oficials
reials no podien remetre, guiar o compondre's amb ningú
pertanyent a cap bandosidat, ni fer-los de valedors o ajudarlos, sota pena de 1.000 florins d'or d'Aragó per cada oficial
contrafaent. La remissió o guiatge serien nuls i no tindrien força.
1O. Només podien ser guiats en benefici de pau, una sola vegada
durant cinc dies, però els guiatges no podien entrar a la ciutat
de Girona. 11. Si algun bandejat vivia a la ciutat, batllia o
vegueria de Girona, els oficials o altres súbdits reials havien
d'empresonar-lo o fins i tot castigar-lo corporalment. Qui el
descobrís hauria de tocar el so de viafora i tots els súbdits del
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rei haurien de sortir a detenir-lo. En cas de resistència, haurien
de castigar-lo corporalment, sota pena de 100 morabatins. Si
no podia pagar la pena, restaria dos mesos a la presó reial
i seria bandejat per un any de la vegueria. 12. Ningú de la
ciutat, batllia o vegueria no podria acollir a casa bandejats.
En aquest cas, la casa on es refugiava seria enderrocada si
era pròpia o si l'acolliment havia estat fet amb l'acord del
propietarí. La persona acollidora patiria la mateixa pena i
crim que el bandejat. Si la casa no era pròpia o el propietari
no havia consentit l'acollida, el culpable incorria en pena
corporal i pecuniària. 13. Els oficials de la ciutat i vegueria
i els jurats i caps dels oficis havien de jurar i prestar sagrament i homenatge de tenir i observar les presents ordinacions,
tal com pertocava a cadascun d'ells i a llurs oficis. 14. Ningú
no podia portar ballestes per la ciutat o els seus termes llevat
que fossin descollades i sense nou, ni cap mena de llança,
colobrina, dall o visarma. En cas contrari, encara que s'al·legués
privilegi o prerrogativa, perdria les armes. 15. Ningú no podia
entrar ni amb cavall ni rossí amb llança al puny, sota pena
de perdre el cavall o el rossí i les armes i no se li podria aplicar
cap remissió o perdó, llevat que fossin homes de paratge sense
intencions fraudulentes. 16. A fi que no es pogués aZ.Zegar
desconeixement de les ordinacions, el veguer, el batlle i els
jurats les haurien de fer públiques amb veu de crida dues
vegades l'any als llocs acostumats de la ciutat, el primer dia
del mercat de febrer i el primer dia del mercat de juliol. Si el
Consell General de la ciutat considerava, d'aquí a un any, que
algun dels presents capítols i ordinacions anaven contra els
privilegis de la ciutat o que havien de moderar-se o renovarse en tot o en part, el rei o el lloctinent general, a súplica de
l'esmentat Consell, els hauria de revocar o moderar. Entretant,
romandrien en vigor.
Quod est datum et actum in civitate Gerunde die septima
septembris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quinquagesimo sexta.
Antoni Nogueres, secretari reial i notari públic per tota la jurisdicció
reial.
Registre específic: 2699.
595 x 701 mm.
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959
1456, octubre, 25. Barcelona

Apoca atorgada per l'infant Joan, rei de Navarra, com a lloctinent del
rei, el seu germà, a favor dels jurats i prohoms de la ciutat de
Girona, en la qual reconeix que ha rebut 400 florins (11 sous
el florí) que quedaven per pagar de 600 florins que l'esmentada
ciutat li havia concedit per pacificar i posar fi a les bandositats
i sedicions entre els ciutadans.
Actum est hoc Barchinone die vicesima quinta mensis octobris
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo
sexto.
Antoni Nogueres, secretari reial i protonotari del rei de Navarra,
lloctinent general.
Registre específic: 1786.
239 x 383 mm.

960
1457, gener, 3

Venda en subhasta pública atorgada per Bartomeu Costa, escnva

de Girona, curador assignat per la Cort Reial de Girona dels béns
del difunt Bernat Vila, mercader de Barcelona, per autoritat de
Pere Agullana, jutge ordinari de Girona, mitjançant Antoni
Motxó, àlies Esteve, pregoner i corredor d'orella. Ven a Margarida,
esposa de Francesc Rillot, mestre de cases de Girona, per
designació d'aquest últim i com a millor postor, un camp de terra
situat al lloc anomenat Bec Eixut, propietat de Bernat Vila, pel
preu de 27 lliures, exceptuant el dret i domini directe del sagristà
segon de la seu de Girona, quant a dues parts, i de Ramon de
Bóixols, quant a la tercera part, juntament amb els terços,
lluïsmes, foriscapis i altres drets de domini directe i un cens de
13 sous i 4 diners de moneda barcelonesa per Sant Pere i Sant
Feliu a Ramon de Bóixols. La venda es fa a instància de Miquel
Vilar, mercader de Girona, com a procurador de Joan Peres, fill
i hereu d'un altre Joan Peres, al seu torn, fill i hereu de Francesc
Peres. La causa de distribució de béns a creditors havia començat
el [1450], en temps de Joan Bruguera, doctor en tots dos drets
i jutge ordinari de Girona, a instància de diversos creditors. En
aquell moment, s'havia posat a subhasta pública un camp de

748

ARxru

MUNICIPAL DE GmoNA

terra casa amb pallissa que Bernat Vila tenia i posseïa al
Mercadal de Girona, al carrer anomenat dels Canaders. El 27
de gener de 1451, davant del jutge ordinari de Girona Bernat
Traginer, llicenciat en decrets, havia comparegut Joan Pellicer,
sagristà segon de la seu de Girona, i va presentar una cèdula
en paper en la qual demanava i requeria la casa o hostal anomenat
d'en Vila o hostal del Capell, situat al Mercadal. Bernat Vila tenia
aquest hostal en alou directe de la sagristia segona de la seu,
a la qual havia de pagar terços, lluïsmes, foriscapis, dret de fadiga
i altres drets de domini directe, ja que se'n desconeixia l'actual
senyor directe. El sagristà volia que el domini útil de l'esmentada
casa li fos capbrevat i reconegut i que se li paguessin els drets
que pertocaven a la sagristia. Es posà el domini útil a subhasta
pública i fou comprat per l'esmentat Joan Pellicer, com a millor
postor, pel preu de 170 lliures de moneda barcelonesa. El preu
fou lliurat a Joan Esteve, dipositari de la Cort Reial de Girona,
com a substitut de Francesc de Santmartf. El 12 de juny de 1452,
Joan Bruguera havia ordenat distribuir el preu entre els creditors
i va manar pagar en quart lloc a l'esmentat Joan Peres, fill, 6.000
sous barcelonesos de tern que Bernat Vila havia promès restituir
a Francesc Peres, el seu sogre, del dot de 12.000 sous de Beatriu,
esposa de l'esmentat Bernat, si aquesta Beatriu moria sense fills.
Beatriu era en aquests moments septuagenària i mai va tenir fills;
per això, Joan Peres reclamava la quantitat com a successor del
seu pare. Tanmateix, els 6.000 sous no podien ser-li conferits
abans de la mort de Beatriu i havien de romandre dipositats en
lloc segur i idoni, amb voluntat de Joan Peres i dels altres
creditors, això és, Jordi Rafart, prevere beneficiat a la seu de
Girona, en nom del seu benefici, i altres que poguessin aparèixer.
Mentrestant, els creditors de Bernat Vila i Beatriu podrien
disposar de les pensions. El 23 de juny de 1452 va comparèixer
davant del jutge, Miquel Vilar, com a procurador de Joan Peres,
i va presentar una cèdula escrita en la qual protestava perquè
els béns de Bernat Vila que es vengueren per execució de Cort
no eren suficients per arribar a la quantitat adjudicada a Joan
Peres. Atès que a la ciutat hi havia dos camps, el procurador
de Joan Peres va requerir que els esmentats camps, un situat
a les Morabatinades i l'altre al lloc anomenat Bec Eixut, fossin
venuts i que li donessin la quantitat que tenia adjudicada. El
jutge va manar a Bartomeu Costa que donés a subhasta els
esmentats camps a Narcfs Budellers o Joan Balaguer, pregoners
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i corredors d'orella de la Cort de Girona, de manera que fossin
venuts i que els diners obtinguts es distribuïssin entre els creditors
de Bernat Vila (fou pregoner i corredor Nards Budellers). El camp
de les Morabatinades fou venut a Joan Amat, blanquer de Girona,
pel preu de 56 lliures i 5 sous barcelonesos de tern i el camp
de Bec Eixut havia quedat sense comprador. El 14 de juny de
1454, Miquel Vilar havia tornat a comparèixer davant del jutge
Bernat Traginer per dir de paraula que no n'hi havia prou amb
els béns de Bernat Vila que havien estat venuts judicialment per
cobrir els deutes adjudicats al seu principal i va requerir al jutge
que el camp de Bec Eixut i la casa amb pallissa contigua fossin
venuts en pública subhasta. N'havia estat corredor d'orella i
pregoner Antoni Motxó, però no s'havia trobat comprador. El 26
de maig de 1455, l'esmentat Miquel Vilar va tornar a comparèixer
davant de Pere Agullana, doctor en decrets i jutge ordinari de
Girona, i va tornar a demanar i requerir que els esmentats camp
i casa amb pallissa fossin venuts al més-dient, per tal de satisfer
el deute. Aquesta vegada, els béns esmentats foren estimats per
Antoni Motxó, corredor, i Francesc Miquel, fuster de Girona, els
quals valoraren el camp en 30 lliures i la casa amb pallissa en
1O lliures. El 13 de novembre Antoni Motxó va subhastar davant
la casa de la Cort Reial de Girona les esmentades propietats i
atès que no s'arribà a les quantitats estimades, el jutge va
prorrogar la subhasta fins al dissabte, 11 de desembre de 1456.
Antoni Motxó, per manament del jutge i a instància i requeriment
de Miquel Vilar, va procedir a l'encantament. El més-dient va
ser Francesc Rillot, mestre de cases de Girona, que va oferir 27
lliures barceloneses de tern. La casa amb eixida no va trobar
comprador. Francesc Rillot fou instat a lliurar els diners al
dipositari de la Cort Reial en el termini de cinc dies, a petició
de l'esmentat Vilar (els diposità el 3 de gener de 1457, amb
reconeixement de Joan Rovira, canviador). El mateix dia es féu
l'instrument de venda i lliurament de possessió a nom de
Margarida, esposa del comprador.
Die lune que fuit tertia mensis ianuarii anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo quadringentesimo septimo.
És còpia simple.
Bartomeu Costa, escrivà.
Registre especffic: 2949.
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A la datació, hi hauria de dir quinquagesimo en lloc del segon quadringentesimo.
El text conté fragments en català que corresponen a Ja preconització.
876 x
717 mm.

961
1457, març, 18. Barcelona

Aprovació de les ordinacions d'elecció de càrrecs municipals atorgada
per Joan d'Aragó, rei de Navarra, infant i governador general
d'Aragó i Sicília, com a lloctinent general del rei, germà seu, a
súplica de Bernat de Bell-lloc, doctor en lleis, i Bernat Anglès,
doctor en decrets, com a representants del Consell de la ciutat
de Girona. Aquestes ordinacions havien estat elaborades pels
esmentats doctors a petició dels jurats i la Universitat de la ciutat,
i regulaven l'elecció de consellers, jurats, sobreposats d'obres,
oidors de comptes i missatgers per mitjà del sistema d'insaculació,
amb la intenció d'evitar bandositats, diferències i discòrdies,
atesos els avantatges que aquest sistema aportava a les ciutats
que l'aplicaven.
Datum Barchinone die decima octava marcii armo a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo septimo.
Antoni Nogueres.
Registre específic: 2801.
663 x 750 mm.

962
1457, abril, 28. Girona

Reducció de cens atorgada per Narcfs Oliveres, prevere del Cap{tol
de la seu de Girona, com a obtentor del benefici fundat per Bernat
Guixar a l'església de Sant Feliu de Girona, amb assentiment i
voluntat de l'abat i Cap(tol de l'esmentada església, a favor de
Joan Castelló, espaser de Girona. Haurà d'abonar 6 diners
barcelonesos anuals en lloc dels 9 sous que pagava per un pati
de terra situat al Mercadal de Girona que fou del difunt Berenguer
Castanyer, fuster, i que tenia sota domini directe de l'ardiaconat
de [. .. ] de la seu de Girona. L'havia establert Silvestre Salam,
prevere del Capftol de la seu, com a procurador de l'ardiaca. Una
comissió formada per Nards Aulina, canonge de Sant Feliu, i
Vicenç Cots, prevere i capellà major de l'esmentada església,
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n'havia fet un reconeixement ocular i havia informat i aconsellat
a l'abat i Capítol de Sant Feliu la reducció perquè, malgrat que
havia estat edificat, ara era rònec i no comportava beneficis.
Actum est hoc [... ] Gerunde die vicesima octava mensis aprilis
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo
septimo.
Joan Oliu, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
rebudes pel difunt Jaume Feliu Calvó, notari substitut del també
difunt Bernat de Campllong, notari de Girona.
Altres numeracions: No 43.
187 x 503 mm ·
Registre específic: 2353

963
1457, juny, 20. Perpinyà

Cessió de drets atorgada per Francesc de Bóixols, estudiant, fill i hereu
universal del difunt Jaume de Bóixols (testament de 24 de gener
de 145[.]), i de Caterina, la seva mare. L'atorgant cedeix a Pere
de Santmartí, ciutadà de Girona, fill i hereu de l'homònim Pere
de Santmartí, també ciutadà de Girona, els drets que tenia sobre
9 lliures barceloneses de tern que quedaven per pagar de les 42
lliures del preu de venda que Bernat de Bóixols, donzell, com
a procurador de Caterina, mare de l'atorgant, va fer a Bernat de
Sitjar, cavaller, del dret que aquesta tenia sobre un casal de molí,
anomenat de Sant Narcís, situat al monar de Girona. Tenia
aquest dret com a filla i hereva d'Agnès, vídua de Guillem de
Vinyoles, ciutadà de Girona, al seu torn, filla i hereva de
Constança, esposa de Pere de Santmartí. Aquesta cessió es fa per
raó de l'avinença entre l'atorgant i Pere de Santmartí, fill, per
un llegat que Agnès va fer a Constança i a Pere de Santmartí.
Actum fuit hoc et candatum Perpiniani die vicesima mensis
iunii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo septimo.
Pere Masdemont, oriünd de Perpinyà, notari públic per autoritat del
rei d'Aragó per tot el domini reial.
Registre específic: 1863.
538 x 416 mm.

752

ARxiu

MuNICIPAL DE GIRONA

964
1457, desembre, 24. Girona

Sentència arbitral dictada per Bernat Anglès i Gabriel de la Via,
doctors en decrets de Girona; Gabriel de la Via, paraire de draps
de llana de Girona, i Julià Mart(, mestre de molins de la parròquia
de Celrà, sobre la qüestió moguda entre Narcís de Santdionfs,
cavaller domiciliat a Girona; Elionor, la seva esposa, i Pere de
Santdionís, donzell domiciliat a Barcelona, llur fill, d'una banda,
i Pere Vendrell, mercader de Girona, i Maria, la seva esposa, en
nom propi i com a procuradora del seu marit i tutora de Pere
Vendrell, llur fill, de l'altra. La qüestió versava sobre la facultat
dels Santdionís per utilitzar l'aigua del rec reial per a ús dels
molins que tenen o tindran en el rec del Portell, àlies de Cagafaves.
La sentència els faculta per prendre'n tanta com en passi per un
forat del qual s'estableixen les mides i alçada, sense l'oposició
dels Vendrell. També regula la construcció d'una paret per part
d'aquests, de mides i condicions estipulades, en la qual hauran
de deixar l'esmentat forat per l'aigua, forat que no podran tapar
mentre funcionin els molins dels Santdionís.
Lata et inscriptis promulgata fuit dicta arbitralis sententia [... ]
die sabbati que computabatur vicesima quarta mensis decembris
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo
septimo.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2531.
Part en català.
374 x 591 mm.

965
1458, abril, 7. Girona

Conveni entre Joan Gaufred Sarraí, precentor de la seu de Girona;
fra Pere Comte, mestre en teologia del convent dels frares predicadors; Bartomeua, vídua de Pere Perpinyà, mercader de Girona,
tots ells marmessors testamentaris de Pere Perpinyà, i Bernat
Prim, canonge obrer de la seu, d'una banda, i Blanca, germana
de Pere Perpinyà, filla de Pere Perpinyà, paraire de draps de llana, pare de l'homònim, abans esposa del difunt Joan Vinyes,
paraire, i ara esposa de Bernat Andreu, paraire de Girona, i
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Nicolaua, filla de la difunta Narcisa, germana de l'esmentada
Blanca i de Pere Perpinyà fill, de l'altra. Blanca i Nicolaua
reivindicaven els béns de Pere Perpinyà, pare, el qual havia
establert en el seu testament que si el seu fill Pere moria sense
descendència, com havia succeït, els seus béns s'havien de
distribuir a parts iguals entre les seves filles Blanca, la difunta
Narcisa (que havia estat esposa de Miquel Pastell, escrivà de
Girona, mare de Nicolaua) i Bartomeva, també traspassada. Atès
que dos censals que prestava Pere Respart, mercer de Girona,
com a hereu del difunt Francesc Respart, mercer, havien estat
redimits per Pere Perpinyà, fill (censals que el seu pare tenia per
cessió de Sibil·la, esposa d'Andreu de Biure, cavaller, senyor de
Sant Jordi Desvalls); atès que d'un altre censal que es prestava
a Pere Perpinyà, pare, se n'havia fet concòrdia amb en Tries de
Medinyà, prestador del cens, i considerats els crèdits rebuts de
Ramon Samsó, sènior, ciutadà de Girona, per lucre i arrendament
durant molts anys de la part que corresponia a la Generalitat
de Catalunya a Girona d'una casa, els marmessors acorden lliurar
a Blanca i Nicolaua I 00 florins i el lloc i dret que Pere Perpinyà,
fill, tenia en un censal de I7 lliures i I O sous anuals en temps
de la seva creació i que ara havia estat reduït a 14 lliures de pensió que Miquel Vilar, com a s(ndic i procurador de la Universitat
de Girona havia venut a Sibil·la, esposa de l'esmentat Andreu
de Biure (Miquel Pere, notari de Girona, 2 de desembre de 1427)
i que va pertànyer a Pere Perpinyà, pare, per venda feta per l'esmentada Sibil·la (Miquel Pere, notari, 23 de maig de 1429). També
els lliuren la part que Pere Perpinyà, pare, havia tingut en un
alberg prop de la carnisseria de Girona. A orient, afronta amb
l'alberg de Pere Guillem Sunyer, ciutadà .de Girona; a migdia,
amb l'alberg de Joan Adolf, apuntador; a occident, amb l'alberg
de l'hereu del difunt Bernat Nunell, cirurgià de Girona, i a cerç,
amb la via pública. Blanca i Nicolaua, amb consell i voluntat
dels seus marits, defineixen a favor dels marmessors tots els altres
béns que havien estat de Pere Perpinyà, pare; renuncien a moure
qualsevol altre plet, qüestió o demanda sobre els béns de Pere
Perpinyà, i aproven la concòrdia.
Actum est hoc Gerunde die septima mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo octavo.
Ramon Mercader, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de
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les notes del difunt Pere Sitjar, notari substitut del també difunt
Bernat de Campllong, notari.
Registre específic: 2535.
471 x 637 mm.

966
1459, gener, 23. Girona

Venda de censal atorgada per Pere Respart, mercer de Girona, i la
seva esposa Caterina, a favor de Joan Rovira, canvista de Girona.
Li venen 80 sous barcelonesos de cens anual que eren part de
8 lliures de moneda anuals que corresponien a la meitat d'un
censal de 200 lliures de preu que l'atorgant tenia per cessió del
difunt Bernat Ferran, notari públic de Girona, i la seva esposa
Narcisa, els seus sogres (Miquel Pere, difunt notari de Girona,
12 de març de 1435). El prestava la Universitat de Girona i va
ser comprat al difunt Miquel Pere, notari públic, com a síndic
de la ciutat amb altres síndics (Nicolau Frugell, notari públic de Girona, 24 de juliol de 1425). El preu és de 100 lliures
barceloneses.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vicesima tertia mensis ianuarii anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo
nono.
Bernat Caselles, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona, de les notes del difunt Antoni Serra, notari.
Regis tres específics: 539 i 540.
Són dos pergamins cosits.
468 x 509 mm.

967
1459, març, 20. Guissona

Lliurament de possessió del benefici rectoral de Malgrat, diòcesi
d'Urgell, que era vacant, atorgada per Guillem Barceló, batxiller
en decrets, canonge i ardiaca de l'església d'Urgell, vicari general
d'Arnau de Pallars, bisbe d'Urgell, a favor de Joan de Cardona,
clergue, representat pel seu procurador Agust( de Torre, prevere.
Datum Guissone die XX marcii anno Domini M CCCC L nono.
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Bartaló, vicari.
Registre específic: 567.
Anava proveït de segell.

186 x 328 mm.

968
1459, octubre, 8. Viladamat

Apoca atorgada per Joan Conques, menor d'edat, de Viladamat, a favor
de Bernat Fortià, de la Tallada, el seu cunyat, en la qual reconeix
que ha rebut 25 lliures melgoreses que l'esmentat Bernat i Dolça,
la seva mare, li havien donat propter nuptias per raó del dot
de Francesca, esposa de l'atorgant i germana i filla dels anteriors.
Actum est hoc in loco Villademato die octava mensis octobris
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo
nono.

Antoni Nebot, notari públic de Viladamat, per autoritat del monestir
de Sant Pere de Rodes, de les notes de Martí Esteve, escrivà lloctinent
seu.
Registre específic: 1797.
135 x 263 mm.

969
1459, desembre, 27. Girona

Dispensa atorgada per Jordà d'Avinyó, llicenciat en decrets i ardiaca
de Girona, com a lloctinent episcopal en període de seu vacant,
a favor dels jurats i el Consell de la Universitat de Girona. Autoritza
que la botiga de blat que Bernardina, esposa en primeres núpcies
de Jaume Arloví i en segones núpcies de Guillem Muntanya,
cirurgians de Girona, ordenà erigir en el seu últim testament per
a ús i benefzci públic de la ciutat, i per a la qual va deixar 100
florins, pugui ser regida per altres administradors i botiguers i no
només pel clavari de la ciutat, tal com disposava el testament.
Datum et actum Gerunde die vicesima septima mensis decembris
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo
nono.
És còpia simple.
Registre específic: 1794.
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Inscripció: Et registrara et inserta in primo libro botigie frumenti .
Havia portat
segell pendent del vicariat elesiàstic de Girona.
Altres numeracions: Registrado
de número [ ...].
221 x 375 mm.

970
1460, octubre, 29. Peralada

Venda atorgada per Joan de Santapau, del veïnat del Morassac de
Peralada, a favor de Pere Simon, del mateix veïnat, d'una trilla
situada al Morassac, prop de la casa d'en Robau, àlies Mathela.
A orient, afronta amb la terra de Bartomeu Miquel, del Morassac;
a migdia, amb una via, i a occident i cerç, amb la terra d'Hipòlit
[.. .]. El preu és de 6[. ..] sous melgoresos i se salva el dret i domini
directe de l'abadessa de Sant Feliu de Cadins a la qual es prestava
un cens de 6 diners de l'esmentada moneda.
Actum est hoc Petralate die vicesima nona mensis octobris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo.
És còpia simple.
Registre específic: 2 159.
Tinta esvanida i forats.

375 x 290 mm.

971
1460, novembre, 10. Olot

Sentència arbitral dictada per Pere Rielldevall, de Guixà, parròquia
de Sant Vicenç de Besalú, i Guillem Coll,· de Carrera, parròquia
de Santa Maria de Castellar, sobre la qüestió moguda entre Pere
de Fàbrega, de Tredòs, parròquia de Sant Esteve d'Olot, d'una
banda, i Joan Socarrats, de Santa Maria de Bianya, fill de Pere
Socarrats, i Pere Socarrats, menor d'edat, germà de l'esmentat
Joan i gendre de Pere de Fàbrega, per raó del compliment dels
pactes establerts en els instruments nupcials entre Pere Socarrats
i Margarida, filla de Pere de Fàbrega. Es rebaixa el dot promès
a Pere Socarrats, establert en 30 lliures, a 20 lliures (les restants
1O podrien ser demanades pels fills dels cònjuges afectats). Una
vegada descomptada la quantitat ja percebuda, la resta de les 20
lliures seria pagada a raó de 60 sous per any. Les 40 lliures que
Pere de Fàbrega havia promès a la seva filla serien reduïdes a
20 lliures (les restants podrien ser demanades pels fills del
matrimoni) en cas de separació dels cònjuges o d'abandó dels
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esposos del mas de Fàbrega. En cas d'expulsió del mas, els
cònjuges haurien de percebre la quantitat integra de 40 lliures
en dos anys. Posat cas que Pere Socarrats sortfs del mas, només
podria demanar 20 lliures, que rebria amb els mateixos terminis
amb què havien estat lliurades. També podria recuperar els seus
vestits i arnès. Margarida disposaria lliurement dels seus vestits
i joies. Joan Socarrats hauria de pagar 5 sous en concepte de
despeses del plet. Els 26 sous que es disputaven les dues parts
s'haurien de repartir a mitges. Els àrbitres es reserven la facultat
d'interpretar les coses sentenciades i en pagament del seu treball
s'adjudiquen sengles porcells. Fou lloada i aprovada per les parts
1'11 de maig de 1461 i el 2 de setembre de 1461.
Lata fuit dicta arbitralis sententia [...] in villa Olotí die decima
mensis novembris anno a nativitate Domini millesimo qu adringentesimo sexagesimo.
Joan Bassanyà, habitant d'Olot, notari públic per autoritat reial per
tot el domini del monarca.
Registre específic: 2530.
Part en català.
509 x 317 mm.

972
1461, gener, 3. Girona
Reconeixement de comanda fet per Joan Serinyà, àlies Vilar, de la
parròquia de Canet; Margarida, la seva esposa; Joan Terrers
júnior, de la mateixa parròquia; Pere Colomer, de la parròquia
de Vilanna, habitant de la carnisseria de Salt, i Antoni Casadamunt, de la parròquia de Cartellà, a favor de Gaspar de Palol,
cavaller domiciliat a la ciutat de Girona, per valor de 100 sous
de moneda corrent. Prometen restituir-los quan els sigui requerit.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde tertia die mensis ianuarii armo a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo.

Antoni Arnau, notari ·públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registres específics: 627 i 628.
316 x 363 mm.
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973
1461, febrer, 21. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Joan Morell, àlies Boada,
senyor útil i propietari del mas Boadadamunt de Llagostera, a
favor de Joan Deulonder, prevere obtentor del benefici de Sant
Pere i Sant Pau fundat per Hugó de Cruïlles, abat de Sant Feliu
de Girona, a la seu. Li ven un censal de 30 sous de moneda
barcelonesa de pensió anual i 30 lliures de preu. El comprador
paga amb diners procedents de la definició d'una tasca dels agrers
i 1O sous, 3 diners i 3 gallines que prestava el mas Boadadamunt
al benefici.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vicesima prima mensis febroarii
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo
primo.
Jordi Bosser, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
del també difunt Miquel Humbert, notari públic substitut de Bernat
de Campllong, notari públic de Girona, ja traspassat.
· Registres específics: 2931 i 2932.
Falta la part superior dreta.
588 x 540 mm.

974
1461, maig, 8. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Nicolau Simó, blanquer de
Girona; Joana, la seva esposa; Hipòlit Simó, també blanquer de
Girona, i Francesca, la seva esposa, parents del primer, a favor
de Blanca, esposa de Jaume Falcó, mercader de Girona, i del
mateix Jaume Falcó, absents. Els venen un censal de 66 sous
de pensió anual i 60 lliures de preu, que els compradors paguen
dels diners dotals, Blanca com a propietària i Jaume com a
usufructuari, procedents en part de la lluïció d'un altre censal
de 40 sous anuals de pensió i 40 lliures de preu que Miquel Baürt,
paraire de Girona, i altres persones vengueren a Blanca com a
propietària i a Jaume com a usufructuari. Per assegurar-ne el
pagament, els venedors assignen tots els seus béns mobles i
immobles, especialment un alberg que Joana té en propietat a
la ciutat de Girona, prop del pont dels Perolers i de l'alberg de
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na Clara. A orient, afronta amb el carrer que va a l'esmentat pont;
a migdia, amb l'alberg de Jaume Rovira, sabater de Girona, que
fou de l'Almoina del Pa de la Seu; a occident, amb el riu Onyar,
mitjançant la nova muralla de la ciutat, i a cerç, amb un alberg
d'Antoni Cavaller, escrivà de Girona. Narcís Simó, blanquer de
Girona; Pere Reial, paraire de Girona; Pere Puig, del veïnat de
Domeny, parròquia de Paret Rufí, i Pere Bertran, baster de Girona,
s'erigeixen en fulejussors.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die octava madii anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo prima.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2789 i 2790.
833 x 712 mm.

975
1461, octubre, 15. Girona

Testament de Bernat de Bóixols, donzell domiciliat a Girona, en el
qual nomena com a marmessors Jaume de Santceloni i Francesc
Samsó, cunyats seus; Martí Pere, mestre en medicina, i Jaume
Ramon de Bóixols, donzell, doctor en decrets, germà seu. Disposa
ser enterrat en el túmul familiar del convent dels framenors de
Girona, al qual deixa diners per a la celebració de misses, dret
de sepultura i tres trentenaris de Sant Amador: el primer l'hauria de celebrar fra Valentí Romia, mestre en teologia, de l'orde
de la Mercè; el segon, fra Pere Comte, de l'orde dels framenors,
i el tercer, fra Colrat Dordéu, de l'orde dels framenors. Disposa
alliberar els seus servents Julià, negre, . de la nació Mont de
Barques, de vint-i-vuit anys, i Bernat, blanc, de trenta anys, nascut
en aquesta pàtria. Fa llegats pecuniaris a Francesc de Bóixols,
cavaller, el seu pare; a Nicolau, Joan Francesc i Caterina, fills
seus i de Violant, la seva esposa difunta, i als marmessors. Ordena
que el seu hereu universal o els altres fills no moguin qüestió,
petició o demanda contra Jaume Ramon de Bóixols, germà seu,
per la torre anomenada Felia, amb terres, honors i possessions,
situada al pla de Girona, i mana que se li pagui el que li deu
el testador. Deixa les garnatxes i caputxes negres de dol a Francesc
Escolà, cirurgià, servidor seu, i a altres servidors de casa seva.
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Nomena Bernat Galceran de Bóixols, fill seu i de la seva esposa
Violant, hereu universal i els altres fills i filles, pare, germà, Bernat
de Palol, donzell, i Guillem Ramon Camps, nebots seus, com a
substituts per aquest ordre. Nomena Jaume de Santceloni,
Francesc Samsó, Martí Pere i Jaume Ramon de Bóixols com a
tutors dels seus fills.
Actum est hoc Gerunde quintadecima mensis octobris anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo prima.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona.
Registre específic: 1988.

1461, octubre, 16. Girona

Codicil al testament de Bernat de Bóixols, donzell domiciliat a Girona,
fet el dia anterior, en el qual revoca la manumissió dels seus
servents i captius Julià, negre, i Bernat, blanc, i ordena que
serveixin el seu hereu universal durant dos anys a comptar a
partir del dia de la seva mort, passats els quals hauran de ser
alliberats. També deixa a Maria, que viu a casa de Francesc de
Bóixols, cavaller i pare del testador, 40 lliures per agrair-li els
serveis que els ha prestat a ell, als seus fills i a la seva casa.
Si aquestes 40 lliures eren reclamades per Jaume Ramon Bóixols,
donzell i doctor en decrets, germà del testador, o algú altre, les
hauria de pagar el seu hereu universal.
Actum est hoc Gerunde sextadecima mensis octobris anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt · Jaume de Campllong, notari de Girona.
Registre específic: 1989.

1461, octubre, 17. Girona

Codicil al testament de Bernat de Bóixols, donzell domiciliat a Girona,
de 15 d'octubre i al codicil de 16 d'octubre, en el qual deixa a
la seva germana Aldonça de Bóixols, monja del monestir de Santa
Clara de Girona, 20 mitgeres de forment que haurien de ser
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venudes pels marmessors i invertides en la creació d'un violari,
a coneixença de Jaume Ramon de Bóixols, doctor en decrets,
germà seu; si aquest hagués mort, sota l'arbitri de l'abadessa del
monestir de Santa Clara. Deixa a Blanca, també germana seva,
mentre visqui, un censal de 35 sous anuals que li prestava Bernat
Guillem Estruç, ciutadà de Girona i habitant de Campllong. Posat
cas que fos lluït, els diners de la lluïció s'haurien d'invertir en
un altre censal, i si Blanca entrava com a monja en un monestir
o moria, el censal revertiria en el monestir en el qual hagués
entrat; en altre cas, passaria a l'hereu universal del testador. Deixa
a Francesc de Bóixols, cavaller de Girona, pare del testador, a
més del llegat ja fet en el testament, tots els rèdits, censos, agrers
i altres drets que el testador rebia de la parròquia de Llambilles,
mentre visqui; després de la mort de l'esmentat Francesc,
tornarien a l'hereu. Deixa 1O florins d'or d'Aragó a l'hereu de
Bernat Boades, rector de Blanes difunt, i 200 florins a Francesc
de Bóixols, cavaller de l'orde de Sant Joan de Jerusalem, germà
del testador, només en cas de necessitat; si tenia fortuna passarien
a l'hereu del testador.
Actum est hoc Gerunde decimaseptima mensis octobris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona.
Registre específic: 1990.
762 x 570 mm.

976
1462, febrer, 6. Girona

Venda de censal atorgada per Francesc Lijol, escrivà de Girona, i
Narcisa, la seva esposa, a favor de Pere Cots, paborde de la
pabordia de Tordera, i Nards Alinell, bene{tciat a l'església de
Sant Feliu de Girona, preveres, com a procuradors dels aniversaris
presbiterals de l'esmentada església. Els venen un censal de 20
lliures de preu que Narcís Setmana, major d'edat; Sança, la seva
esposa; Narcís Setmana, el jove, mercader de Girona, i Andrea,
esposa de l'anterior, havien venut a l'esmentada Narcisa com a
propietària i a Francesc com a usufructuari (Jaume Feliu Calvó,
notari, 2 d'octubre de 1446). Els compradors paguen amb diners
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de la lluïció d'un censal de 25 lliures de preu que pagava Marc
Seber, de Sils.
Segueix àpoca.
Actum est hoch Gerunde die sexta mensis febroarii anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo secundo.
Joan Oliu, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu de
Jaume de Campllong, de les notes del difunt Martí Satre, notari.
Registres específics: 2927 i 2928.
El segon document corregeix la datació del primer i posa sexagesimo per
octuagesimo.
465 x 490 mm.

977
1462, novembre, 26. Girona

Testament de Nards Setmana, mercader de Girona, en el qual escull com a marmessors Miquel Setmana, mestre en medicina,
i Nards Setmana, escrivà de Girona, fills seus. Disposa ser
sepultat a l'església del monestir dels frares predicadors. Deixa
diners a l'església del monestir de Sant Mart{ Sacosta pel dret
de sepultura; per a les misses, que s 'hauran de celebrar a
coneixença de Narcís Setmana en els diferents ordes que tenen
fundacions a Girona: framenors, predicadors, mercedaris i carmelites; a l'Hospital Nou de Girona i al bac{ dels captius de
Santa Maria de la Mercè dels Captius de Girona. Fa llegats a
les seves nétes Narcisa, esposa de Francesc Ligol, escrivà; Joana,
esposa de Nicolau Simó, blanquer, i a Francesca, esposa de
Jaume Boscà, mercader de Girona; als seus néts Gaspar Setmana, cirurgià de Càller, regne de Sardenya; fra Baltasar Setmana,
monjo del monestir de Santa Maria d'Amer, i Melcior Setmana; a Miquel Setmana, fill seu; a cadascun dels seus néts i nétes;
a Joana i Francina, filles de l'esmentat Miquel Setmana, i a
Helena, esposa d'aquest últim. Nomena com a hereu universal
Narcís Setmana, fill seu.
Actum est hoc Gerunde die vicesima sexta mensis novembris
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo
secundo.
Pere Gilibert, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
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Registre específic: 2479.
512 x 374 mm.

978
1463, març, 12. Vilafranca de Conflent

Definició atorgada per Antònia, filla del difunt Francesc Samsó,
ciutadà de Girona, esposa del noble Guillem de Perapertusa,
donzell, senyor de la baronia de Jóc, al comtat del Rosselló i
vegueria del Conflent, a favor de Rafael Samsó, oncle seu, germà del seu pare, o posat cas que aquest morís sense fills, a
favor dels altres oncles seus per ordre d'edat, de la meitat dels
béns i heretat del seu pare, d'acord amb la sentència arbitral
dictada per Antoni de Cardona, bisbe d'Elna i Galceran de Pinós i de Fenollet, vescomte d'Illa, com a amigables componedors al litigi entre Iolanda, vídua de Ramon Samsó, ciutadà
de Girona, i els germans de Francesc Samsó, és a dir, fra Miquel Samsó, abat de Sant Salvador de Breda, Rafael Samsó,
Gabriel Samsó, ciutadà de Girona, i Joan Samsó, cavaller domiciliat a Perpinyà, d'una banda, i l'esmentada Antònia de
l'altra. Rafael Samsó i els seus descendents havien de conservar
el cognom Samsó sense que el poguessin perdre per matrimoni, herència o qualsevol altra raó. Si moria sense fills barons
havia de passar al seu germà Joan i després a Gabriel. Posat
cas que tots morissin sense fills barons, la meitat de l'here-tat
objecte de la present definició havia de tornar a Antònia i els
seus descendents. Rafael Samsó havia de pagar a Iolanda, la
seva mare i àvia de l'atorgant, a fra Miquel Samsó, a Joan Samsó
i a Gabriel Samsó, els llegats i drets que els pertocava de
l'esmentada heretat. Finalment, Rafael, Iolanda, fra Miquel,
Joan i Gabriel, havien de fer definició a Antònia dels drets que
poguessin reivindicar sobre l'altra meitat de l'heretat. Finalment, Antònia nomena procurador Pere de Terrades, ciutadà
de Girona.
Acta et laudata fuerunt hoc omnia in Villafranca Confluentis
diocesis Elneunsis die duodecima mensis marcii anno Domini
millesimo quadringentesimo sexagesimo tertio.
Bernat Samaler, notari públic de la vila de Perpinyà.
Registre específic: 1933.
792 x 651 mm.
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979
1463, setembre, 27. Saragossa

Privilegi atorgat pel rei Joan li a favor de la Universitat i singulars
de la ciutat de Girona en el qual els concedeix la facultat
d'encunyar moneda d'or i plata, un cop acabada la guerra, en
reconeixement del suport que la ciutat li va donar en ocasió
dels aixecaments de 1462. Se salven els drets i preeminències
reials.
Data in civitate Cesaraugusta vicesimoseptimo mensis septembris armo a nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo tertio.
Domènec Decho.
Registre específic: 1724
Inscripció al dors: Insertat en lo Libre Vermell Cartes CXXXI.
del segell pendent.
303 x 434 mm.

Conserva part

980
1463, setembre, 27. Saragossa

Privilegi atorgat pel rei Joan li a favor dels jurats i la Universitat
de Girona en el qual concedeix a la ciutat la celebració de tres
períodes de fires de deu dies cadascun. El primer començaria
el dia de la festa de Sant Narcfs, el segon el dia de Santa Maria
de febrer i el tercer per Sant Domènec.
Datum Cesarauguste die vicesimo septimo septembris anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo tercio.
Domènec Decho.
Registre específic: 1727.
Inscripció: En cartes CXXXI en Lo llibre Vermell.
336 x 463 mm.

Altres numeracions: 40.

981
1463, setembre, 27. Saragossa

Declaració del rei Joan li a favor de la ciutat de Girona, per la qual
reconeix que les persones que havien arribat a la ciutat i hi havien
establert el seu domicili després de la partida de la reina Maria
eren vassalls bons i fidels. Es fa per evitar l'escàndol i que
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poguessin sorgir infàmies contra la ciutat atès que corrien rumors
que s'hi havien allotjat homes del comte de Pallars.
Datum Cesarauguste die vicesimo septimo mensis septembris
anno a nativitate Domini M CCCC LX III.
Domènec Decho.
Registre específic: 1743.
Inscripció: llibre Vermell, foli CXXXII.

328 x 428 mm.

982
1464, gener, 4. Verges

Venda atorgada per Bartomeu Teixidor, la seva esposa i Joan Teixidor,
llur fill, del veïnat de Pins de Gaüses, a favor de Bernat Miquel,
àlies Mir, de la mateixa parròquia, i de la seva esposa Antònia,
d'una peça de terra erma de cinc vessanes d'extensió que fou de
les pertinences del mas Moles de l'esmentat veïnat, anomenada
la Costa. A orient, afronta part amb l'honor del mas Bonet i part
amb la de la capella de Sant Bartomeu de Pins; a migdia i cerç,
amb l'honor del mas Bonet, i a occident, amb l'honor del mas
Feliu. El preu, que inclou el foriscapi, és de 8 lliures de moneda
corrent i se salva el dret i domini directe del prior del monestir
de Santa Maria d'Ullà i successors quant a terços, lluïsmes,
foriscapis, fermes, fadigues, dret d'empara i altres drets de domini
directe, sense cap prestació de cens. Signa Pere Fort, com a
procurador del prior de Santa Maria d'Ullà.
Segueix àpoca.
Actum est hac in castro de Virginibus die mercurii quarta
mensis ianuarii anna a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
sexagesimo quarto.
És còpia simple.
Registres específics: 625 i 626.
205 x 567 mm.

983
1464, agost, 19. Púbol

Testament de Miquela, vídua de Pere Masó, de Pedrinyà, en el qual
escull com a marmessors Joan Bou, àlies Feliu, germà de la
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testadora; fra Pere Masó, fill d'aquesta, i el sagristà de l'església
de Pedrinyà. Vol ser enterrada al cementiri de l'esmentada església a la qual deixa diners per a misses, dret de sepultura, ornaments a l'altar de Sant Andreu i a les torxes. A més, ordena una
almoina general de pa per als pobres de l'esmentada parròquia.
Deixa diners .a Salvador i Esteve, fills seus, en concepte d'heretat
i llegítima; a Margarida, Francina, esposa de Miquel Bo, de
Girona, i a Rafaela, esposa de Marturià Xiberta, de Púbol, filles
seves, en concepte d'heretat i llegítima materna, i als seus néts
i nétes. Institueix Pere, fill seu, com a hereu universal i nomena
com a substituts, Salvador, Esteve, Francina, Rafaela i Margarida
per aquest ordre.
Actum est hoc in castro de Pubelo decimanona die augusti anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto.
Micolau Peret, notari públic substitut del difunt Bernat de Campllong,
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona, dels protocols
de Pere Deulofeu, prevere del benefici de l'església parroquial de
Púbol, escrivà substitut en l'esmentada notaria.
Registre específic: 615.
301 x 423 mm.

984
1464, octubre, 3. Peralada

Venda atorgada per Antònia, vídua de Bernat Gellet, bracer de
Peralada, ara esposa d'Antoni Bosc, treballador, i el mateix Antoni
Bosc, a favor de Guillem Viader, de Sant Llàtzer, parròquia de
la vila de Peralada, d'un pati situat al barri del Forn de Peralada.
A orient i migdia, afronta amb el casal de Martí Camell, i a cerç,
amb la via pública. El preu és de 15 sous melgoresos i se salva
el dret del senyor i el cens anual acostumat. Margarida, filla de
l'esmentat Bernat Gellet, lloa la venda.
Actum est hoc Petralate tertia die mensis octobris anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo
quarto.
És còpia simple.
Registre específic: 1795.
236 x 373 mm.
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985
1465, març, 2. Girona

Testament de Jaume Francesc de Santceloni, ciutadà de Girona, sa

de ment i de cos, en el qual escull com a marmessors Miquel
Samsó, abat del monestir de Sant Salvador de Breda, el seu
cunyat; Bernat de Margarit, abat del monestir de Sant Pere de
Rodes, cos{ seu; Francesc de Santceloni, ciutadà de Girona, germà seu; Caterina, la seva esposa, i el seu confessor, dels frares
predicadors de Girona. Vol ser sepultat en el convent dels
framenors de Girona, a la capella de Sant Celoni i Santa Agnès,
amb l'hàbit de Sant Francesc d'un frare pobre, i prohibeix als
seus marmessors o hereus que posin cap distintiu d'armes o
ins{gnies a l'esmentada capella. Ordena la distribució dels seus
vestits i deixa diners per a misses al convent dels predicadors
de Girona, al dels framenors, al del Carme! i de la Mercè, a les
monges de Santa Clara, per a causes pies, a l'Hospital Nou, a
l'Hospital de malalts de Sant Jaume de Pedret, als bacins dels
pobres vergonyants, per cobrir cossos, i als seus marmessors. A
la Botiga del Forment de Girona li deixa els diners que la
Universitat de Girona li devia per raó del salari de missatgeria.
Fa llegats a Erigida, germana seva i esposa d'Albert Satrilla,
cavaller difunt; als fills i filles d'aquesta, i a d'altres nebots.
Reconeix que Francesc de Santceloni, germà i marmessor seu,
no ha rebut la part que li corresponia dels béns dels seus pares
i disposa que mentre no la reclami sigui proveït de menjar, vestit,
calçat i de tot el que li calgui a la casa de l'hereu. Deixa l'arnès
al seu nebot, fill d'Albert Satrilla i de Erigida. Nomena la seva
esposa com a usufructuària dels seus béns i mana que li sigui
restituït el dot i els diners que Francesc Samsó, difunt, germà
de Caterina, li va donar en concepte d'heretat per mitjà de la taula
de canvi de Joan Rovira, canvista de Girona, a més de les 12
lliures i 13 sous que tenia per llegats del seu avi i pare, i dels
vestits i cofres que va aportar al casament. Deixa a Violant, filla
seva, el que li restava de la meitat d'un censal que pagava la
Universitat de Girona i que tenia com a successor del seu avi,
Francesc de Santceloni. D'aquesta meitat, una part havia estat
lluida per Miquel Baürt, carnisser de Girona, i li havia estat cedida
per Caterina, v{dua d'Andreu de Biure, cavaller, i filla de Francesc
de Santceloni; una altra part havia estat lluïda per Francesc Puig,
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ciutadà de Girona, i la tenia per cessió de Caterina de Biure,
i una tercera part pertanyia a Marc Mercader, canonge, com a
paborde de Xunclà de Sant Feliu de Girona. En cas de mort de
Violant, la substituiria la filla més gran no col·locada en
matrimoni o religió: Elionor, Constança, Francina, les que havien
de néixer, i finalment, Isabel. Deixa a Isabel la meitat restant
d'aquest censal i en cas de mort sense fills, la substituirien les
seves germanes amb les mateixes condicions anteriors (Violant,
en darrer terme). Deixa 100 lliures a Elionor, Constança i Violant
en concepte d'heretat i llegftima; si es feien monges, els diners
s'invertirien en un violari de 11 O sous anuals que després de la
seva mort hauria de passar a Francesc, fill seu. A Pere Francesc,
fill seu, li deixa en concepte d'heretat i llegítima la meitat d'un
censal que rep de la Universitat de Girona. Pere Miró, Miquel
Pere, notari, i Miquel Vilar, apotecari, com a síndics i procuradors de la Universitat el van vendre a Francesc de Santceloni,
pare del testador (Pere Pinós, notari, 23 de desembre de 1417).
Si moria sense fills, el censal hauria de tornar a l'hereu universal, excepte una quantitat per poder testar. Deixa diners a
Joan de Santceloni, monjo infermer de Santa Maria d'Amer,
fill seu il·legítim; a Francesc de Santceloni, germà seu, i als fills
i filles que nasquessin d'aquest. Deixa a la Universitat de Girona 1O lliures per les obres de la casa del Consell, que procedien de la quantitat que la Universitat li devia per raó del
salari de missatgeria. Nomena Joan Francesc, fill seu, com a
hereu universal i com a substituts, Pere Francesc o altres fills
barons que li sobrevisquessin, per ordre d'edat i que no fossin
religiosos. Posat cas que no el sobrevisqués cap fill, seria hereu
Francesc de Santceloni, germà seu, i el substituirien les seves
filles no col·locades en matrimoni ni entrades en religió. Si
l'hereu era el seu germà, augmentava la part deixada a les filles.
Nomena Francesc de Santceloni i Caterina com a tutors de
l'hereu.
Actum est hoc Gerunde die secunda mensis marcii anna a
nativitate Domini millesimo CCCC sexagesimo quinto.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2910.
516 x 563 mm.
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986
1465, abril, 13. La Tallada d'Empordà

Venda atorgada per Antoni Sanglada, de la Tallada, a favor de Joan
Julià, prevere de l'església de la Tallada, en nom propi, d'un alberg
amb una bassa contigua situat al carrer d'Avall. A orient, afronta
amb el camí públic; a migdia, amb l'alberg de Joan Salam; a
occident, amb l'alberg de Narcisa, esposa de Bernat Pagès, àlies
Vilanova, de la Tallada, i a cerç, amb el carrer p4blic que va
a Verges. El preu és de JO lliures de moneda corrent i se salva
el dret i domini directe de Francesc Castell, senyor de la Tallada,
quant a terços, lluïsmes, foriscapis, empares, fermes, fadigues,
dret de retenció i altres drets, i un cens de sis coponos de forment
bo i net segons mesura de la Tallada per Sant Pere i Sant Feliu.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in castro de Talliata die Sabbati Sancto Pasche
terciadecima mensis aprilis anna a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo sexagesimo quinto.
Joan Verrell, notari públic de la baronia i castells de Verges, la Tallada,
Bellcaire i termes per autoritat del senyor de l'esmentada baronia.
Registres específics: 1123 i 1124.
444 x 352 mm.

987
1466, juliol, 13. Barcelona

Constitució de dot atorgat per Elionor, donzella, filla del difunt Joan
Estella, mercader de Girona que havia estat regidor de l'ofici de
la tresoreria de la Cort Reial, i d'Angelina, la seva esposa, a favor
de Rafael Anglès, mercader de Barcelona, el seu futur marit. Li
constitueix en dot 40.000 sous barcelonesos que havia rebut de
l'heretat paterna, 24.600 es farien efectius el mes de novembre
en mercaderies i 15.400 mitjançant dos censals morts: un de 26
lliures de pensió anual i 520 lliures de preu que Joan Estella
rebia sobre la Universitat de Barcelona i un altre de 13 lliures,
17 sous i 9 diners de pensió i 250 lliures de preu que presten
Eufràsia, esposa de Berenguer Corn; Lluís de Relat i Eufràsia,
la seva esposa, i altres de Barcelona (els censals es començarien
a cobrar el dia del casament). A més, li constitueix 5.000 sous
que la seva mare li havia promès donar en cinc anys. Si Caterina
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moria amb fills legítims podria testar i fer les seves voluntats
amb la totalitat d'aquests llegats. Si, en canvi, no tenia descendència legítima, podria disposar en testament de 20.000 sous
dels 40.000 llegats pel seu pare i 2.500 dels que li donava la seva
mare. Els restants haurien de tornar als hereus o successors de
cadascun dels seus progenitors, respectivament. Segueix lloament
d'Angelina, mare de Caterina, usufructuària dels béns del seu
marit i tutora de la seva filla amb Francesc d'Altell, Joan Estella
i Guillem Estella.
Actum est hac Barchinone tertiadecima die mensis iulii anna
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo sexta.
Joan Modolell, notari públic de Barcelona per autoritat reial, de les
notes del difunt Antoni Vilanova, connotari seu.
Trasllat de 8 de març de 1518. Pere Mas, notari públic de Barcelona
per autoritat reial, amb testificació dels connotaris Joan Vilar i
Guerau Joan Coromina.
Registre específic: 2129.

1466, juliol, 13. Barcelona

Donació atorgada per Rafael Anglès a favor d'Elionor, filla del difunt
Joan Estella, mercader, de 45.000 sous barcelonesos corresponents
a la donació propter nuptias més 22.500 sous barcelonesos
d'escreix. En el mateix document reconeix que li ha estat atorgat
un dot de 45.000 sous barcelonesos que li serà pagat en els
terminis establerts. L'atorgant accepta les condicions que la seva
futura esposa havia posat en el document de constitució de dot
i per ·restituir el dot i l'escreix obliga tots i cadascun dels seus
béns. Respecte de la donació propter nuptias i l'escreix hauria
de revertir, a la mort de Caterina, als fills que haguessin tingut
i si no n'hi havia, a l'espòs, si vivia, o al seu hereu.
Actum est hac Barchinone tertiadecima die mensis iulii anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo sexta.
Joan Modolell, notari públic de Barcelona per autoritat reial, de les
notes d'Antoni Vilanova, difunt connotari seu.
Trasllat de 8 de març de 1518. Pere Mas, notari públic de Barcelona
per autoritat reial, amb testificació dels connotaris Joan Vilar i
Guerau Joan Coromina.
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Registre específic: 2130.
611 x 458 mm.

988
1466, agost, 7. Barcelona

Procura atorgada per Pere Salvador Valls, ciutadà de Barcelona, a
favor de Joan Pellicer, mercader; Joan Tardiu, llibreter de Barcelona habitant de Marsella, i Joan [...], mercader de Barcelona,
per tal que puguin demanar, rebre i recuperar, de Marsella i altres
parts de la Provença, la nau anomenada La Veneciana amb totes
les coses necessàries per navegar. Estava a Marsella des que fra
Carles de Torrelles la hi havia lliurat i assignat mitjançant
inventari i que Gabriel Dianet, àlies Vallariana, i altres persones
li tenien ocupada. Ara el rei de Sicília havia manat que li fos
restituïda.
Actum est hoc Barchinone die septima mensis augusti anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto.

Bartomeu Roig, ciutadà de Barcelona, notari per autoritat reial per
tot el domini del monarca.
Registre específic: 1769.
257 x 447 mm.

989
1468, març, 17. Girona

Testament de Caterina, vídua de Joan Vilella, escrivà de Girona, en
el qual escull com a marmessors Pere Costa i Miquel Vilella, fill
seu, escrivans de Girona. Vol ser sepultada al cementiri de la
seu de Girona, al lloc on fou enterrat el seu marit. Deixa diners
a la seu pel dret de sepultura i misses; a Miquel Molló, prevere
beneficiat de l'església de Sant Feliu de Girona, el seu confessor,
perquè celebri un trentenari de misses de Sant Amador; per als
ciris de la Comunió de Sant Feliu de Girona; a Joan, fill seu,
en concepte d'heretat i lleg(tima; a Caterina, filla seva, esposa
de Bartomeu Perpinyà, mercader de València; a Margarida, filla
seva, esposa de Miquel Cervià, notari reial; als seus néts i nétes;
als seus marmessors; al bac( dels captius del convent de Santa
Maria de la Mercè de Girona, i a Gabriela, la seva nora, esposa
de Miquel Vilella. Nomena com a hereu universal Miquel Vilella,
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el seu fill, i en cas de mort sense fills legítims, Joan. Si també
moria sense fills, nomena com a substitutes, Caterina i Margarida
o llurs fills i filles.
Actum est hoc Gerunde die iovis decima septima mensis marcii
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo
octavo.
Joan Oliu, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
del també difunt Martí Satre, notari.
Registre específic: 2451.
375 x 534 mm.

990
1471, juliol, 23. Saragossa

Nomenament atorgat pel rei Joan li de Joan Sarriera, cavaller, com
a capità general de Girona i vegueria, del comtat d'Empúries,
del vescomtat de Cabrera i d'altres viles i castells, tant en temps
de pau com de guerra. Podria exercir-hi el mer i mixt imperi i
la potestat d'espasa; ordenar i requerir la mobilització dels habitants d'aquests llocs en servei i fidelitat al rei; reduir o revocar
guiatges, salconduits i seguretats; concedir remissions mitjançant
composicions i donatius; confirmar constitucions de Catalunya
i Usatges de Barcelona i privilegis, constitucions i immunitats
ja concedides; restituir, tornar, revocar o anul·lar donacions
atorgades pel rei o altres oficials; revocar i anul·lar penes comeses
fins al dia de la reducció, inclòs el crim de -lesa majestat en cas
que la persona o lloc en sigui digne; posar capitans a les esmentades viles; nomenar veguers i batlles, sotsveguers i sotsbatlles
i els oficials que consideri convenients, així com remoure'ls del
seu càrrec i destituir-los; confiscar béns i aplicar penes de mort
corporal, mutilació o desterrament; castigar universitats o persones desobedients amb soldats de cavall o de a peu; aplicar
turments; reduir a l'obediència i fidelitat reial; guardar els
territoris esmentats; imposar cises i altres imposicions, i recollir
els drets i emoluments reials.
Datum in civitate Cesarauguste die vicesimo tertio mensis iulii
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo setuagesimo
primo.
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Registre específic: 2631.
Havia portat segell de cera.
245.
380 x 568 mm.
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Altres numeracions: Registrado de número

991
1471, octubre, 6. Gaüses

Definició atorgada per Miquela, filla de Bernat Mir, àlies Miquel, i
d'Antònia, la seva esposa, difunts, gennana de Pere Mir, amb
consentiment de Guillem Teula, el seu futur espòs, del lloc de
Vilamalla, a favor del seu gennà, de tot el dret que li competia
sobre els béns que foren dels seus pares per raó d'heretat i
llegítima, paterna, materna i suplement. A canvi, confessa que
ha rebut 50 lliures de moneda corrent, vestits i joies de la seva
persona que havia constituït en dot del seu futur espòs.
Actum est hoc in loco de Gahusiis sexta die octobris anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo primo.
Joan Teixidor, notari públic de Gaüses per l'Almoina del Pa de la
Seu de Girona i el seu paborde, senyor del lloc.
Registre específic: 1138.
218 x 283 mm.

992
1471, octubre, 29. Girona

Testament atorgat per Pere Miró, major d'edat, cavaller domiciliat a
Girona, en el qual escull com a mannessors Guillem Sunyer, el
seu cunyat; fra Pere de Segurioles, de l'orde de Sant Jeroni, cosí
gennà seu; Joan Volta, prevere beneficiat a l'església del monestir
de Sant Pere de Galligants; fra Pere Cassà, de l'orde dels
predicadors de Girona, i Margarida, esposa del testador. Disposa
que vol ser enterrat a la capella de la Nativitat de Nostre Senyor
de l'església del convent dels predicadors de Girona, en el carner
on estan sepultats els seus predecessors. Fa llegats a aquest
convent per a misses; a Sant Martí Sacosta per dret de sepultura,
a la Creu i a l'obra, perquè n'és parroquià; als framenors de
Girona, al monestir de Santa Maria del Cannel, a Santa Maria
de la Mercè, al monestir de Santa Clara, i a Sant Jeroni de la
Murtra. També deixa diners a Joan Proensal, prevere de Tossa,
o al rector de l'església de Tossa si aquell era mort, per a un
trentenari de misses; a l'Hospital Nou de Girona; a Caterina
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Peronella, filla seva i de la seva segona esposa Margarida; a
Felicitat, també filla seva i de Margarida; a Isabel, filla seva i
de la seva primera esposa Sibil-la, esposa de Bernat Guillem de
Vilanova, donzell, i als seus néts i nétes. Deixa al primer fill baró
d'ell i Margarida la torre de Paret Rufí, amb terres, possessions,
censos i drets i una pensió de censal. Posat cas que no tinguessin
cap fill baró, a la filla que nasqués o a l'esposa del testador.
Nomena com a hereu universal Pere, fill seu i de Sibil-la. Reconeix
a les seves filles Caterina Peronella i Felicitat que va rebre en
dot de la seva mare 6.000 sous que eren part d'un censal que
Isabel, esposa de Guillem Sunyer, la seva àvia materna, rebia
de la Universitat de Girona.
Actum est hoc Gerunde die martis vicesima nona mensis
octobris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
septuagesimo primo.
Joan Oliu, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, difunt notari de Girona, de les notes
del també difunt Martí Satre, notari.
Registre específic: 2702.
660 x 647 mm.

993
1472, juliol, 30. Girona

Definició atorgada per Bernat de Palol, donzell domiciliat a Girona,
senyor del castell de Palol d'Onyar, fill i hereu de Gaspar de Palol,
cavaller difunt, a favor de Bernat Gil, prevere de la seu de Girona,
en pagament d'una quantitat de diners amb què l'esmentat
Gaspar s 'havia obligat. Li defineix els drets sobre 100 sous de
moneda corrent que Joan Serinyà, àlies Vilar, de la parròquia
de Canet; la seva esposa Margarida; Joan Terrers, del mateix lloc;
Pere Colomer, oriünd de Vilanna i ara habitant a la carnisseria
de Salt, i Antoni Casadamunt, de la parròquia de Sant Feliu de
Cartellà, havien reconegut tenir en comanda per l'esmentat
Gaspar amb document de 3 de gener de 1461. Li dóna facultat
per poder exigir aquests diners, rebre'ls i obtenir-los tant d'ells
com dels seus successors.
Actum est hoc Gerunde tricesima die mensis [iulii] anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo.
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Antoni Arnau, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
vegueria de Girona.
.
Registre específic: 542.
235 x 301 mm.

994
1472, novembre, 12. Peralada

Venda en subhasta pública atorgada per Ramon Pere Nadal, de Peralada, curador assignat per Mateu Guerau, jutge ordinari de
l'esmentada vila, de l'heretat i béns del difunt Joan de Santapau,
del veïnat del Morassac de Peralada, segons procura de 13 d'agost
de 1472, a favor de Jaume Oliver, també del Morassac, com a
més-dient, d'un hort situat als Prats del Morassac, de tres vessanes
d'extensió. A orient, afronta amb la via pública; a migdia, amb
una terra d'en Roca; a occident, amb la terra d'Hipòlit Pont, i
a cerç, amb la terra de Bartomeu Miquel, del Morassac. El preu
és de 6 lliures melgoreses, que es lliuren a Antoni Vicenç,
tabularium de la cort de Peralada, perquè les distribueixi entre
els creditors del difunt. Se salva el dret i domini del monestir
de Sant Feliu de Cadins.
Actum est hoc Petralate die duodecima mensis novembris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo
secundo.
És còpia simple.
Registre específic: 1963.
Anava cosit per la part inferior.

491 x 313 mm.

995
1472, novembre, 16. Peralada

Venda en subhasta pública atorgada per Bartomeu Garriga, corredor
d'orella de Peralada assignat per Mateu Guerau, jutg~ ordinari
de l'esmentada vila, a petició de Pere Ramon Nadal, procurador
dels béns de Joan de Santapau, difunt, d'acord amb el testament
fet el 1472. Ven a Joan Masdamunt, del veïnat del Morassac de
Peralada, una peça de terra situada a la parròquia de Sant Mart(
de Peralada, al lloc anomenat el Puig, d'una vessana i mitja d'extensió. A orient, afronta amb una peça del prior de Santa Maria
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de l'Om i amb una terra de Bernat Oliva; a migdia i cerç, amb
una terra del comprador, i a occident, amb una terra del comprador i una altra de Pere Simó. El motiu de la venda és el pagament dels deutes i interessos de censals que devia el difunt. El
preu és de 36 sous melgoresos i se salven els drets dels senyors.
El diners es lliuren a Antoni Vicenç, sabater, canvista escollit
per la cort de Peralada per distribuir els diners entre els creditors
del difunt. Firmen Pere F[.. .}, àlies Rossinyol, marit de Caterina,
filla de Pere [. ..] Ramon Rossinyol, difunt, pel dret d'aquesta.
Actum est hoc Petralate die sextadecima mensis novembris
anna a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo
secundo.
És còpia simple.
Registre específic: 1756.
532 x 274 mm. .

996
1473, abril, 27. Blanes

Apoca atorgada per Joan Morell, mercader de Barcelona, a favor de
Bernat de Bell-lloc, Pere Bernat Marcó i Antoni Arnau, notari,
ciutadans de Girona, com a administradors de la Botiga del Forment d'aquesta ciutat, en la qual reconeix que ha rebut de
Francesc Vedruna, ciutadà de Girona, 100 lliures de moneda
barcelonesa, pel forment comprat en nom de l'esmentada Botiga
per Antoni Caselles, batlle de Blanes, a 24 sous la quartera segons
mesura de la vila de Blanes.
Actum est hoc in villa de Blanis die vicesima septima mensis
aprilis anna a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
septuagesimo tertio.
Pere Matalí, notari públic de Blanes per autoritat del senyor d'aquest
terme, substitut dels hereus del difunt Jaume Joan Manresa, notari.
Registre específic: 2331.

1473, maig, 4. Blanes

Apoca atorgada per Joan Morell, mercader de Barcelona, a favor de
Bernat de Bell-lloc i Pere Bernat Marcó, absents, i d'Antoni Arnau,
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notari present, ciutadans de Girona, com a administradors de
la Botiga del Forment d'aquesta ciutat, en la qual reconeix que
ha rebut d'Antoni Amau 151 lliures, 18 sous i 3 diners per la
compra feta en nom de l'esmentada Botiga per Antoni Caselles,
batlle de Blanes, de 240 quarteres i un vuitè de forment de
Sardenya a 24 sous la quartera segons mesura de la vila de Blanes.
Actum est hoc in villa de Blanis die quarta mensis madii anno
a nativitate Domini rnillesimo quadringentesimo septuagesimo tertio.
Pere Matalí, notari públic de Blanes per autoritat del senyor d'aquest
terme, substitut dels hereus del difunt Jaume Joan Manresa, notari.
Registre específic: 2332.

1473, maig, 4. Blanes

Àpoca atorgada per Antoni Caselles, batlle de Blanes, a favor de Bernat
de Bell-lloc i Pere Bernat Marcó, absents, i Antoni Amau, notari
present, ciutadans de Girona, com a administradors de la Botiga
del Forment de la ciutat, en la qual reconeix que ha rebut d'Antoni
Amau, d'una banda, 24 lliures de moneda barcelonesa per 24
quarteres de forment segons mesura de la vila de Blanes que li
van comprar a 20 sous la quartera per a l'esmentada Botiga i,
de l'altra, 3 lliures i 6 sous de salari per l'ús d'una botiga de
l'esmentat batlle en la qual foren emmagatzemades 264 quarteres
de forment que els administradors de la Botiga del Forment de
Girona havien comprat a Joan Morell, mercader de Girona.
Actum est hoc in villa de Blanis die quarta mensis madii armo
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tertio.
Pere Matalí, notari públic de Blanes per autoritat del senyor d'aquest
terme, substitut dels hereus del difunt Jaume Joan Manresa, notari.
Registre específic: 2333.

1473, maig, 7. Blanes

Àpoca atorgada per Joan Morell, mercader de Barcelona, a favor de
Bernat de Bell-lloc, Pere Bernat Marcó i Antoni Amau, notari,
ciutadans de Girona, com a administradors de la Botiga del
Forment de la ciutat, absents, en la qual reconeix que ha rebut
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d'Antoni Caselles, batlle de Blanes, 36 lliures, 4 sous i 9 diners
que faltaven del total de 288 lliures i 3 sous que eren el preu
de la venda de 240 quarteres i un vuitè de forment de Sardenya
segons mesura de la vila de Blanes, a 24 sous la quarterq..
Actum est hoc in villa de Blanis die septima mensis madii anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tertio.
Pere Matalí, notari públic de Blanes per autoritat del senyor d'aquest
terme, substitut dels hereus del difunt Jaume Joan Manresa, notari.
Registre específic: 2334.

[1473], maig, 7. Blanes

Apoca atorgada per Pere Seró, barber de Blanes, com a arrendador
dels drets d'eixida del forment i altres mercaderies que surten de
Blanes, a favor de Bernat de Bell-lloc, Pere Bernat Marcó, i Antoni
Arnau, notari, ciutadans de Girona, com a administradors
de la Botiga del Forment de la ciutat, i d'Antoni Caselles, batlle de
Blanes, en la qual reconeix que ha rebut 6 lliures i 12 sous
de moneda barcelonesa per l'eixida de 240 quarteres i un vuitè de
forment que n'han sortit.
[Actum est hoc in villa de] Blanis die septima mensis madii anno
a nativitate Domini millesimo [quadringentesimo septuagesimo tertio].
Pere Matalí, notari públic de Blanes per autoritat del senyor d'aquest
terme, substitut dels hereus del difunt Jaume Joan Manresa, notari.
·Registre específic: 2335.
657 x 250 mm.

997
1473, maig, 30. Girona

Capitulacions matrimonials de Margarida, filla de Pere Vives, àlies
Carabús, de la parròquia de Cervià, i de la seva esposa Antònia
amb Pere Monjo, teixidor de draps de lli de Girona, fill del difunt
Pere Coma-rodona, àlies Monjo, de la vila d'Anglès, i de la seva
esposa Margarida. Pere Vives i la seva esposa donen a la seva
filla, com a donació inter vivos, 40 lliures de moneda corrent
en concepte d'heretat i lleg{tima paterna i materna. Margarida
les lliura com a dot al seu marit i hi afegeix 100 sous que li
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havia donat Joan Vives, prevere beneficiat de l'església de Sant
Daniel de Girona, el seu oncle patern. En cas de mort, el seu
marit podria disposar dels 100 sous amb consentiment de Joan
Vives. Pere li lliura, en donació propter nuptias, una quantitat
equivalent dels seus béns amb condicions semblants.
Actum est hoc in monasterio Sancti Danielis extra muros
Gerunde die tricesima mensis madii anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo [septua]gesimo tertio.
Joan Oliu, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i
vegueria de Girona, de les notes del també difunt Martí Satre,
notari.
Registre específic: 616.
Carta partida per ABC.

Tinta esvanida.

315 x 393 mm.

998
1473, maig, 30. Girona

Definició atorgada per Margarida, filla de Pere Vives, àlies Carabús,
de la parròquia de Cervià, i de la seva esposa Antònia amb
consentiment i voluntat de Pere Monjo, teixidor de lli, el seu futur
espòs, a favor dels seus pares, de la seva part d'heretat i llegítima
paterna, materna i suplement i de tot dret que li pogués pertocar
sobre els béns paterns. A canvi, rep 40 lliures de moneda corrent
que aporta com a dot a Pere Monjo, el seu futur espòs, com
constava en els instruments nupcials.
Actum est hoc in monasterio Sancti Danielis extra muros
Gerunde die tricesima mensis madii anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo septuagesimo tercio.
Joan Oliu, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.
Registre específic: 585.
Mal estat de conservació. Document amb forats.

230 x 353 mm.

999
1473, setembre, 6. Girona
Trasllat de clàusula del testament de Francesc de Segurioles, ciutadà

780

ARxiu MUNICIPAL DE GIRONA

de Girona, en la qual nomena com a mannessors, entre altres,
la seva esposa Margarida i com a hereva universal Anna, llur
filla. Si aquesta moria sense descendència, la substituiria la seva
esposa i a la mort d'aquesta, Pere Guerau de Segurioles, fill del
difunt Joan de Segurioles, donzell de Girona, i nebot del testador,
amb la condició que ha de casar-se amb Anna, filla de Bernat
de Palol i de la seva esposa Caterina, i que Narcís de Palol, fill dels
cònjuges esmentats, prengui per esposa Magdalena, germana de
Pere Guerau de Segurioles. Altrament, institueix com a hereva
Margarida, la seva esposa. En cas de mort d'Anna deixa a Rafaela,
filla de Joan Desvern, ciutadà de Girona, un censal de 9.000 sous
de propietat que percep de la vila de Perpinyà.
Gerunde die lune sexta mensis septembris anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tertio.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu de Jaume de Campllong.
Trasllat de 16 d'abril de 1574 clos pel mateix notari.
Registre específic: 17 81.
21 7 x 394 mm.

1000
1474, gener, 20. Girona

Donació inter vivos atorgada per Miquela, vfdua de Narcís Vendrell,
de la parròquia de Taialà, senyora útil i propietària del mas Bosc
del veïnat de Raset, parròquia de Cervià, i Pere Bernat Vendrell,
fill dels esmentats cònjuges, a favor de Violant, filla i germana
dels anteriors, per raó del seu matrimoni amb [. ..] i en concepte
d'heretat i llegftima paterna, materna i altres drets, del mas Bosc,
amb casa, terres, honors i possessions. Posat cas que la donatària
moris sense fills o aquests no arribessin a l'edat de testar, els
esmentats béns haurien de tornar a Pere Bernat Vendrell o els
seus descendents a excepció d'una quantitat de diners per poder
testar. Si la donant no podia viure amb el seu fill en el mas
Vendrell, es reserva la possibilitat d'anar a viure al mas Bosc
amb la seva filla i marit. Aquests l'haurien de proveir de tot el
que li calgués.
Actum est hoc Gerunde die vicesima mensis ianuarii anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo
quarto.
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Gaspar Barrot, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona, de les escriptures del notari Nicolau Roca,
també difunt.
Registre específic: 1142.
197 x 367 mm.

1001
1474, març, 14. Girona

Definició atorgada per Pere Banyils, àlies Ribot, ciutadà de Girona,
a favor de Guerau Coromina, argenter de Girona, del dret que
tenia en 15 lliures i 15 sous i obligacions i seguretats corresponents a sis anys de pensions d'un censal de 52 sous i 6 diners
anuals i 45 lliures de preu que l'atorgant rep sobre una casa que
havia estat d'Antoni Bertran, tireter de Girona, situada prop de
la plaça de les Albergueries i que Guerau Coromina havia
comprat. Reconeix que li ha pagat les pensions endarrerides.
Actum est hoc Gerunde die quartadecima mensis marcii anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo
quarto.
Pere de Begudà, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 1965.
224 x 363 mm.

1002
1474, abril, 20. Girona

Lluïció de censal atorgada per Nicolau Masdéu, prevere obtentor del
benefici dels Quatre Evangelistes de la seu de Girona instituït
pel difunt Ramon Estanyol a favor de Pere Corones, fill de
Bartomeu Corones, difunt de Montfullà, d'un censal de 40 sous
de pensió anual i 40 lliures de preu que Pere Corones, el seu
avi, va vendre a Guillem Corones, prevere obtentor de l'esmentat
benefici, el 19 de desembre de 1461. L'atorgant reconeix que ha
rebut les 40 lliures, dipositades a la Caixa de Dipòsits Comuns
de la seu, i tots els venciments.
Actum est hoc Gerunde die XX aprilis anno a nativitate Domini
M cec LXXIIII.
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Narcís Cotxa, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 1144.
166 x 400 mm.

1003
1474, octubre, 25. Girona

Cessió de censal atorgada per Narc{s Bruguera, prevere, jurisperit i
paborde de l'Almoina del Pa de la Seu de Girona, a favor de Pere
Marí, mercader de Girona, i Caterina, esposa de Pere Begudà,
notari de Girona, abans esposa de Jaume Marí. Els cedeix la
tercera part d'un censal de 24 lliures de pensió i 1.000 lliures
de preu que Miquel Pere, notari, i Miquel Vilar, apotecari,
ciutadans de Girona, com a sfndics i procuradors juntament amb
Pere Miró de la Universitat de Girona, vengueren a Antoni Cartellà
amb els béns del difunt Pere de Cartellà, cavaller de Palamós
(Nicolau Frugell, notari, 11 de juny de 1435). L'Almoina del Pa
era hereva universal de Pere de Cartellà, per mort sense fills de
Constança, filla de l'esmentat Pere; per mort d'Antoni Cartellà,
germà seu, i per mort de Jaume Marí, mercader, substitut en
tercer lloc (testament donat a Palamós el 8 de gener de 1433).
Aquesta cessió es fa d'acord amb la concòrdia signada entre
l'Almoina, d'una part, i Pere Mar{, mercader de Girona, i la seva
germana Lleonarda, com a hereus de Jaume Mar{, de l'altra (Pere
Beguda, notari, 24 d'agost de 1470) i la sentència dictada per
la Cúria Eclesiàstica de Girona (18 de febrer de 1474) a la causa entre Caterina, vfdua d'Antoni de Cartellà, en nom propi i
com a procuradora de Joan Mar{, àlies Cartellà, mercader de
Sant Feliu de Gufx.ols. A Pere Marí li pertocaven 8 lliures i JO
sous anuals i 250 lliures de preu, i a Caterina, 56 sous i 8 diners
anuals i 83 lliures, 6 sous i 8 diners de preu com a successora
en l'heretat i béns de Lleonarda, filla seva, i de l'esmentat Jaume
Mar{, juntament amb Pere Mar{, fill de Caterina i germà de
Lleonarda.
Actum Gerundae vigesima quinta octobris armo millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto.
Jaume Vives, notari públic de Girona per autoritat reial, de les notes
del difunt Bernat Escuder, notari públic de Girona.
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334 x 389 mm.

1004
1475, agost, 8. Girona

Establiment emfitèutic atorgat per fra Francesc Costa, prior del
monestir de Santa Maria de Ridaura, de l'orde de Sant Benet,
a favor de Francesc Peric, del veïnat de Ferreres de Flaçà, de cinc
terres que el priorat tenia sense cultivar a la parròquia de Sant
Cebrià de Flaçà. La primera, anomenada Madriguera, afronta,
a orient i a cerç, amb l'honor d'en Negre; a migdia, part amb
l'honor d'en Lluna i part amb la d'en Negre, i a occident, part
amb l'honor de n'Esteve i part amb la d'en Julià. La segona,
situada al lloc anomenat coll de Pera, de dues vessanes d'extensió,
afronta, a orient, amb l'honor de l'hereu d'en Vengut mitjançant
camí; a migdia, amb l'honor d'en Martí; a occident, amb l'honor
d'en Marquès que ara té en Cassà, de Flaçà, i a cerç, amb l'honor
d'en Negre. La tercera, situada al lloc anomenat la Guixera, de
tres vessanes d'extensió, afronta a migdia amb el camí reial; a
occident, amb l'honor de n'Esteve, i a cerç, amb l'honor del comprador. La quarta, situada al mateix lloc que l'anterior, de dues
vessanes d'extensió, afronta, a orient i occident, amb l'honor d'en
Roig; a migdia, amb l'honor d'en Lluna, i a cerç, amb l'honor
de Bernat Fermí, de Flaçà. La cinquena, situada al lloc anomenat
Campmajor, de sis vessanes d'extensió, afronta, a orient, amb el
camí reial; a migdia, amb l'honor del comprador; a occident, amb
un torrent anomenat riera de Ferreres, i a cerç, amb l'honor que
en Julià té pels aniversaris de la seu de Girona. Se salva el dret
del priorat quant a terços, lluïsmes, foriscapis, empares, fadigues,
remences i altres drets de domini directe. Hauria de prestar-li
la tasca, i per la possessió del coll de Pera, una gallina per Nadal.
L'estabilient confessa que ha rebut un parell de capons d'entrada.
Actum est boc Gerunde die octava augusti anno a nativitate
Domini rnillesimo quadringentesimo septuagesimo quinto.
Ramon Mercader, notari · públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona.
Registre específic: 624.
Carta partida per ABC.

323 x 389 mm.
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1005
1476, març, 15. Girona

Venda de censal atorgada per Francesc de Santmartí, donzell
domiciliat a Girona; Guerau de Cruïlles, donzell domiciliat a
Caldes de Malavella; Anna Elionor de Cru illes, monja del monestir
de Sant Daniel; Aldonça, vídua de Bernat de Mont-rodon, donzell domiciliat a Santa Maria de Pineda, germans, i Francina,
esposa de Gaspar de la Via, ciutadà de Girona, amb consentiment
del seu marit, com a hereus universals i successors a parts iguals
de l'herència i els béns que foren de Francesc Serra, doctor en
lleis de Girona que havia mort sense fills (testament en poder
del notari difunt Francesc Negrell, ratificat en la causa de 1476
per Guillem Julià, jurisperit i jutge ordinari de Girona), i en tant
que parents del difunt. Venen un censal de 100 sous de moneda
corrent de pensió anual i 100 lliures de preu a Isabel, vídua de
l'esmentat Francesc Serra, la qual reté el preu en pagament de
l'escreix del dot que el seu marit havia carregat sobre els seus
béns (capitulacions matrimonials fetes davant del notari Berenguer
Ferrer Sassala). Per assegurar les pensions, els venedors obliguen
els béns del difunt i especialment 98 lliures, 6 sous i 8 diners
barcelonesos que eren part de la pensió anual d'un censal,
originàriament de 125 lliures de pensió i 1.500 lliures de preu,
venut per Francesc de Santceloni i els altres cosíndics de la
Universitat de Girona a Francesc Serra (Guillem de Donç, 18
de juny de 1403). El prestava l'esmentada Universitat i havia estat
reduït a 1O diners per lliura.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die quintadecima mensis marcii anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2135 i 2136.
606 x 734 mm.

1006
1477, gener, 28. Barcelona

Venda atorgada per Joana Vives, monja del monestir de Valldonzella,
amb consentiment i voluntat de l'abadessa i comunitat del
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monestir, a favor de Bartomeu Esteve, mercader de Girona, de
diverses peces que posseeix al pla de Girona, parròquia de Sant
Feliu de Girona. En primer lloc, un camp d'onze vessanes d'extensió que afronta, a orient, amb el camí barcelonès; a migdia,
amb la tinença dels hereus del difunt Pere Riera, ciutadà de
Girona, i a cerç, amb la tinença de Guerau Dalmau, canonge
· de Girona. Li pertanyia per herència del seu pare Bernat Vives,
mercader de Barcelona, per mort dels altres fills barons (testament
de 4 d'octubre de 1448). Bernat el tenia per donació del seu pare
Bartomeu Vives (24 de maig de 1442), el qual l'havia comprat
a Antoni Dalmau, clergue, fill del difunt Jaume Dalmau, ciutadà
de Girona, el 29 de març de 1397. En segon lloc, li ven una feixa
de terra situada a la condomina anomenada de l'Abat, que també havia pertangut a Bartomeu Vives per compra a Guillem
Llombart, ciutadà de Girona, el 27 de febrer de 1397. En tercer
lloc, dues feixes contigües situades al costat del camí barcelonès
que foren de Bartomeu Vives per la compra a Francesc Joan,
apotecari de Girona, el 19 de febrer de 1397. En quart lloc, dues
feixes situades a la condomina de l'abat de Sant Feliu, que havien
pertangut a l'esmentat Bartomeu per herència de Bernat Vives,
mercader de Girona, el seu oncle matern, el qualles havia comprat
a Miquel Serra, albadiner de Girona, el 14 de juliol de 1405. El
preu és de 15 lliures barceloneses i se salva el dret i domini de
l'abat de Sant Feliu i del sagristà segon de la seu de Girona. Signa
la venda Pere Moner, cavaller, com a procurador de Miquel
Moner, abat de Sant Feliu de Girona.
Actum est hoc in dicto monasterio Vallis Donzelle die decima
octava ianuarii armo a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
septuagesimo septimo.
El posa en forma pública, el 29 de març de 1488, Francesc Nicolau
de Moles, notari públic per autoritat reial de Barcelona, de les notes
del difunt Joan Bru, notari.
Registre específic: 570.
349 x 488 mm.

1007
1477, agost, 12. Girona

Heretament atorgat per Gaspar de la Via, ciutadà de Girona, i la seva
esposa Francina, a favor de Pere de la Via, llur fill, per raó del
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seu matrimoni amb Francesca, donzella, filla del difunt Gabriel
de la Via, llicenciat en lleis, i de la seva esposa Sibil·la. Li donen
tots els seus béns amb efecte després de la mort dels donants.
Els atorgants podran testar i fer les seves voluntats amb els béns
de l'heretament i retenen 1. 000 florins per poder coZ.Zocar Gaspar
de la Via, també fill dels esmentats cònjuges: Gaspar de la Via,
pare, assigna un censal de 500 florins que rep de la Generalitat
de Catalunya i Francina en reté 500 més de la part, heretat i
béns que tenia per part del difunt Francesc Serra, ciutadà de
Girona. Posat cas que Gaspar de la Via, fill, morís sense
descendència o que aquesta no arribés a l'edat de testar passarien
a l'hereu. Si el mateix hereu moria sense descendència legítima,
els béns tornarien a l'atorgant o a qui aquest disposés, llevat de
800 florins dels quals podria disposar en testament i dels 2.000
sous per l'augment de dot de la seva esposa. Li permet assegurar
el dot i l'augment amb els béns esmentats. Tindria, a més,
l'obligació de dotar els altres fills i filles del donant.
Actum est hoc Gerunde duodecima die mensis augusti anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo
septimo.
Antoni Arnau, substitut de l'hereu del difunt Jaume de Campllong,
notari de Girona.
Registre específic: 1718.
Carta partida per ABC.

369 x 295 mm.

1477, agost, 9. Girona

1008

Capitulacions matrimonials de Francina, filla de Sibil·la, vídua de
Gabriel de la Via, llicenciat en lleis de Girona, amb Pere de la
Via, ciutadà de Girona, fill de Gaspar de la Via i de Francina,
la seva esposa, dispensats de consanguinitat. Sibil·la, en nom
propi i com a procuradora de Francesc de la Via, batxiller en
lleis, el seu{ill (procura de 27 de juliol de 1476 closa per Ramon
Mercader, notari de Girona) i d'Elionor, Margarida i Caterina
de la Via, donzelles, les seves filles, dóna a Francina, per raó de
matrimoni, 20.000 sous barcelonesos, en concepte d'heretat i
llegítima paterna, materna i suplement. D'una banda i en nom
propi, li lliura 2.100 sous en metàl·lic; 3.000 sous de propietat
que eren part dels 14.000 sous que pertanyien a SibiZ.Za d'un
censal de 20.000 sous de preu que la seva mare difunta, Margarida
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de Puig, havia comprat a Ramon Samsó, Bernat de Vilarmau
i Nicodem de Puig, com a síndics de la ciutat de Girona (Nicolau
Roca, notari, 28 de juny de 1446) i que havia de pagar la
Universitat de Girona, i un censal de 60 lliures de propietat i
60 sous de cens anual, que es rebia de l'heretat i béns del difunt
Agda, pel qual s'obligà l'hostal del prostzóul de Vilanova, de
Girona. D'altra banda, com a procuradora dels seus fills, li dóna
6. 000 sous dels béns i l'heretat de Gabriel de la Via, que havia
mort intestat, d'un censal de 20.000 sous venut pels síndics de
la ciutat a Margarida; un censal de 80 sous· de pensió i 80 lliures
de preu que el mateix Gabriel rebia de la Universitat de la Pera;
un censal de 55 sous de pensió i 55 lliures de preu que el difunt
rebia dels béns d'en Galliners, d'Osor, pel qual tenia obligat part
del delme de Canet; un censal de 100 sous de pensió i 100 lliures
de preu que Gabriel rebia de l'heretat i béns del difunt Joan de
Segurioles, donzell domiciliat a Girona, i 3.000 sous en diners.
Posat cas que els hereus d'Agda no poguessin pagar el censal,
Sibil-la assignava la part que li restava del censal de 20.000 sous
que pagava la Universitat de Girona, per tal que es comprés un
altre censal de 60 sous de cens i 60 lliures de preu, a coneixença
de Jaume Rafael i Pere de Terrades, ciutadans de Girona, o una
persona proposada pels nous esposos i l'altra per Sibil-la o els
seus successors. Aquests censals havien de ser aportats en dot
i el marit en seria usufructuari mentre que Francina en conservaria la propietat. Posat cas que fossin lluïts, totalment o en
part, els diners obtinguts s'haurien de posar en lloc segur a
coneixença de Pere de la Via i de Sibil-la i hereus i s'haurien
d'esmerçar en l'adquisició de nous censals. Si Francina moria
sense fills legítims o si aquests no arribaven a l'edat de testar,
podria disposar de 100 lliures en testament i el marit rebria un
increment de 100 lliures més de la donació de la mare; la resta
tornarien a la donant o a qui ella disposés. Els béns donats
pels seus germans tornarien a Francesc de la Via, si vivia, o al
seu hereu universal. Si no tenia hereu en línia directa passarien
a les germanes no maridades ni entrades en religió. Si no en
quedava cap per maridar, serien repartits entre les esmentades
germanes i a la mort de les que haguessin entrat en religió
passarien a les casades o als seus hereus. L'espòs li lliura una
quantitat equivalent dels seus béns i hi afegeix 100 lliures
d'escreix. Per restituir el dot i l'escreix obliga tots i cadascun
dels seus béns i drets i s'estipula que la devolució s'hauria de fer
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en els mateixos terminis i pagaments amb què havien estat.
rebuts.
Actum est hoc Gerunde die sabbati nona mensis augusti anno
a nativitate Domini millesimo quadragesimo septuagesimo septimo.
Antoni Arnau, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2157.
Carta partida per ABC.

452 x 689 mm.

1009
1477, desembre, 6. Girona
Lluïció de censal atorgada per Guillem Vidal, batlle de Pujarnol,
vegueria de Besalú, com a procurador de Bartomeu Teixidor i
Bartomeu Costa, obrers de l'església de Crespià, i de Miquel Renart, fill i hereu de difunt Pere Renart, senyor útil, hereu i
propietari del mas Renart del veïnat de Pedrinyà, parròquia de
Crespià, com a receptors, administradors i distribuïdors de les
pensions censals de misses de difunts i com a receptors i
administradors dels censals de l'heretat del traspassat Ramon
·Renart, escrivà de Girona (testament de 18 de juny de 1428 clos
per Joan Escuder, notari), segons procura de 6 de novembre de
1477, a favor de Guerau Rovira, nét i successor del difunt Pere
Rovira, de la parròquia de Domeny. Llueixen un censal de 20
sous de pensió anual i 20 lliures de preu que Bonanada, esposa
de Bernat Sunyer, de Canet; Nards Serra, Pere Armengol i Andreu
Riembau, àlies Serra, de Taialà; Pere Lledó, Bernat Peres i
Francesc de Perafita, de Sant Medir; Pere Martorell, àlies Cellent,
de Cartellà; Bartomeu Riembau, de Sarrià; Narcisa, vídua de
Francesc Arrufat, ferrer de Girona; Antoni Arrufat, paraire, fill
dels esmentats cònjuges; Francesc Geli Teixidor; Bartomeu
Coloma, pedrer; Joan Costa, sabater; Francesc Pol, traginer;
Bernat Riembau, prevere beneficiat de la seu; Bernat Pericàs, àlies
Foixà, pedrer; Joan Pericàs, àlies Foixà, escrivà, i Pere Gironès,
pedrer de Girona, vengueren a l'esmentat Ramon Renart i els seus
descendents (Bernat Ferran, notari, 28 de març de 1421) i que
pagava l'esmentat Pere Rovira. Reconeix que ha rebut les 20
lliures del preu i els interessos corresponents.
Actum est hoc Gerunde die sexta decembris anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo.
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Narcís Cotxa, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat de Girona.
Registre específic: 1792.
Havia estat encolat amb un altre pergamí per la part inferior dreta. Restes de
cola a la part superior esquerra.
318 x 294 mm.

1010
1478, gener, 17. Girona

Heretamerit atorgat per Pere Vives, àlies Carabús, de Cervià, i la seva
esposa Antònia, senyora útil i propietària del mas Carabús de
l'esmentada parròquia, a favor de Pere Carabús, llur fill. Li donen
el mas Carabús amb les seves terres, honors i possessions i altres
béns mobles i immobles però ajornen la validesa de la donació
al moment de la mort dels atorgants. Fins aleshores, en
continuarien essent senyors usufructuaris i haurien de ser
proveïts de menjar, beguda, vestits, calçat i del que els calgués
tant en salut com en malaltia. En cas de mort del donatari sense
descendència legítima, els béns tornarien als donants o a qui
disposessin llevat de 30 lliures amb les quals podria testar.
Retenen 15 lliures per disposar en testament.
Actum est hoc Gerunde die decima septima ianuarii anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo
octavo.
Ramon Mercader, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona.
Registre específic: 586.
Carta partida per ABC.

284 x 385 mm.

1011
1478, gener, 17. Girona

Capitulacions matrimonials de Caterina, filla de Narcís Vendrell i
de Miquela, vídua seva i senyora útil del mas Bosc de Cervià,
de la parròquia de Taialà, amb Pere Carabús, fill de Pere Vives,
àlies Carabús, de la parròquia de Cervià, i la seva esposa Antònia.
Miquela dóna a la seva filla, en concepte d'heretat i llegítima
paterna i materna, el mas Bosc amb drets i pertinences. En cas
de mort sense fills, aquests béns haurien de tornar a la donant,
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al seu hereu universal o a qui disposés, excepte 20 lliures de les
quals Caterina podria disposar en testament. Aquesta, també
hauria de donar a Gaspar Armengol, de Taialà, 20 lliures en
diversos terminis: 100 sous quan es casés a l'església i la resta
a raó de 100 sous anuals. Caterina constitueix el mas en dot
del seu marit, el qual li correspon amb una quantitat equivalent
dels seus béns en donació propter nuptias amb unes condicions
semblants. En cas de restitució del dot, haurien de ser satisfetes
a l'esmentat Pere totes les despeses que hagués hagut de fer en
el mas, demostrades per àpoques o albarans i altres documents
legítims.
Actum est hoc Gerunde die decimaseptima mensis ianuarii
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo
octavo.
Ramon Mercader, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona.
Registre específic: 629.
Carta partida per ABC.

288 x 330 mm.

1012
1478, març, 3. Girona

Venda de censal atorgada per Caterina, vídua de Joan Rovira, canvista
de Girona, com a possessora dels béns del seu marit per dret
d'hipoteca i com a usufructuària, i Joan Rovira, llur fill, com
a hereu universal del seu pare (testament d'li d'abril de 1460
en poder del notari Nicolau Roca). Venen a Joan Sarriera, cavaller
domiciliat a Girona, tres censals perquè els calien diners per
comprar forment i altres coses necessàries i no tenien altres
recursos ja que havien venut els béns mobles. El primer, de 64
sous de pensió anual i 80 lliures de preu, fou venut per Ramon
Samsó, menor d'edat, Bernat de Vilarmau i Nicodem Puig, com
a síndics de la ciutat, a Joan Rovira (Antoni Coll, notari, 7 d'abril
de 1446). El segon, de 50 sous barcelonesos de pensió i 50 lliures
de preu, Joan Rovira el comprà a Margarida com a propietària
i a Miquel Vilar, apotecari de Girona, el seu marit, com a
usufructuari, els quals el rebien del donzell difunt Dalmau de
Raset, domiciliat a la batllia de Girona, i de la seva esposa
Caterina (Narcís Cotxa, notari, 23 d'agost de 1445, fet a la torre

CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L'AJuNTAMENT DE GIRONA

791

que el venedor tenia al veïnat de Montilivi). Aquests cònjuges
el tenien com a propietaris i fra Iu Anglès, de l'orde dels
predicadors, com a usufructuari, per compra a Caterina, esposa
de Dalmau de Raset, en nom propi, i a Bernat de Reixac, major
d'edat, i el difunt Francesc Samsó, ciutadà de Girona, com a
procuradors de l'esmentat Dalmau de Raset. Aquest censal en
tenia obligat un altre de 22 lliures barceloneses de tern anuals
i 12.500 sous de preu que abans havia estat de 26 lliures i JO
sous de pensió, que Caterina com a propietària, i Dalmau de
Raset, com a usufructuari, rebien de la Universitat de Girona.
Al seu torn, eren part d'un altre censal d'una quantitat superior
que la ciutat de Girona prestava a Pere Benet, ciutadà difunt
de Girona, pare de l'esmentada Caterina. El tercer, de 80 sous
barcelonesos anuals i 100 lliures de preu, la Universitat de Girona
el prestava a Joan Rovira i era part d'un altre de 14 lliures anuals
i 350 lliures de preu que Pere Miró i els altres cosíndics havien
venut a Bernat Ferran, notari de Girona difunt (Nicolau Frugell,
notari, 24 de juliol de 1425). Joan Rovira el tenia per cessió del
difunt Pere Respart, mercer de Girona i la seva esposa, filla de
Bernat Ferran, i aquest, per cessió de Bernat Ferran i Narcisa,
la seva esposa. El preu de venda és de 170 lliures barceloneses
de les quals el comprador en reté 60 per pagar a Rafael Samsó,
ciutadà de Girona, com a successor en part de Francesc Samsó,
ciutadà difunt de Girona, per un censal que Jaume Rovira, paraire
de Girona, i Caterina, l'atorgant, com a tutors de Joan Rovira,
fill, vengueren a Iolanda, esposa de Francesc Samsó, com a tutora
dels seus fills Antònia i Francesc Samsó. La resta les paga al
comptat.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die tertio mensis marcii anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo.
Ramon Mercader, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Trasllat de 3 de juliol de 1480. Ramon Mercader, notari públic
per autoritat reial, substitut de l'hereu de Jaume de Campllong,
amb testificació de Nicolau Roca i Pere Escuder, connotaris seus,
autoritzat per Pere Devesa, doctor en lleis i jutge ordinari de
Girona.
Registres específics: 2888 i 2889.
880 x 618 mm.
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1013
1478, març, 10. Girona

Establiment emfitèutic atorgat per Nards Bruguera, prevere, com a
paborde de l'Almoina del Pa de la Seu de Girona, amb consens
i voluntat de Joan de Uor, doctor en decrets, sagristà segon de
la seu i protector de l'esmentada Almoina per absència del sagristà
major, a favor de Pere Teixidor, de la parròquia de Santa Maria
de Gaüses, com a més-dient en la subhasta pública que havia
tingut lloc en l'esmentada població, de la borda o mig mas Llorenç
i del mas Teixidor de Gaüses, amb les seves possessions. Se salva
el dret i domini directe de l'esmentada Almoina quant a terços,
lluïsmes, foriscapis, fadigues, empares i altres drets de domini
directe i un cens de 20 sous barcelonesos (1O per Sant Pere i
Sant Feliu i JO per Nadal). També li haurien de prestar les tasques,
agrers i les servituds previstes en els capbreus. A canvi, Pere
Teixidor i els seus successors havien d'esdevenir homes propis
de l'almoina, conrear les terres i tenir els masos habitats.
L'estabilient admet que ha rebut un parell de capons d'entrada.
Actum est hoc Gerunde die decima mensis marcii armo a
nativitate Domini millessimo quadringentesimo septuagesimo octavo.
Bernat Escuder, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 560.
Altres numeracions: N. 50.

427 x 554 mm.

1014
1478, agost, 3: Girona

Venda atorgada per Bernat de Santdionís, donzell domiciliat a Girona,
fill i hereu del difunt Nards de Santdionís, cavaller domiciliat
a Girona (testament de 6 d'abril de 1464 clos per Martí Satre,
notari de Girona); hereu d'Elionor de Santdionís, la seva mare
(testament de 16 d'octubre de 1459 clos per Joan Verrell, notari
de Girona), i hereu per desempara de Iolanda de Santdionís,
donzella neboda seva, filla i hereva de Pere de Santdionís, germà
de l'atorgant (remissió de 9 de juliol de 1474 closa per Dalmau
Ginebret, notari de Barcelona). Ven una peça de terra que fou

CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L'AruNrAMENT DE GIRONA

793

de les pertinences del mas Mir, àlies Madrens, de Santa Eugènia,
amb dues feixes contigües, situada a l'horta de Santa Eugènia,
a favor de Miquel de Santaeugènia, batlle de la parròquia de Santa
Eugènia. A orient, afronta amb l'honor que fou de n'Oliveres,
paraire difunt, després del pare del venedor, i actualment d'en
Raset, de Salt; a migdia, amb les honors que foren del mas
Madrens, i ara de Joan de Sarriera, cavaller domiciliat a Girona,
mitjançant cam( i rec; a occident, amb l'honor que fou de Pere
Guie, difunt de Salt, i després d'en Serra de Santa Eugènia, i
a cerç, amb una honor del venedor que fou establerta pels jurats
de Girona al seu pare, mitjançant el rec anomenat de l'Estellador
que ve del rec reial i la riera anomenada de Fontanilles. El seu
pare l'havia comprada. a Vicenç Moner, de Santa Eugènia, i a
seva esposa Margarida (Francesc Frugell, notari, 13 de desembre
de 1441). El preu és de 16 lliures de moneda corrent i se salva
el dret i domini de l'abat i monestir de Sant Pere de Galligants,
quant a terços, lluïsmes, foriscapis, dret d'empara i retenció i
un cens anual de 9 sous barcelonesos que s'ha de pagar als
aniversaris de l'església de l'esmentat monestir.
Actum est hoc Gerunde die tertio mensis augusti armo a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo octava.

Ramon Mercader, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 1934.

1478, agost, 8. Santa Eugènia de Ter

Lliurament de possessió de la terra venuda en el document anterior.
Quad fuit actum in dicta parrochia Sancte Eugenie dicta die
sabbati octava mensis augusti armo a nativitate Domini millessimo
quadringentesimo septuagesimo octava.
Ramon Mercader, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 1935.

1478, octubre, 3. Girona

Apoca de la venda anterior.
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Actum est hoc Gerunde die tertia mensis octobris anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo.
Ramon Mercader, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu de Jaume de Campllong, difunt notari públic de Girona.
Registre específic: 1936.
491 x 541 mm.

1015
1478, desembre, 17. Barcelona

Promesa de Francesc de Bosquet, en nom propi i com a procurador
de Miquel de Bosquet, el seu germà; Pere Benet de Bosquet, fill
seu, ciutadans de Girona, i Marquesa, vídua de Francesc Bosquet,
ciutadà de Barcelona, la seva mare, a favor de Jaume Rafael,
Bernat de Bell-lloc, Francesc Barger, Antoni Ginesta, Francesc
Escolà i Joan Dalmau de Bosquet, jurats de Girona, com a
protectors, rectors i administradors generals de l'Hospital de
Santa Caterina de Girona; de Ramon Despuig, Miquel Domingo
i Joan Amat, com a cònsols de l'esmentat hospital, i de Miquel
Deulonder, com a procurador dels anteriors. Els prometen continuar pagant un censal de 35 lliures de pensió anual i 700 lliures
de preu que Joana, vídua de Francesc de Bosquet, àvia de l'atorgant, havia venut a Nicolau Cantó, habitant de Barcelona i després
de Girona (Honorat Saconomina, notari de Barcelona, 2 d'octubre
de 1447), i que aquest havia deixat a l'Hospital Nou de Santa
Caterina. Per a més seguretat i atesa la reducció dels censals que
havien obligat, amplien les obligacions amb un censal de 800
lliures de preu i de pensió reduïda a 37 lliures, 7 sous i 3 diners
que mare i fill reben de la Generalitat de Catalunya. Aquest censal
pertanyia a Francesc Bosquet per compra a fra Dalmau de Cartellà,
abat de Ripoll; Ramon Sagarriga, cavaller, i Joan Ros, ciutadà de
Barcelona, com a representants de la Generalitat.
Actum est hoc [Barchinone] decima septima die mensis
decembris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
septuagesimo octava.
Francesc Guerau Coromina, notari públic de Barcelona per autoritat
reial.
Registre específic: 2107.
636 x 523 mm.
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1016
1479, gener, 12. Barcelona

Àpoca atorgada per Guerau Guardiola, doctor en lleis, ciutadà de
Barcelona, a favor de Miquel Deulonder, escrivà de Girona, com
a procurador de l'Hospital Nou de Santa Caterina d'aquesta
ciutat, en la qual reconeix que ha rebut 2 lliures i 8 sous
barcelonesos i un costal de pomes anomenades del Paradís pel
seu treball a favor de l'hospital.
Actum est boc Barchinone duodecima die mensis ianuarii
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo
nono.
Francesc Guerau Coromina, notari públic de Barcelona per autoritat
reial.
Registre específic: 1771.
115 x 263 mm.

1017
1480, maig, 1. Girona

Llicència atorgada per Bernat Miquel, Francesc Terra i Ponç Julià,
com a jurats de la ciutat de Girona (amb Joan Cavalleria i Pere
Renart, absents, i Guerau Coromina), a favor de l'esmentat
Guerau Coromina, argenter de Girona, i els seus successors, per
tal que pugui edificar una taula a la botiga de l'alberg que té
al carrer dels Ciutadans de Girona, prop de la plaça de les
Albergueries, una vegada o tantes com vulgui. Hauria de tenir
l'amplada de la casa i 5 pams de llargada segons cana de Girona
i hi podria fer una coberta de fusta damunt la porta major i
botiga, que la protegís en temps de pluja, de fins a vuit pams
vers el barri.
Actum est boc intus domum consilii civitatis Gerunde die primo
madii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
octuagesimo.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà del
Consell.
Registre específic: 1712.
225 x 295 mm.
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1018
1480, desembre, 20. Barcelona

Sentència dictada pel rei Ferran li a la causa que enfrontava la
Universitat de Girona i el fisc reial. Els sfndics de l'esmentada
ciutat havien presentat una súplica a Joan Sarriera, cavaller,
conseller reial i batlle general de Catalunya, contra el pagament
de la nova lleuda del passatge o dret de barra exigida al lloc de
Pedret. Al·legaven que aquesta imposició, de 16 diners a les
persones que anessin a cavall (2 diners i 1 òbol als cavallers i
clergues), 11 a rossins i 8 a muls, era considerada com una
exacció insòlita que anava en detriment dels privilegis i llibertats
de la ciutat i feia que moltes persones es desviessin cap a altres
llocs. Vistos els documents presentats i l'evocació feta per Joan
Pagès, conseller i sotscanceller reial, cavaller i doctor en tots dos
drets, i escoltats Guillem Torner, sfndic de Girona, els testimonis
d'ambdues parts i el consell reial, prohibeix que es faci pagar
als passants amb cavalls, rossins, muls o ases per a ús propi,
llevat que el fisc pugui aportar documents legftims que reafirmin
el seu dret.
Lata fuit hoc sententia sive declaratio per nos seu in nostri [... ]
in quadam aula palacii nostri maioris civitatis Barchinone [ ... ] die
videlicet mercurii [... ] vicesima mensis decembris anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo.
Joan Girgós, escrivà i notari públic per tot el domini del rei.
Registre específic: 1599.
Conserva part del segell.

551 x 690 mm.

1019
1481, agost, 18. Girona

Definició atorgada per Lleonarda, filla de Pere Antoni, paraire de
Girona, ara habitant de Vilobf, i esposa d'Esteve Llobet, de la
parròquia de Falgars, vescomtat de Cabrera, a favor del seu pare,
de tots els seus drets per heretat i llegftima paterna i materna
o per qualsevol altra raó. A canvi, rep 1O lliures de moneda corrent
i unes terres, tal com constava en els instruments nupcials en
poder de Miquel Renart, notari.
Actum est hoc Gerunde die decimaoctava mensis augusti anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo primo.
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Miquel Renart, notari públic substitut de l'hereu del difunt Jaume de
Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona,
de les notes rebudes pel notari Ramon Mercader.
Registre específic: 547.
Altres numeracions: N. 4.

259 x 251 mm.

1020

1481, novembre, 3. Barcelona

Privilegi en forma de capítols atorgat pel rei Ferran li a petició de
Jaume d'Escales i Ramon Despuig, com a sfndics de la Universitat
de Girona. Concedeix que no s'inquireixi contra els ciutadans de
Girona que hagin contrafet els privilegis i ordinacions en temps
de torbacions, per descuit i inadvertència; que aquests privilegis
continuïn en vigor; que es pugui tornar a ser jurat de Girona
transcorreguts quatre anys d'haver-ho estat atesa la disminució
de ciutadans; que per ser oïdor de comptes s'hagi de saber llegir
i escriure; que en vacar l'ofici de mostassaf per mort es pugui
escollir el seu successor tantes vegades com sigui necessari segons
el privilegi dels sacs; que el mostassaf només hagi de donar
comptes als jurats de la ciutat i els emoluments es reparteixin
entre el batlle, el mostassaf i la ciutat; que siguin revocades les
batllies erigides recentment a la vall d'Hostoles, Viladasens, Salt
i Fellines i que tornin a la jurisdicció i exercici dels oficials reials
de Girona d'acord amb el privilegi de les lluïcions; que es prohibeixi que en algunes terres de senyors laics o eclesiàstics hi
pugui haver prohibició de sortida de vitualles en perjudici de la
ciutat de Girona i els seus habitants; que si es nomenava un
capità a la ciutat de Girona a causa de guerra, aquest no pugui
exercir cap jurisdicció civil o criminal a la ciutat, batllia o vegueria i que només pugui actuar en actes de guerra amb consell
dels jurats; que el jutge ordinari no exigeixi salari en les causes
verbals, cancel·lacions d'empares i manaments no judicials;
lloa, confirma i ratifica la provisió de les vitualles feta pel rei
Pere III el 1336; atorga a la ciutat que els ciutadans que han
regit oficis triennals no puguin ser vexats pel mestre racional,
el seu lloctinent o un altre ofici a causa dels comptes; que el
mostassaf tampoc no pugui ser molestat per la causa anterior,
i finalment, que l'elecció del batlle de la ciutat es faci per
insaculació del nom de divuit ciutadans de la mà major, sense
que pugui variar-ne el nombre, cada tres anys, el dia de l'elecció
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dels jurats o abans de transcorreguts sis mesos de la mort del
batlle.
Datum in civitate Barchinona die tercio mensis novembris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo primo.
Luis Gonzalez, notari públic per tot el domini del rei.
Registre específic: 2937.
594 x 857 mm.

1021
1481, novembre, 21. Girona

Donació atorgada per SibiZ.Za, vidua de Gabriel de la Via, professor
de lleis de Girona, amb efecte després de la seva mort, atesa la
donació inter vives que havia rebut de Francesc Guerau, Elionor,
Margarida i Caterina, fills dels esmentats cònjuges i hereus
universals del seu pare que morí intestat (donació de 21 de
novembre de 1481); atesa la definició feta per Constança, una
altra filla seva, monja del monestir de Bell-lloc de Peralada (21
d'agost de 1475), i atesa la definició de Francesca, germana dels
anteriors, feta per raó de matrimoni amb consentiment i voluntat
de Pere de la Via i del seu marit Antoni Arnau (9 d'agost de 1477).
Dóna a Elionor un censal de 30 lliures de moneda barcelonesa
de tern de pensió anual i 600 lliures de preu (quan es va crear
era de 705 sous i 1O diners de pensió anual) que rep del General
del regne d'Aragó. Carlos de Urríes, Mart{n de Vera, doctor en
tots dos drets i prior de la seu de Saragossa, Pedra de Urrea,
Iuan Duxar, Berenguer de Bardaxino i Pedra Cerda, diputats del
General del regne d'Aragó, l'havien venut a Gabriel de la Via el
27 de maig de 1452. Dóna a Margarida un censal d'li lliures
barceloneses de pensió anual i 220 lliures de preu que els hereus,
successors i deutors dels béns de Llu{s Desvern, ciutadà de
Girona, prestaven a la donant; un censal de 30 sous barcelonesos
anuals i 30 lliures de preu que el difunt Pere Guillem Sunyer,
ciutadà de Girona, la seva esposa Isabel i Pere Andreu, llur fill,
vengueren a Gabriel de la Via el 18 de setembre de 1451, i un
censal de 50 sous de pensió anual i 50 lliures de preu que Francesc
Sunyer, ciutadà de Girona, com a principal, i Pere Guillem
Sunyer, pare de l'anterior, i Guillem Sunyer, el seu germà, com
a fidejussors, vengueren a Gabriel de la Via el 13 de novembre
de 1450. Dóna a Caterina un censal de 550 lliures de preu i 22
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lliures de pensió que era part d'un altre de 40 lliures de pensió
anual i 1.000 lliures de preu. Ramon Samsó, Bernat de Vilarmau
i Nicodem de Puig, com a sfndics i procuradors de la Universitat
de Girona, el vengueren a Margarida, vfdua de Nicolau Despuig,
ciutadà de Girona, mare de la donant. Dóna a Francesc Guerau
la resta de censals, béns i drets mobles i immobles amb la retenció
de 100 lliures per poder fer testament i un violari a favor de
Constança de 100 sous anuals. El percebria d'un censal de 150
sous de pensió que prestava la Universitat de Peralada i de
Cabanes i a la seva mort retornaria a Francesc Guerau o
successors.
Acturn est hoc Gerunde vicesima prima novembris anno a
nativitate Domini rnillesimo quadringentesimo octuagesimo primo.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2913.
502 x 386 mm.

1022
1482, juliol, 16. Girona

Venda i cessió de censal atorgada per Nards Ferran, botiguer de
Girona, fill de Nards Ferran, mercader, abans ciutadà de Girona
i ara de Barcelona, com a procurador del seu pare, d'un censal
de 14 lliures, 19 sous i 2 diners de pensió anual i 3 74 lliures
de preu, a favor de Caterina, vúl.ua de Nicolau Frugell, mercader
de Girona, i vúlua de Berenguer Hortolà, ciutadà d'Elna; de
Francesc Frugell, mercader de Girona, fill de Nicolau Frugell i
Caterina, i d'Isabel, vfdua de Miquel Ginesta, draper de Girona,
i ara esposa de Guillem Sunyer, germana de l'esmentada Caterina.
Ramon Samsó, menor d'edat; Bernat de Vilarmau, mercader, i
Nicodem de Puig, paraire de draps de llana, com a s{ndics i
procuradors de la Universitat de Girona, l'havien venut a Nicolau
Frugell (Miquel Pere, notari de Girona, 24 de març de 1445).
Aquest, n'havia fet cessió a Caterina i Isabel, com a propietàries,
a parts iguals, i als seus marits, com a usufructuaris, en dos
documents closos pel notari Jaume Feliu Calvó (8 d'agost i 20
de novembre de 1451). Finalment, Caterina i Isabel l'havien venut
a Nards Ferran, pare, amb la clàusula de poder-lo recuperar quan
elles volguessin.
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Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde sextadecirna rnensis iulii anna a
nativitate Domini rnillesimo quadringentesirno octuagesirno secundo.
Joan Oliu, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres especffics: 1991 i 1992.
483 x 510 mm.

1023
1482, novembre, 15. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Caterina, vúlua de Joan
Cavalleria, ciutadà de Girona, a favor de Miquel Mas, sagristà de
l'església de Galliners; Guillem Salvany, prevere de Sant Andreu
de Terri, i Narcfs Pinada, laic de Vi/amarí, com a marmessors del
testament de Joan Arrivat, prevere, i a favor de Narcís Pinada
i Gaspar Roviron, com a obrers de l'església de Vilamarí. Els ven
un censal de 40 sous de censal mort de pensió anual pel preu
de 40 lliures de moneda barcelonesa, dipositades a la Teca dels
Dipòsits Comuns de la seu de Girona. Els compradors paguen
dels béns de l'esmentada marmessoria per tal d'instituir una
missa matutina cada diumenge de l'any a l'altar de Santa Maria
de l'església de Vilamarí (testament de 3 de setembre de 1482
. en poder de Pere Cella, notari de Vilademuls). Per garantir el
pagament de les pensions, la venedora obliga un censal de 8
lliures, 6 sous i 8 diners anuals i 200 lliures de preu que la
Universitat de Girona li prestava cada any i tenia per donació
per raó de matrimoni del difunt Andreu Cornell, llicenciat en lleis
de Girona, el seu pare, com a procurador de Francesc Cornell,
mercader de Girona, fill seu i de Francesca, la seva primera esposa
(Berenguer Ferrer Sassala, notari de Girona, 14 d'abril de 1437).
Andreu Cornell havia comprat el censal com a pare i legítim
administrador de Francesc, Caterina i Elionor, fills seus, i de
Francesca, la seva primera esposa, hereus de la seva mare morta
sense testament, a Pere Miró, Miquel Pere i Miquel Vilar, com
a síndics i procuradors de la Universitat de Girona (Joan Safont,
notari de Girona, 19 d'abril de 1420). També obliga un altre censal
de 4 lliures, 3 sous i 4 diners de pensió i 100 lliures de preu
que li prestava la ciutat per donació inter vivos atorgada per Joan
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Cavalleria, el seu fill (Narcís Cotxa, notari de Girona, 18 de
novembre de 1482). Aquest censal havia estat cedit a Joan
Cavalleria, pare, pel difunt Pere Gelabert, escrivà i després notari
públic de Girona, i la seva esposa Antònia (Jaume Feliu Calvó,
notari, 1 de juliol de 1448). Aquest censal era part d'un altre de
308 lliures i 1O sous de pensió i 15 lliures de preu que Francesc
de Santceloni i els cosfndics de la Universitat de Girona, havien
venut al difunt Antoni Roca, draper de Girona (Guillem de Donç,
notari, 26 de juliol de 1403). Antoni Roca l'havia cedit a Cristòfol
Castanya, apotecari de Girona (Miquel Pere, notari, 1415).
Pertanyia a Joan Cavalleria, fill, per donació de la seva mare i
de Margarida, vídua de Pere Salnayra, burgès de Perpinyà (Narcfs
Cotxa, notari, 27 d'abril de 1479). El preu de venda del present
censal havia de servir per evitar la venda en pública subhasta
d'alguns béns del seu fill, ara absent de la ciutat, per valor de
l'esmentada quantitat.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die quinta decima novembris anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo secundo.

Narcís Cotxa, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 1880 i 1881.
630 x 620 mm.

1024
1482, novembre, 25

Preconització feta per Francesc Martí, corredor, pregoner públic i jurat
de la ciutat de Girona, per manament de Miquel Fage, doctor
en decrets de Girona, com a lloctinent de Joan S[arriera], cavaller,
conseller reial i batlle general de Catalunya, a petició de Francesc
Camós, professor en arts i medicina de Girona, possessor d'ara
endavant de la lleuda del bestiar, també anomenada de la plaça
dels Porcs de la ciutat de Girona. Es mana que tothom que vingui
de fora de la ciutat de Girona estigui obligat a pagar la lleuda
del bestiar i a deixar penyora suficient al portaler de la porta
de la ciutat per la qual hagi entrat o al col·lector d'aquella, de
manera que no pugui marxar sense haver pagat lleuda per tot
allò comprat, venut, contractat, emparaulat, canviat o donat. Els
hostalers que els acullin com a hostes haurien de denunciar-los
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i retenir penyora o seguretat per tal d'evitar vendes d'amagat i
sense corredor. Ningú podria canviar el lloc de la transacció, que
s'hauria de fer a les places o llocs acostumats, ni treure bestiars
sense pagar la lleuda. Altrament, s'haurien de pagar les sancions
corresponents.
Die lune intitulata vicesima [quinta] mensis novembris anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo secundo.
Ramon Mercader, notari públic de Girona i per tot el domini del
rei, regent de l'escrivania de la Cort del batlle general de Catalunya
per Miquel Vidal, senyor de l'esmentada escrivania.
Registre específic: 2235.
Forats, força deteriorat, sobretot Ja part superior.
x 363 mm.

Escut dibuixat al dors.

321

1025
1483, abril, 15. Girona

Certificació atorgada pels cònsols de l'Hospital Nou de la ciutat de
Girona per acreditar el nou acaptador o baciner de l'Hospital.
El document relaciona els beneficis i gràcies atorgats per diversos
reis a l'esmentat Hospital que feien referència a aquest càrrec i
que eren extensius a la muller, fills i béns del baciner, és a dir,
estava sota protecció reial, era franc de pontatge, barra i barca,
tenia llicència per portar armes prohibides per a la seva defensa,
era franc d'host i cavalcada reial o veïnal, no podia ser marcat
a causa de deutes estranys, ni ser detingut, empresonat, assotat
o injuriat de paraula o de fet.
Data Gerunde die quintadecima mensis aprilis anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo tertio.
Joan Bosc, escrivà substitut de Nicolau Roca, notari públic de Girona
i escrivà del Consell de la ciutat.
Registre específic: 766.
190 x 277 mm.

1026
1483, octubre, 6. Ventalló

Debitori firmat per Antoni Merisc, de Ventalló, a favor de Salvador Masó,
de Sant Andreu de Pedrinyà, en el qual reconeix deure-li 55 lliures
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de moneda corrent pel dot d'Elionor, filla de l'atorgant i esposa de
l'esmentat Salvador, d'acord amb els instruments nupcials en poder
del notari Joan de Santcliment. Li pagarà 30 lliures en el moment
de la confecció del document i la resta a raó de 100 sous anuals.
Per assegurar el pagament obliga tots els seus béns.
Actum est hoc in dicto castro de Ventilione die sexta octobris
anno domini millesimo quadringentesimo octuagesimo tercio.
Joan de Santcliment, notari públic per autoritat del comte d'Empúries,
regent de la, notaria i escrivania públiques de Ventalló i termes per
la noble Elionor de [ ... ].
Registre específic: 546.
228 x 274 mm.

1027
1483, octubre, 15. Palau-sator

Venda atorgada per Pere Bell-lloc, sastre de Palafrugell, a favor d'Antoni
Alió, de Palau-sator, d'una possessió de terra erma i boscosa,
situada a Sant Pere de Palau-sator, al lloc anomenat Puig d'en
Martinon, de tres vessanes d'extensió. A orient, afronta amb
l'honor del comprador; a migdia, amb l'honor del mas Cendra;
a occident, amb l'honor d'en Martinon de Peratallada, i a cerç,
part amb l'honor del difunt hereu Galí, de Palau-sator, i part amb
l'honor del comprador. El preu és de 16 sous i 6 diners de moneda
corrent i se salva el dret i domini directe de la capellania de
l'església de [. ..] i el seu capellà.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in castro de Palatio de Turri die quintadecima
mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo quadrigentessimo
octuagesimo tercio.
És còpia simple.
Registres específics: 1973 i 1974.
El nom de l'església que té el domini directe està en blanc.

329 x 320 mm.

1028
1484, febrer, 7. Peralada

Definició atorgada per Francina, filla de Bernat Teixidor, de Cabanes,
i la seva difunta esposa Antònia, amb consentiment i voluntat

804

ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA

del seu espòs Joan Resola, pagès de la vila de Roses, a favor del
seu pare, dels drets que li pertoquen per heretat i llegítima paterna
i materna o per qualsevol altra raó. Reconeix que a canvi ha
rebut el dot que aportava en matrimoni.
Actum est hoc Petralate die septima mensis febroarii anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto.
Joan Perés, notari públic de Peralada per autoritat del vescomte de
Rocabertí.
Registre específic: 1791.
185 x 351 mm.

1029
1484, maig, 24. Girona

Venda de censal atorgada per Antoni Cervià, paraire de draps de llana
de Girona, hereu universal del difunt Pere Cervià, fabre de Cervià,
a causa de la mort de Pere Cervià, el seu germà (testament de
23 d'agost de 1465), a favor d'Antònia, esposa de Pere Vives, àlies
Carabús, també de Cervià, d'un censal de 8 sous i 9 diners de
pensió anual i 6 lliures barceloneses de preu que li prestaven el
difunt Francesc Bosc, del veïnat de Raset de Cervià, com a
principal, Guillem Falgós i Gaspar Marquès, de Cervià, i Narcís
Vendrell, de Taialà, com a fidejussors, i els seus successors.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vicesima quarta mensis madii anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto.
Jaume de Bell-lloc, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona.
Registres específics: 596 i 597.
Manca l'encapçalament.
476 x 404 mm.

1030
1484, desembre, 22. Girona

Venda atorgada per Agnès, esposa de Francesc Fortià, paraire de
Girona, a favor de Margarida, vídua de Francesc Sunyer, senyor
de Girona, d'un alberg amb eixida situat al molinar del Mercadal
de Girona. A orient, afronta amb l'honor dels hereus del marit
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de la compradora que fou del difunt Ramon Pedrer, assaonador
de Girona; a migdia, amb el carrer, i a occident i cerç, amb el
verger dels hereus del difunt Bernat Nonell, barber de Girona.
El preu és de 6 lliures de moneda corrent i se salva el dret i domini
del col·legi de Sobreportes de Girona. L'atorgant el tenia per
compra a Antoni Feixes, monjo del monestir de Sant Pere de
Galligants, i a Pere Ferrer i Joan Ferrer, el seu fill, cellerers de
Girona, el 28 de novembre de 1478.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunda die vicesima secunda decembris anno
a nativitate Domini millesimo CCCC octuagesimo quarto.
Narcís Cotxa, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona.
Registres específics: 1733 i 1734.

1484, desembre, 22. Girona

Lliurament de possessió de l'alberg objecte de la venda precedent.
Actum est hoc Gerunda die vicesima secunda decembris anno
a nativitate Domini millesimo CCCC octuagesimo quarto.
Narcís Cotxa, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona.
Registre específic: 1735.
400 x 589 mm.

1031
1486, maig, 16. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Lleonarda, vúlua de Joan
Gaspar Marcó, ciutadà de Girona, i Joan Marcó, fill dels
esmentats cònjuges, a favor de Jaume Serra, professor en arts
i medicina i presentat en teologia de Girona, absent, d'un censal
de 20 sous barcelonesos de pensió anual i 20 lliures de preu.
Per assegurar la percepció del cens obliga tots els seus béns mobles
i immobles, en especial 18 lliures i 15 sous de cens anual i 450
lliures de preu que eren part d'un censal de 40 lliures rendals
i 960 lliures de preu que Pere Miró i els seus cosíndics de la
Universitat de Girona havien venut a Agnès, vúl.ua de Ramon
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de Juià, donzell de Girona (Pere Pinós, notari, 24 de novembre
de 1417). Jaume Francesc de Santceloni l'havia venut a Nicolau
Frugell, notari de Girona, pare de l'atorgant (Jaume Feliu Calvó,
notari, 11 de juny de 1443). Lleonarda el tenia en virtut de la
cessió feta per Nicolau Frugell, fill i hereu de l'anterior i germà
de l'atorgant, amb motiu del seu matrimoni amb Joan Gaspar
Marcó (capitulacions matrimonials en poder de Nicolau Roca,
notari, 4 de setembre de 1451). També obliga un censal de 12
lliures i 1O sous de pensió anual i 250 lliures de preu que li
pertanyia per venda feta pel seu germà Nicolau. Per a la percepció
d'aquest últim censal Nicolau Frugell n'havia obligat un altre de
100 sous de pensió quan es va crear i 1.186 lliures de preu, ara
reduït a 47 lliures, 7 sous i 9 diners de pensió, que havia estat
venut per Francesc de Santceloni els i cosfndics de la Universitat
de Girona al difunt Jaume Frugell, escrivà de Girona (Guillem
de Donç, notari, 7 de juny de 1403).
Segueix àpoca.
Actum est hoc in domo dicti honorabilis Joannis [ ...] parrochie
Sancti Felicis Gerunde die sextadecima mensis madii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari.
Registres específics: 2012 i 2013.
787 x 600 mm.

1032
1486, juliol, 28. Girona

Requeriment adreçat pels jurats de la ciutat de Girona als oficials
reials de tot el domini del rei, Principat de Catalunya, València,
Mallorca, Sardenya i Còrsega, en el qual demanen que observin
els privilegis, franqueses i immunitats conferides per diversos
monarques a la ciutat de Girona i als seus habitants, en les
persones de Jaume Benet i els seus fills Dalmau Benet i Albert
Benet, mercaders de Girona, i en les mercaderies que portin ells
mateixos o bé procuradors seus. Fan esment del privilegi concedit
pel rei Jaume I (Barcelona, 12 d'abril 1232), del privilegi del rei
Jaume li (Barcelona, 25 de maig de 1315), de la confirmació
del rei Alfons, llavors infant (Girona, 7 de desembre 1321), de
la confirmació del rei Jaume li que inclou el dret d'almoixerifat
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(Barcelona, 1 d'octubre 1322), del privilegi de Jaume li que
concedeix franqueses i immunitats en els regnes de Sardenya i
Còrsega i illes adjacents (Barcelona, 20 de setembre 1322), de la
confirmació del rei Alfons (Barcelona, 11 de març 1322) i de
la confirmació del rei Pere (València, 15 d'octubre 1336).
Quod fuit datum et actum Gerunde die vicesima octava mensis
iulii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 1647.
330 x 587 mm.

1033
1486, agost, 24. Figueres

Establiment emfitèutic atorgat per fra Gabriel Pla, prior de Sant
Tomàs de Fluvià, com a procurador de fra Ponç Andreu, abat
del monestir de Santa Maria de Ripoll (procura de 1483 closa
per Miquel Carbonell, notari per tot el domini del rei), a favor
de Pere Jutge, àlies Hospital, de Vilamalla, d'una peça de terra
erma situada a la parròquia de Sant Vicenç de Vilamalla, al lloc
anomenat CollelL Té tres vessanes d'extensió i va pertànyer a la
masada de Miquel Salort. A orient i migdia, afronta amb l'honor
de Bartomeu Horts; a occident, una part amb la via pública, i
a cerç, amb l'honor de Marc Albert i amb la de Bartomeu Borassa, del mateix lloc. Se salva el dret de l'abadia quant a terços,
lluïsmes, foriscapis, fermes, fadigues, empares i altres drets de
domini directe i un cens per la festa de Sant Pere i Sant Feliu
de dos mitgeres de forment segons mesura de Castelló d'Empúries,
sense tomes. Reconeix que ha rebut un parell de pollastres
d'entrada.
·
Actum est hoc Figueriis die vicesima quarta al.lgusti anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto.
Joan Guilana, ciutadà de Girona, notari públic per autoritat reial
de Figueres per la Universitat de l'esmentada vila, de les notes del
notari Narcís Romaguera.
Registre específic: 548.
331 x 399 mm.
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1034
1487, abril, 11. Peralada

À.poca atorgada per Bernat Teixidor, treballador de Cabanes, a favor
d'Agnès, la seva esposa, esposa en primeres núpcies de Jaume
Miró, pescador de Cadaqués, en la qual reconeix que ha rebut
15 lliures en concepte de dot.
Actum est hoc Petralate undecima die mensis aprilis armo a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo.
Macari Figueres, habitant de Peralada, notari públic per tot el domini
del vescomte de Rocabertí.
Registre específic: 1774.
Lectura difícil per desaparició de la tinta en algunes línies.

173 x 271 mm.

1035
1487, juny, 7. Girona

Definició atorgada per Elionor, esposa de Jaume Vicenç Doris, donzell
domiciliat a Girona, filla del difunt Pere Miró, donzell de Girona,
i de Iolanda, la seva vldua, a favor de la seva mare, en nom
propi i com a tutora de Jaume Miró, Pere Miró, Iolanda Miró
i Francesc Miró, germans de la definidora, atès que el pare havia
mort intestat, de la seva part, heretat i llegítima paterna, materna
i de qualsevol altre dret sobre els béns dels seus pares. A canvi,
rep 3.000 sous de moneda barcelonesa.
Actum est hoc Gerunde septima die mensis iunii armo a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo.
Antoni Arnau, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
de Jaume de Campllong.
Registre específic: 1776.
251 x 311 mm.

1036
1487, novembre, 20. Girona

Venda de censal atorgada per Antoni Pagès, paraire de draps de llana
de Sant Jordi Desvalls, fill i hereu de Bernat Pagès, habitant de
Gaüses, i Carles Pagès, paraire de draps de llana del mateix terme,
fill de l'esmentat Antoni, heretat per raó de matrimoni, a favor
d'Antònia, vfdua de Pere Vives, àlies Carabús, de Cervià. Li venen
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un censal de S sous barcelonesos de tem de pensió anual i 100
sous de preu que Francesc Bosc, del veïnat de Raset de Cervià,
i la seva esposa Antònia com a principals vengueren a Bernat
Pagès el22 de febrer de 1438. El preu és de 100 sous barcelonesos
de tern.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde vicesima mensis novembris armo a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo.
Jaume de Bellsolà, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona.
Registres específics: 574 i 575.
650 x 361 mm.

1037
1488, juny, 2. Girona

Venda de censal atorgada per Joan Capmany, ciutadà de Girona, com
a procurador de Sibil-la Escala, abadessa del monestir de Santa
Clara, situat fora muralles de la ciutat de Girona, i de les monges
Francina Conesa, Joana Casanoves, Caterina Puig, Elionor
Calvet, Francina Coll i Elionor Riera (procura, economat i
sindicat de 19 de maig de 1488), amb consell, voluntat i autoritat
de Marc Berga, professor en teologia de l'orde dels framenors,
superior de la província d'Aragó, i de les esmentades monges.
Ven a mestre Jaume Serra, professor de medicina de Girona, un
censal de 200 sous o 1O lliures de pensió anual i 200 lliures de
preu perquè necessitava diners per restituir a les esmentades
monges, tret de l'abadessa, les quantitats que donaren com a dot
en el moment d'ingressar en el monestir. Ara les havien de
recuperar ja que havien de deixar el convent de Santa Clara per
manament del superior perquè hi havien d'entrar les monges del
monestir de Santa Clara del regne de València. També en
necessitava per a les despeses de desplaçament fins a la ciutat
de Girona, per coZ.Zocar les monges de Girona en altres monestirs
de manera honesta i per despeses d'obres i reparacions de les
cases i cambres del monestir. .Per assegurar la percepció de les
1O lliures anuals obliga els censals que segueixen: un censal de
36 lliures, 13 sous i 4 diners barcelonesos anuals que reben les
esmentades monges i el convent de la Universitat de Girona, venut
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per Pere Miró i els seus cosíndics de la Universitat a Magdalena,
llavors abadessa del monestir, per 880 lliures (Pere Pinós, 23 de
desembre de 1417); un censal de 120 sous de pensió anual que
també reben sobre la Universitat, venut per Pere Miró i els seus
cosíndics a l'esmentada Magdalena (Joan de Font, 17 de juny
de 1421); un censal de 116 sous i 8 diners barcelonesos de pensió
anual i 140 lliures de preu que reben sobre la Universitat i que
Pere Miró i els seus cosíndics vengueren a l'esmentada Magdalena, abadessa (Joan de Font, 16 de juny de 1421 ); un censal de
88 sous de pensió anual i 110 lliures de preu que Joan Cavalleria
i Jaume de Santceloni, ciutadans, com a síndics i procuradors
de la Universitat de Girona, vengueren a Sança de Busquets,
abadessa (Nicolau Roca, 20 d'abril de 1451); un censal de 5 sous
anuals de pensió i 5 lliures de preu que eren part d'un altre de
6 lliures i 5 sous de pensió i 250 lliures de preu, venut per Francesc
de Santceloni i els seus cosíndics a Francesca, esposa de Guillem
Hospital (Guillem de Donç, 2 d'agost de 1403); un censal de 50
sous de pensió i 50 lliures de preu que Bernat Estruç, cavaller,
hereu del difunt Guillem Llobet, notari de Girona, va vendre a
l'abadessa del monestir (Miquel Humbert, 5 de juliol de 1447),
en el qual va obligar 40 lliures, 8 sous i 4 diners que l'esmentat
Bernat rebia sobre la ciutat de Girona; un censal de 50 sous de
pensió anual i 50 lliures de preu que Bernat Estruç vengué a
l'abadessa del monestir (Miquel Humbert, 20 de setembre de 1448);
finalment, un censal reduït a 33 sous de pensió anual i 33 lliures
de preu que Caterina, vídua de Joan de Margarit, cavaller, i Joan
Margarit, llur fill, vengueren a l'abadessa del monestir (Bernat
Ferran, 12 d'octubre de 1425), en què obligaren 23lliures, 6 sous
i 8 diners que rebien sobre la Universitat de Girona. Joan Samsó,
cavaller domiciliat a Girona, s'erigeix en fidejussor amb
consentiment de Margarida, la seva esposa, i Rafael Samsó, el
seu germà, i obliga dos censals, un de 1O lliures anuals i 250
lliures de preu, que Ramon Samsó, menor d'edat, Bernat
Vilarmau i Nicodem de Puig, com a síndics de la Universitat
de Girona, li havien venut el 19 de juliol de 1450, i un altre de
6 lliures i 2 sous anuals i 122 lliures de preu que Elionor, esposa
de Joan [. ..}, donzell del lloc de Po ito, diòcesi de Lucene, vídua
de Francesc Desvern, ciutadà de Girona, filla del difunt Ramon
Samsó, sènior, ciutadà, li va vendre el 12 d'octubre de 1479 (Pere
Escuder, notari), en el qual va obligar un censal de 25 lliures
de pensió que rebia sobre la Universitat de Girona.
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Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die secunda mensis iunii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo octava.
Nicolau Roca, notari públic substitut de l'hereu del difunt Jaume
de Campllong, notari de Girona.
Registres específics: 2622 i 2623.
828 x 590 mm.

1038
1488, juny, 10. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Caterina, vídua de Joan Verger,
mercader de Girona, en nom propi i com a tutora assignada per
Joan Serra, batxiller en dret i jutge ordinari de Girona, d'Anna,
Tomàs i Helena, fills seus, hereus universals del seu pare, a favor
de Pere Navet i Pere Oliveres, preveres beneficiats a l'església de
la seu de Girona, com a procuradors dels aniversaris de l'esmentada església. Els ven un censal de 100 sous de moneda
barcelonesa de cens i 100 lliures de preu. Joan Gironès, canonge
i precentor major de la seu de Girona, per voluntat dels atorgants, lliura aquest import per mitjà de Narcís Ferran, botiguer
i canvista de Girona, a Francesc Verger, mercader de Girona,
fillastre de la venedora, en pagament de 4.000 sous que aquella
li devia per raó del seu matrimoni amb Brígida. Els hi havia
concedit Joan Verger, el seu pare, en donació inter vivos juntament amb un alberg, amb certes condicions (Berenguer Ferrer
Sassala, notari de Girona difunt, 14 de juny de 1459). Per
assegurar el pagament del censal, obliguen 1O lliures, 8 sous i
4 diners barcelonesos que els restaven d'un altre censal de 20
lliures, 16 sous i 8 diners que Pere Miró, Miquel Pere, notari,
i Miquel Vilar, apotecari, com a síndics i procuradors de la
Universitat de Girona, vengueren a Antoni Verger, senyer de
Girona, pare de Joan Verger (Girona, 22 de novembre de
1417).
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die decima mensis iunii anno a nativitate Domini quadringentesimo octuagesimo octava.
Antoni Arnau, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona.
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Registres específics: 2865 i 2866.
570 x 654 mm.

1039
1488, setembre, 26. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Ramon Despuig, Bernat
Escuder, Francesc Torell i Pere Pitra, jurats de Girona amb Pere
de Terrades, diputat de Catalunya per aquesta ciutat i resident
a Barcelona, absent, i amb el difunt Joan Barger, com a jurats
protectors de la Botiga del Forment de la ciutat, a favor de Nicolau
Pujaner, canonge de Sant Martí Sacosta de Girona, com a
procurador dels aniversaris de l'esmentada església. Li venen un
censal de 21 sous de pensió anual i 21 lliures de preu que
l'esmentat canonge paga amb 20 lliures procedents de la lluïció
d'un censal que pertanyia a aquests aniversaris i que Bernat
Miquel, Francesc Terré, Ponç Julià, Pere Renart i Guerau Coromines, jurats amb Joan Cavalleria, absent, Rafael Samsó i
Bernat de Bell-lloc, ciutadans de Girona, obrers de l'administració
de les obres del Ter, havien venut a Bartomeu Abric, prevere,
capellà de Sant Martí i procurador dels esmentats aniversaris.
Aquesta venda es fa per poder retornar, en nom de la Botiga del
Forment, a Joan Cerdà, draper de Girona, els diners que havia
gastat en pagament del preu de dos albergs (Nicolau Roca, notari,
22 de setembre de 1488). Un el van comprar a Pere Sitjar,
mercader de Girona, en nom propi, i l'altre a Miquel Corones,
àlies Casadevall, de Santa Llogaia del Terri, com a curador de
Pere, fill de Pere Corones, de Montfullà. Aquest darrer estava situat
a la plaça dels Ciutadans de Girona i afrontava, a orient, amb
el verger de Bernat de Margarit, cavaller, que fou de les pertinences
de l'alberg venut; a migdia, amb l'alberg de l'esmentat Margarit
que fou del difunt Nicolau Cantó, ciutadà de Girona; a occident,
amb la plaça, i a cerç, amb l'alberg de la casa del Consell de
la ciutat de Girona. També havien de servir per pagar, entre
d'altres despeses, el dret de foriscapi al sagristà segon de la seu
de Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vicesima sexta mensis septembris
armo a nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo
octavo.
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Pere Escuder, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari.
Registres específics: 2728 i 2729.
750 x 388 mm

1040
1489, juny, 26. Peralada

Testament de Joana, esposa de Pere Palau, treballador de Peralada,
en el qual nomena com a marmessors el seu marit i Guillem
Palau, del veïnat de les Olives de Peralada, cunyat seu. Escull
sepultura al cementiri de l'església de Sant Martí de l'esmentada
vila a la qual deixa diners per als seus preveres i bacins. També
en dóna als frares del convent del Carme i de Sant Agustí i a
l'obra d'aquest últim. Llega els 1O sous que li devia en Morell,
de Maraulas, a Narcisa, esposa de Pere Geli, de Perpinyà, i a
Justina, esposa d'en Comes de Girona, germanes seves. Dóna
diners a Constança, filla de Guillem de Palau, i a l'esmentat
Guillem, cunyat seu. Nomena el fill que ha de tenir com a hereu
universal i el seu marit com a substitut.
Actum est hoc Petralate vicesima sexta die iunii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo nono.
Macari Figueres, notari públic per tot el domini del vescomte de
Rocabertí.
Registre específic: 1775.
298 x 235 mm.

1041
1489, setembre, 21. Girona

Venda de censal atorgada per Narcfs Cerdà, apotecari de Girona, a
favor de Pere Bertran, prevere de Girona, en nom propi, de 16
sous barcelonesos de pensió i 16 lliures de preu que el comprador
reté en pagament del preu de venda d'una botiga que Pere Bertran
havia fet a Alamanda, mare de l'atorgant, i a ell mateix amb un
altre document del mateix dia i notari. Per garantir el pagament
del censal obliguen tots els seus béns i en especial l'esmentada
botiga. Estava situada al carrer de la Galera de Girona, a la part
que no tenia voltes interiors, sota els albergs del venedor i del
comprador. A orient, afrontava amb l'alberg de Narcís Cerdà; a
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migdia, amb el de Bernat Escuder, antic notari, i de la seva esposa
Francina, el qual fou del difunt Bernat Pagès, sabater; a occident,
amb el del comprador, i a cerç, amb el de Jaume Fontanet, calceter
de Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die lune vicesima prima mensis
septembris armo a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
quadragesimo nono.
És còpia simple.
Registres específics: 2746 i 2747.
507 x 567 mm.

1042
1489, novembre, 15. Peralada

Testament de Caterina, esposa de Jaume Dalmau, treballador de
Peralada, en el qual nomena com a marmessors el seu marit,
el seu germà Pere Berenguer i el seu gendre Francesc Grió,
calceter de Perpinyà. Escull ser sepultada al claustre del convent
de Santa Maria del Carme de Peralada. Fa diversos llegats a
l'església de Sant Martí de Peralada, de la qual era parroquiana,
per a l'obra, la candela del Corpus, els ciris de la Salve Regina,
el rotlle, el bací de les Ànimes i altres bacins. Ordena també
un trentenari que havia de celebrar fra Joan Sagols, prior del
monestir de Santa Maria del Carme. Fa deixes a Constança,
esposa de Bernat Serra, de Peralada; Aldonça, esposa de Bartomeu Vila, de Vilamacolum; Isabel, esposa de Francesc Grió,
de Perpinyà; a les seves filles, néts i nétes, i al seu fill Jaume
Dalmau. Nomena el seu marit hereu universal i les seves filles
com a substitutes.
Actum est hoc testamentum Petralate die quinta decima mensis
novembris armo a nativitate Domini millesimo quadringentesimo
octuagesimo nono.
Es posa en forma pública el 4 de novembre de 1494. Joan Perés,
notari públic de Peralada per autoritat del vescomte de Rocabertí,
d'un protocol de la notaria de l'esmentada vila.
Registre espec(fic: 1820.
258 x 352 mm.
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1043
1489, novembre, 22. La Tallada d'Empordà

Definició atorgada per Caterina, filla de Bernat Fortià, pagès de la Tallada,
i de Joana, la seva esposa, amb consentiment del seu marit Andreu
Senan, pagès de Torroella de Montgrí, a favor dels seus pares, dels
drets per heretat i llegítima paterna i materna, donacions, deixes,
llegats o qualsevol altre dret sobre els béns dels seus pares. A canvi,
confessa que havia rebut 70 lliures, vestits i joies de la seva persona
corresponents al dot que aportava al matrimoni.
Actum est hoc in castro de Tallata die vicesirna secunda mensis
novembris armo a nativitate Domini millesirno quadringentesirno nono.
Pere Marcet, notari públic de la baronia i castells de Verges, la
Tallada i Bellcaire per autoritat del senyor d'aquests termes.
Registre específic: 2360.
227 x 314 mm.

1044
1490, febrer, 9. Girona

Definició atorgada per Violant Miró, donzella, filla de Violant, vídua
de Pere Miró, donzell domiciliat a Girona, major de setze anys,
amb consentiment dels seus germans Jaume Miró, donzell, i
Elionor, esposa de Jaume Vicenç Doris, donzell de Girona, a favor
de la seva mare, de la seva part, heretat i llegítima paterna i
materna i de tots els drets que pogués tenir sobre l'heretat dels
seus pares, llevat del de futura successió i un violari de 1O lliures
anuals que reté per a la seva sustentació perquè estava a punt
d 'ingressar al monestir de Sant Daniel.
Actum est hoc Gerunde nona die mensis februarii armo a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo.
Antoni Arnau, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 1787.
253 x 321 mm.

1045
1490, abril, 30. Girona

Donació atorgada per Andreu Pons, ciutadà de Torroella de Montgrí,
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fill hereu de Lluís Pons, amb consentiment i voluntat del seu
pare, a favor del seu germà Guillem Pons, d'un censal de 30 lliures
de pensió anual i 600 lliures de propietat dels béns de l'atorgant,
d'acord amb l'heretament fet el 26 d'abril de 1490 per Lluís Pons,
llur pare, a favor d'Andreu amb la condició que donés l'esmentat
censal al seu germà. Si Guillem moria sense descendència o els
seus descendents no arribaven a l'edat de testar, 400 lliures haurien
de tornar al donant i de la resta en podria disposar lliurement.
Andreu Pons assigna tots els seus béns, en especial els molins del
seu pare, per garantir el compliment de la donació segueix lloació
de Joan Lluís Pons, fill d'Andreu Pons. Gaspar Serra, doctor en
lleis i jutge ordinari de Girona, a súplica de Guillem Pons, interposa
la seva autoritat judicial a l'esmentada donació.
Actum est hoc Gerunde die tricesimo mensis aprilis anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo.
Ramon Mercader, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2755.
370 x 452 mm.

1046
1490, maig, 6. Girona

Heretament atorgat per Guillem Sunyer, ciutadà de Girona, i la seva
esposa Isabel a favor de Gabriel Sunyer, llur fill, per raó del seu
matrimoni amb Brígida, donzella, filla de Jaume Guinard, vidu,
domiciliat a la Bisbal, i d'Isabel, la seva esposa, d'acord amb
les capitulacions matrimonials ja signades. Li donen tots els seus
béns mobles i immobles però retenen 500 florins amb els quals
podran testar i fer les seves voluntats. Posat cas que el fill morís
sense descendència legítima o que aquesta no arribés a l'edat de
testar, els béns objecte de l'heretament haurien de tornar a
l'atorgant o a qui aquest disposés, excepte 500 florins dels quals
el fill podria disposar en testament. Li dóna permís per assegurar el dot de la seva esposa amb aquests béns.
Actum est hac Gerunde die sexta mensis madii anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
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Registre específic: 1717.
218 x 621 mm.

1047

1490, maig, 6. Girona

Heretament atorgat per Caterina, vídua de Nicolau Frugell, mercader de Girona, a favor de Gabriel Sunyer, ciutadà de Girona, nebot seu, fill de Guillem Sunyer i de la germana de l'esmentada
Caterina. Li dóna tots i cadascun dels seus béns mobles i immobles per raó del seu matrimoni amb Brígida, donzella, filla
de Jaume Guinard, vidu, domiciliat a la Bisbal, i d'Isabel, la
seva esposa. Tanmateix, ajorna l'efectivitat de la donació al
moment de la seva mort i la de la seva filla Maria, sordmuda,
i estableix les clàusules següents: l'atorgant i la seva filla Maria
continuen essent senyores majors i usufructuàries dels béns
mentre visquin, Caterina reté 200 lliures barceloneses per poder
testar o fer les seves voluntats, i demana un decret del jutge
ordinari de Girona, Joan Serra, doctor en lleis, per tal que
confirmi la donació i tingui més força. Gabriel Sunyer dóna
les gràcies a la seva tia.
Actum est hoc Gerunde die sexta mensis madii anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2587.
418 x 346 mm.

1048

1490, juny, 19
Trasllat d'una clàusula del testament d'Antònia, filla de Francesc
Samsó, cavaller de Girona, i de Iolanda, la seva esposa, difunts;
vídua de Guillem de Perapertusa, senyor de Rebollet, baronia de
Jóc i d'altres baronies; ara esposa del donzell Joan Sarribera,
domiciliat a Perpinyà. Deixa la resta béns i drets, tant els dels
comtats de Rosselló i Cerdanya com els del Principat de Catalunya
i del regne d'Aragó, al seu marit Joan Sarribera, hereu universal,
i als seus descendents, amb la condició que pagui els altres llegats,
deutes i injúries.
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Die decimo nono mensis iunii anno a nativitate Domini millessimo quadringentesimo nonagesimo.
Pere Jordà, notari públic de Perpinyà.
Trasllat de 6 de maig de 1574. Andreu Vilaplana, notari públic per
autoritat reial, substitut de l'hereu de Jaume de Campllong, amb
la testificació dels connotaris Gregori Codina i Benet Pasqual.
Registre específic: 2617.
237 x 311 mm.

1049

1490, juliol, 30. Peralada
Venda atorgada per Simó Sala, prevere de Peralada, a favor de Martí
Sa[. ..}pau, 'del veïnat del Morassac, d'una peça de terra situada
a Peralada, al lloc anomenat Garriga Palosa, de tres vessanes
d'extensió. A orient, afronta amb un bosc; a migdia, amb la vinya
d'en Simó, i a occident i cerç, amb la vinya de n'Oliver. El preu
és de 1O sous de moneda corrent de preu i se salva el dret dels
senyors directes. La tenia per compra al mateix Martí. .
Actum est hoc Petralate tricesima die iulii armo a nativitate
Domini millessimo CCCC nonagesimo.
Macari Figueres, notari públic per tot el domini del vescomte de
Rocabertí, regent de la notaria de Peralada.
Registre específic: 2352.
279 x 292 mm.

1050

1490, setembre, 2. Peralada
Restitució atorgada per Anton·i Campolier, treballador de Peralada,
a favor de fra Francesc Roures, batxiller en teologia, com a prior
del convent de Sant Agustf de l'esmentada vila, d'un pati situat
al costat del convent vers occident. A orient, afronta amb el
convent; a occident, amb el camí; a migdia, amb l'alberg de Pere
Viader, i a cerç, amb el monestir i amb la plaça de Sant Agustí.
Reconeix que el va ocupar indegudament com s'havia demostrat
mitjançant la presentació de proves.
Actum est hoc Petralate die secunda mensis septembris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo.
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Joan Perés, notari públic de Peralada per autoritat del vescomte de
Rocabertí.
Registre específic: 2337.

1499, febrer, 23. Peralada

Venda atorgada per Antoni Campolier, treballador de Peralada, a favor
de Francesc Roures, batxiller en teoÍogia, prior del convent de
Sant Agustf de Peralada, i dels frares Arnau de llac, mestre en
teologia, Lluís Montserrat, Y. Ferrer, Joan Serrara, Tomas Vidal,
Joan Noia i Joan Merla, d'un verger situat a Peralada, al carrer
anomenat del Call. A orient, una part afronta amb el verger del
convent, una altra amb la casa de Miquel Tomàs, àlies Ferrer,
treballador, que fou ·de Martí Garriga; a migdia, una part amb
l'esmentada casa i amb la de na Guitarda, una altra amb la casa
de Joan Jovalosa, rajoler, una altra amb la casa de na Riba i
una altra amb el paller de Jaume Bou, treballador; a occident,
limita amb el carrer del Call, i a cerç, amb el verger de Margarida,
vídua de Nicolau !sem, que ara viu amb el mestre Francesc
Maimó, sastre de Peralada. El preu és de 14 lliures barceloneses,
de les quals el monestir reté 1O lliures i 1O sous per un aniversari de JO sous i 6 diners que s'havia de fer a l'església del
convent. Se salva el dret i domini directe dels hereus de Bernat
i del difunt Ramon de Limos, cavaller, un cens de 17 diners
barcelonesos anuals i mitja lliura de cera a l'esmentat cavaller
i un quartó de cera a la candela de Santa Maria de Peralada
per Santa Maria de març.
Actum est hoc Petralate die vicesima tertia mensis ffebruarii
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nono.
És còpia simple.
Registre específic: 2338.
Són dos pergamins cosits.

653 x 306 mm.

1051
Posterior a 1490

Fundació de benefici sota invocació de Santa Maria de l'Esperança
a l'església parroquial de Sant Jordi Desvalls, feta per Joan Albert,
prevere sagristà de Sant Jordi Desvalls; Pere Soliura i Antoni
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Galian, ambdós de Mollet, i Margarida, vídua de Pere Teixidor,
ferrer de Sant Jordi, com a marmessors i executors testamentaris
d'aquest últim (testament de 30 d'abril de 1479 en poder d'Antoni
Arnau, notari públic de Girona). El doten amb un censal de 30
sous barcelonesos de pensió i 30 lliures de preu que en Masó,
en Vilanova, en Lledó, en Feliu i en Cassà, tots ells de Pedrinyà,
havien venut al difunt (venda closa per Miquel Nató, notari públic
per tot el Principat de Catalunya, el 14 de març de 1490, i trasllat
signat per Benet Xifre, Pere Agust( i Miquel Garbí, notaris públics
de Girona).
Falta la part on es llegiria la datació.
Joan Subirà, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
de Jaume de Campllong, difunt notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 559.
Benet Xifre consta en el document com a Benedictum Xiffre.

212 x 317 mm.

1052
1491, agost, 6. La Tallada d'Empordà

·capitulacions matrimonials de Francesca, filla de Bernat Fortià,
pagès de la Tallada, i de la seva esposa Joana, amb Joan Mart(,
del lloc de Sobrestany, baronia de Torroella de Montgrl. Els pares
de Francesca li donen, en concepte d'heretat i lleg(tima paterna
i materna, deixes, donacions o llegats, 70 lliures de moneda
corrent i vestits i joies. Si moria sense descendència legítima o
aquesta no arribava a l'edat de testar, els béns haurien de tornar
als donants o a qui disposessin, tret de 15 lliures amb les quals
Francesca podria testar i fer les seves voluntats. Francesca ho
lliura en dot al seu futur marit, el qual li correspon amb una
quantitat equivalent. Per restituir el dot obliga tots i cadascun
dels seus béns. Si Joan moria abans que ella, Francesca podria
tenir, mentre no li fos restituït el dot, els béns de Joan en dret
d'hipoteca. El dot es tornaria amb els mateixos terminis i
pagaments amb què hagués estat rebut, d'acord amb documents
legítims. També es podria endur els vestits i joies tret de les d'or,
plata i corall que Joan li hagués ofert.
Actum est hoc in castro de Talliata die sexto mensis augusti
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo
primo.
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Pere Marcet, notari públic de la baronia i castells de Verges, la
Tallada i Bellcaire per autoritat del senyor d'aquests termes.
Registre específic: 2275.
Carta partida per ABC.

Altres numeracions: N" 68.

237 x 396 mm.

1053
1491, octubre, 15. Girona

Amigable composició entre Francina, esposa de Pere de la Via, ciutadà
de Girona; Elionor, esposa de Guillem Pons, habitant de Torroella
de Montgrí, ara ciutadà de Girona, i Margarida, donzella, totes
tres filles de Gabriel de la Via, doctor en lleis de Girona, i de
la seva esposa Sibif.la, difunts, per evitar qualsevol plet sobre
la distribució dels drets que havien estat de la seva germana
Caterina, que morí soltera i sense fills. En primer lloc, es
distribueixen els drets que l'esmentada Caterina tenia sobre un
censal que quan es va crear era de 40 lliures de cens anual i
1.000 lliures de preu. Havia estat venut per Ramon Samsó, Bernat
de Vilarmau i Nicodem de Puig, com a síndics i procuradors
de la Universitat de Girona, a Margarida, vídua de Nicolau de
Puig, ciutadà de Girona (Nicolau Roca, notari, 28 de juny de
1446). Una part d'aquest censal, que pujava a 28lliures de pensió
anual i 14.000 sous de preu, havia estat cedida a Elionor, mare
de les anteriors (Berenguer Ferrer Sassala, notari de Girona, 7
de novembre de 1448). Finalment, Elionor havia donat 11.000
sous a la seva filla Caterina (Nicolau Roca, notari, 21 de
novembre de 1481). D'aquests 11.000 sous del censal, 4.000 no
hi havia dubte que pertocaven a Margarida en virtut de les
clàusules de la donació. En segon lloc, els drets sobre un censal
de 100 sous de pensió anual i 100 lliures de preu que prestava
el donzell Guillem d'Avinyó, domiciliat a Girona, i finalment, els
drets sobre un censal de 5 sous anuals i 5 lliures de preu que
prestava en Vidal, de la parròquia de Juià. Acorden que cadascuna
rebria la tercera part dels interessos dels 7.000 sous restants del
primer censal, la tercera part del segon censal i que Margarida
tindria, a més, la integritat del tercer censal. Entre totes,
sostindrien proporcionalment les càrregues de l'heretat de la seva
germana i posarien els interessos dels censals esmentats, tret del
d'en Vidal, en lloc segur fins que hi haguessin diners suficients
per lluir i redimir un censal de 18 sous de pensió anual i 18
lliures de preu que aquesta heretat prestava al benefici de Sant

822

ARxru

MuNICIPAL DE GIRONA

Cugat instituït a la parròquia de Segueró, i a Pere Oliver, com
a prevere obtentor del benefici. A més, regulen la distribució dels
béns en cas de mort d'alguna d'elles.
Actum est hoc Gerunde die quintadecima mensis octobris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo primo.
Joan Oliu, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2826.
632 x 635 mm.

1054
1491, octubre, 19. Barcelona

Àpoca atorgada per Andreu de Peguera, cavaller, conseller reial i mestre
racional, i el donzell Jaume Montfort, donzell, conseller i tresorer
reial del Principat de Catalunya, com a col·lectors i receptors del
maridatge de la infanta Isabel, filla del rei, a favor de Ramon
Despuig, Joan Raset, Pere Joan Callicó, Antoni Comelles,
Francesc Domènec i Dalmau Joan de Busquets, com a jurats de
Girona, en la qual reconeixen que han rebut, de Gabriel Samsó,
ciutadà i conseller de Barcelona, a través d'un ingrés a la Taula
de Canvi de Barcelona, 721 lliures i 13 sous barcelonesos
corresponents al termini de setembre de la quantitat total que
la ciutat havia d'aportar a aquest maridatge pels 849 focs de
Girona i Sant Feliu de Gufxols.
Actum est hoc Barchinone decima nona mensis octobris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo primo.
Joan Miravet, notari públic de Barcelona per autoritat reial.
Registre específic: 2361.
205 x 228 mm.

1055
1491, octubre, 20. Girona

Venda de censal feta per Lleonarda, vúlua de Joan Marcó, ciutadà
de Girona, i Joan Marcó, el seu fill, a favor de fra Joan de
Caparrós, prior del convent dels predicadors de Girona, i dels
seus frares, en nom dels aniversaris del monestir, d'un censal
de 52 sous de pensió anual i 52 lliures de preu del qual 30 lliures
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es destinarien a l'aniversari del difunt Bernat Anglès, jurisperit
de Girona, i 20 lliures al de Susanna, vfdua de Pere Benet, ciutadà
de Girona, i al de fra Pere /sem, presentat en teologia, per a la
seva ànima i la dels seus parents. Paguen amb 50 lliures
procedents de la lluïció i redempció de la meitat d'un censal de
100 sous de pensió i 100 lliures de preu que el donzell Llufs
Guerau, habitant de Celrà, i la seva esposa Maria vengueren als
esmentats aniversaris i amb 40 sous aportats per fra Pere /sem.
Els venedors obliguen un censal de 18 lliures i 15 sous de pensió
i un altre de 12 lliures de pensió que reben de la Universitat de
Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vicesima mensis octobris anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo primo.
Pere Antic, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu de
Jaume de Campllong.
Registres específics: 1812 i 1813.
540 x 652 mm.

1056
1492, novembre, 6. Girona

Capitulacions matrimonials de Francina, vfdua de Bernat Andreu
Boc, blanquer de Girona, i filla del difunt Jaume Comelles, alba. diner de la mateixa ciutat, i de la seva esposa Caterina -ara
monja al monestir de Jerusalem de Barcelona- , amb Miquel
Vilella, ciutadà de Girona. Francina aporta com a dot al matrimoni diverses propietats: uns censals que li presten en Plaga,
vidrier de Girona, i en Segalàs, de Sant Gregori, que tenia de
Pere Boc, blanquer de Girona, i de la seva esposa Francina; 31
lliures perquè es converteixin en censal; dos camps, un de tres
vessanes a Girona, prop de la polleria de Sant Martí Sacosta,
i un altre de dues al veïnat de Cornau del pla de Girona, parròquia
de Sant Feliu; 25 lliures que restaven per pagar de 30 que
Constança, esposa de Pere Roquer, barber de Girona, li havia
de donar per sentència arbitral dictada per Pere Altimir, prevere
beneficiat de la seu de Girona, Joan Cerdà, draper, i Jaume
Mercer, peroler, ciutadans, el 28 de març de 1491, i finalment,
25 lliures en moneda comptant. Miquel Vilella aporta una
quantitat equivalent dels seus béns en donació propter nuptias.
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Per restituir el dot obliga tots i cadascun dels seus béns. Es
retornarien a Francina els vestits i joies que li pertanyien llevat
del millor vestit i de les joies d'or, plata o corall.
Actum est hoc Gerunde die martis sexta mensis novembris
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo
secundo.
Pere Escuder, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2472.
Carta partida per ABC.

Forats.

405 x 302 mm.

1057
1493, gener, 17. Uorà

Testament de Caterina, vídua de Pere de Peradalta, de Llorà, en el
qual nomena com a marmessors el sagristà de l'església de Llorà;
el seu fill Rafael de Peradalta i el seu gendre Joan Codonyer,
d'Anglès, el seu gendre. Escull ser enterrada al cementiri de Llorà,
al túmul del mas de Peradalta. Deixa diners a l'església de Llorà
per dret de sepultura i perquè s'hi celebrin misses i per a una
almoina als pobres de vuit mitgeres de forment a repartir davant
les portes de l'esmentada església. També fa llegats pecuniaris a
la candela de l'altar de Santa Maria d'aquesta església, al Ciri
Pasqual, per a ornaments i al rotlle. Deixa diJ]ErS als seus fills
i filles, a Antònia, la seva mare, als seus néts i nétes i als
marmessors. Nomena hereu universal l'hereu del mas de
Peradalta de Llorà.
Actum est hoc in domibus sacristie de Lorano loco rurali die
decima septima ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio. ·
Jaume de Bellsolà, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre especffic: 1760.
362 x 289 mm.

1058
1493, febrer, 19. Vilobí d'Onyar

Testament de Margarida Selvadevall, de Sant Esteve de Vilobí, en el
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qual nomena marmessors Pere Horta, prevere i domer de l'església
de Vilobí o el seu lloctinent, el seu marit Gabriel Selva i el seu
pare Jaume Riquer. Escull sepultura al cementiri de l'església de
Vilobí. Ordena pagar els deutes i deixa diners a l'esmentada
església i als seus clergues pel dret de sepultura, misses i pregàries
per a la seva ànima i la dels seus parents. Institueix una almoina
de pa als pobres, que s'hauria de repartir a les portes de l'església
durant el novenari, consistent en tres mitgeres de forment segons
mesura de Vilobí. Deixa diners pels ciris del cor que cremin el
dia de la sepultura; a les capelles de Santa Margarida, Santa Maria
de Serrallonga i Sant Roc de la parròquia de Vilablareix, i a la
capella de Santa Maria Montiscissi, per a misses. Dóna diners
al seu marit i a cadascun· dels seus fills i filles, néts i nétes, fillols
i filloles i als marmessors. La resta dels seus béns els deixa al
seu fill Salvi Selva, i si aquest moria als seus altres fills Miquel,
Margarida Onyar i Narcisa Selva, àlies Pasqual, per aquest ordre.
Actum est hoc in manso Selva Inferiori, prefate parrochie de
Vilalbino die decima nona mensis febroarii anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo nonagesimo tertio.
Salvi Bernada, prevere i domer de l'església de Vilobí, el posa en
forma pública a partir d'un foli rebut pel difunt Pere Horta,
predecessor seu.
Registre específic: 576.
356 x 346 mm.

1059
1493, març, 2. Barcelona

Establiment atorgat per Joan Sarriera, cavaller, conseller reial i batlle
general de Catalunya, amb poders atorgats per carta reial donada
a Saragossa el12 de juliol de 1479, a favor de Pere Querol, ciutadà
de Girona, del dret d'utilitzar l'aigua del Ter entre la capella de
Sant Jaume dels Sants fins al Pont Major. Li concedia llicència
per poder construir un o més casals amb els molins fariners,
bladers o drapers que volgués, al lloc anomenat la Manola, i per
fer-hi rescloses, recs, rodes i totes les construccions necessàries.
A canvi havia de pagar un cens anual de 3 morabatins alfonsins
al rei.
Actum est hoc Barchinone secunda die mensis marcii anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tertio.
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Francesc Gual, notari públic de Barcelona per autoritat reial, escrivà
de la Batllia General de Catalunya, d'un llibre o registre d'establiments
amb el número 4.
Registre específic: 2730.
346 x 571 mm.

1060
1493, juliol, 8. Barcelona

Confinnació atorgada pel rei Ferran li, a petició de Pere Terrades
i Ponç Julià, síndics de Girona a les Corts celebrades a Barcelona,
d'un trasllat fet el 9 de febrer de 1400 pel notari Miquel Gil d'una
altra confirmació feta pel rei Joan I el 2 d'agost de 1390,
continguda al llibre de registre Gratiarum nono, del privilegi
concedit pel rei Pere III el 18 de juny de 1350 a favor dels jurats
i prohoms de la Universitat de Girona, en el qual es disposava
que cap ciutadà o habitant de Girona o els seus familiars no
poguessin ser empresonats en una altra presó que no fos la reial
de la ciutat, i que el carceller no pogués rebre res més que el
morabatí acostumat. Les confirmacions repetides de l'esmentat
privilegi havien estat motivades per l'incompliment per part dels
oficials reials.
Datum in civitate .Barchinone VIII die Iulii anno a nativitate
Domini M CCCC L XXXX tertio.

Felip .Climent.
Registre específic: 1598.
Conserva Ja cinta del segell de cera.

411 x 584 mm.

1061
1493, agost, 9. Peralada

Establiment emfitèutic atorgat per Joan Castelló, teixidor de Peralada,
com a procurador de Llorenç de Vilanova, burgès de Perpinyà
ara habitant de Barcelona, en nom propi i com a pare i
administrador de Tomàs Andreu de Vilanova, a favor de Pere Just,
treballador de Peralada. Li estableix un hort situat a la parròquia
de Peralada, al lloc anomenat Tallada, de dues vessanes
d'extensió. A orient, afronta amb l'honor d'Antoni Oller, ferrer;
a migdia, amb l'honor de Jordi Camell, treballador; a occident,
amb l'honor de Guillem Trepat, treballador, i amb la vinya d'en
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Marc, i a cerç, amb l'honor de Jaume Alemany, cavaller habitant
de Peralada, mitjançant viaró. Se salva el dret i domini de Llorenç
Vilanova i els seus successors, a qui hauria de prestar un cens
de tres diners comtals i un altre cens als aniversaris de l'església
de Sant Martí de Peralada de 22 sous melgoresos. L'estabilient
reconeix que ha rebut un parell de pollastres d'entrada.
Actum est hoc Petralate die nona mensis augusti anno a
nativitate domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio.
Joan Perés, notari públic de Peralada per autoritat del vescomte de
Rocabertí.
Registre específic: 2955.

1609, desembre, 19. Peralada
Venda atorgada per Pere Murull i Dental, fuster de Peralada, a favor

de Miquel Aznar, prior del convent de l'orde de predicadors de
Peralada, i Joan Pons, Jaume Busquets i Jaume Mor, conventuals,
de dues peces de terra. La primera, situada a Peralada, al lloc
anomenat horta d'Olives, té dues vessanes d'extensió i afronta
a orient, amb l'honor de Pere Ortiga, sabater, i amb la de Joan
Ferrussola; a migdia, amb l'honor de l'esmentat Ferrussola; a
occident, amb l'honor dels hereus de la difunta Anna Foresta,
i amb la de Joan Casedet, sastre, i a cerç, amb l'honor de Jaume
Aimó, àlies Navarra, notari de Peralada. La segona, situada al
mateix lloc, té una vessana d'extensió i afronta, a orient i cerç,
amb el camí; a migdia, amb un altre camí, i a occident, amb
l'honor de Pere Bassedes, burgès de Figueres. Les hi ven amb la
tercera part dels fruits pel preu de 123 lliures, 19 sous i 1O diners
barcelonesos. El prior reté 50 lliures en pagament d'un censal
de 50 lliures de propietat i 50 sous de pensió que el convent
comprà al venedor i 1O lliures per quatre pensions que li deuen;
1O lliures per pagar a la comunitat de preveres de Sant Martí
de Peralada o al seu procurador i ecònom per les pensions d'un
censal de 22 sous de pensió; 25 lliures, 19 sous i 1O diners per
les despeses d'aquesta comunitat en la causa contra el venedor; 22 lliures per donar a la mateixa comunitat per la lluïció
d'un censal de 22 sous de pensió anual i 22 lliures de preu,
pel qual havia estat obligada la peça de terra designada en primer lloc, i 6 lliures per pagar al notari Bartomeu Ferrer. Se
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salva el dret i domini quant a la primera peça del senyor o
senyors per la qual era tinguda i quant a la segona, del convent
de Sant Bartomeu de Bell-lloc i del noble Carles de Cruïlles i de
Vilademany, com a successors dels drets d'en Llinós, de manera
proindivisa.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in villa Petrelate die decima nona mensis desembris anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo nono.
Joan Cellers, ciutadà honrat de Barcelona habitant de Peralada,
notari públic per tot el domini del comte de Peralada i senyor útil
de la notaria i escrivania de l'esmentada vila, de les notes del notari
Miquel Guerau.
Registres específics: 2952 i 2953.

1609, desembre, 19. Peralada

Àpoca atorgada per Jaume de Vall, sabater de Peralada, com a
procurador i ecònom de la comunitat de preveres de l'església
parroquial de Sant Mart{ de l'esmentada vila (procura de 8 de
gener de 1609 closa per Bartomeu Ferrer, notari), a favor de Miquel Aznar, prior del convent de l'orde dels predicadors de
Peralada, en nom de Pere Murull i Dental, fuster de Peralada.
Reconeix que ha rebut 35 lliures de moneda barcelonesa, 19 sous
i 1O diners procedents de la venda anterior: 1O lliures de moneda
barcelonesa per les pensions que Pere Murull havia deixat de
pagar fins el 25 de setembre per un censal, i 25 lliures, 19 sous
i 1O diners per les despeses que la comunitat havia suportat en
la causa contra aquest d'acord amb la sentència de Joan Pere
Canet, jutge ordinari de la Cort de Peralada.

Acturn est hoc in villa Petrelate die decima nona mensis
desembris armo a nativitate Domini millesirno sexcentesimo nono.
Joan Cellers, ciutadà honrat de Barcelona habitant de Peralada,
notari públic per tot el domini del comte de Peralada i senyor útil
de la notaria i escrivania de l'esmentada vila, de les notes del notari
Miquel Guerau.
Registre específic: 2954.
Són tres pergamins cosits.
Té tres papers annexos que fan referència a la
Comunitat de Preveres de Peralada. 1.262 x 394 mm.
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1062
1494, febrer, 24. Barcelona

Procura atorgada per Nicodem Puig, mercader de Barcelona, la seva
esposa Caterina, el seu fill Pere Puig, mercader de Barcelona,
Elisabet, esposa d'aquest, i la seva filla Aldonça, a favor de Pere
Traver, paraire de draps de llana de Girona, perquè pugui vendre
i alienar un censal mort de 25 lliures de pensió anual i 625 lliures
de preu que reben de la Universitat de Girona. Aquest censal havia
estat obligat a Antoni Ferran, prevere beneficiat de la seu de
Girona, per un censal de 6 lliures i 19 sous de pensió i 139 lliures
de preu. L'esmentat procurador hauria de lluir i quitar el censal
d'Antoni Ferran amb els diners obtinguts en la venda. Caterina,
Pere Puig, Isabel i Aldonça ho lloen i aproven.
Actum est hoc Barchinone vicesima quarta die mensis febroarii
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo
quarto.
Esteve Pons, ciutadà de Barcelona, notari públic per tot el domini
del rei d'Aragó.
Registre específic: 2959.
367 x 508 mm.

1063
1494, març, 12. Girona
Venda de censal atorgada per Pere Traver, paraire de draps de llana

de Girona, com a procurador de Nicodem de Puig, mercader de
Barcelona (Esteve Pons, notari ciutadà de Barcelona, 24 de
febrer de 1494), a favor de Benet Granada, vidrier de Girona.
Li ven un censal de 25 lliures de cens anual i 400 lliures de
preu que havia estat venut per Bernat de Vilarmau, mercader,
i Nicodem de Puig, paraire de Girona, com a sfndics i procuradors de la Universitat de Girona, juntament amb el difunt
Ramon Samsó, a Gràcia, esposa de l'esmentat Nicodem, com
a tutora de Nicodem de Puig, menor d'edat, fill emancipat de
l'homònim (Nicolau Roca, notari de Girona, 4 d'agost de 1449),
pel preu de 625 lliures. Del preu de la venda, 261 lliures es
paguen en moneda i les restants 139 les reté el comprador per
pagar a Antoni Ferran, prevere, obtentor del benefici quart de
Sant Dalmau de la seu de Girona, per a la lluïció d'un censal
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que Nicodem de Puig, fill, havia venut a Antoni Ferran, en nom
de l'esmentat benefici.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die duodecima mensis marcii anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto.
Dalmau Humbert, notari públic per autoriat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 1917 i 1918.

1494, març, 13. Girona

Lluïció de censal atorgada per Antoni Ferran, prevere obtentor del
benefici quart de Sant Dalmau, instituït a la seu de Girona pel
difunt Dalmau de Raset, canonge i ardiaca major de la seu, a
favor de Benet de Granada, vidrier de Girona, i Nicodem de Puig,
mercader de Barcelona, abans de Girona, d'un censal de 139 lliures de preu i 139 sous de pensió anual que li havia estat venut
per l'esmentat Nicodem. Els diners procedien de la venda d'un
altre censal feta per Pere Traver, com a procurador de Nicodem
de Puig, a l'esmentat Benet de Granada amb l'obligació de lluir
el censal venut al benefici. Els diners havien estat dipositats a
la teca de la tresoreria de la seu.
Actum est hoc in domo tesaurarie Sedis Gerunde die tertia decima mensis marcii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto.
Dalmau Humbert, notari públic per autoriat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 1919.
827 x 590 mm.

1064
1494, octubre, 14. Peralada

Venda atorgada per Mart( Miquel, del veïnat de Villa de Quircho de
Peralada, a favor de fra Francesc Roures, batxiller en teologia
i prior del monestir de Sant Agustf de Peralada, en franc alou,
d'una vinya situada a Peralada, al lloc anomenat Vinyarets o
pla de Puig Ca/vell, d'una vessana i mitja d'extensió. A orient,

CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L'AJuNTAMENT DE GIRONA

831

afronta amb l'honor de Joan Floreta, de Costes, que fou de Joan
Romaguera, de la Villa de Quircho, anomenada camp d'en Dalmau; a migdia, amb la vinya de Pere Rovira, treballador; a
occident, amb un camí, i a cerç, amb la vinya de l'esmentat
monestir que fou de Joan Serra. El preu és de 8 lliures i 1O sous
barcelonesos, 5 lliures rebudes per mitjà de Llorenç Calvera,
sabater de Peralada, i la resta del monestir.
Actum est hoc Petralate die decima mensis octobris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo
quarto.
Joan Casademont, notari públic per tot el domini del vescomte de
Rocabertí, lloctinent de Joan Perés, notari de Peralada.
Registre específic: 2336.
396 x 274 mm.

1065
1494, octubre, 14. Peralada
Àpoca de la venda anterior.

Actum est hoc Petralate die decima quarta mensis octobris
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo
quarto.
Joan Casademont, notari públic per tot el domini del vescomte de
Rocabertí, lloctinent de Joan Perés, notari de Peralada.
Registre específic: 2349.
177 x 277 mm.

1066
1494, desembre, 12. Girona

Donació inter vivos atorgada pels donzells Jaume Miró i Pere Miró,

fills del difunt Pere Miró, donzell de Girona, i de la seva esposa
Violant a favor de la seva mare, de tots els albergs, cases, terres,
honors i possessions, censals, violaris, censos, rèdits, agrers i
qualsevol altre dret, salvats 100 sous barcelonesos per a cadascun
d'ells perquè en disposin en testament.
Actum est hoc Gerunde die veneris duodecima mensis decembris
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo
quarto.
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Antoni Arnau, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 1759.
280 x 550 mm.

1067
1494, desembre, 13. Girona

Donació inter vivos atorgada per Violant Miró, vídua del donzell
Pere Miró, veí de Girona, filla de Caterina de Santceloni, com
a possessora dels béns del seu marit per dret d'hipoteca i
obligació de dot i matrimoni, i com a possessora dels béns
donats per Jaume Miró i Pere Miró, fills seus (12 de desembre
de 1494). Dóna al seu fill Jaume, per raó de matrimoni, totes
les cases, terres, possessions, drets de domini directe, censos,
fruits, rèdits i provinences, delmes, tasques, agrers, terços,
lluïsmes, foriscapis, censals i violaris que li pertanyien per raó
d'hipoteca amb les següents condicions: aquesta donació no
podria representar cap perjudici o derogació de la donació feta
per ella mateixa al seu fill Pere Miró; la donant i la futura famz1ia
de Jaume haurien de viure conjuntament i ser proveïts de
menjar, beure, vestit, calçat i altres coses necessàries, tant en
salut com en malaltia, dels béns donats; posat cas que no
poguessin o no volguessin viure junts, Jaume i els seus hereus
i successors haurien de donar a Violant una pensió de 30 lliures
barceloneses anuals; si redimien algun dels censals atorgats, el
seu preu hauria de dipositar-se en lloc segur i idoni, a coneguda
de Pere Miró, per tal que fossin esmerçats en altres censals o
rèdits; si Jaume moria sense descendència legítima o aquesta
no arribava a l'edat de fer testament, els béns havien de passar a Pere Miró, si vivia, o al seu hereu (posat cas que morís
sense descendència legítima o aquesta no arribés a l'edat de
testar, els béns tomarien a la donant); Jaume podria comptar
amb 400 lliures perquè en disposés en testament o per fer les
seves voluntats; Violant podria testar dels béns donats fins
a la quantitat de 100 lliures i amb tot el dret que tenia en l'heretat i béns que foren de Caterina de Santceloni, mare de la
donant.
Actum est hoc Gerunde die tertiadecima mensis decembris
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo
quarto.
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Antoni Arnau, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2703.
330 x 551 mm.

1068
1495, febrer, 25. Girona

Divisió de béns entre Francesc de la Via, prevere de Girona; Francina
de la Via, esposa de Pere de la Via, ciutadà de Girona, i Elionor
Pons, vídua de Guillem Pons, ciutadà de Torroella de Montgrí.
Es reparteixen dos censals que havia deixat Margarida, llur germana difunta, esposa de Pere Pons, ciutadà d'Hostalric, d'acord
amb el testament de 22 de gener de 1495 clos pel notari Nicolau
Roca en el qual nomenava com a hereves Francina i Elionor a
parts iguals i com a usufructuari Francesc. El primer, de 150
lliures barceloneses de preu, era part d'un censal de 220 lliures
de preu i 220 sous de pensió que el difunt Lluís Desvern, donzell
de Celrà, va vendre al seu pare Gabriel de la Via el 5 d'abril de
1450. Francina i Elionor en tindrien la meitat cadascuna i la
pensió anual es repartiria entre tots tres germans mentre Francesc
visqués. D'aquest censal haurien de pagar dos aniversaris que
la testadora havia ordenat, de 1O sous cadascun, un a l'església
dels predicadors de Girona i un altre a l'església dels framenors.
El segon, de 75 lliures i 2 diners, era la part que restava d'un
censal de 116 lliures, 13 sous i 4 diners, una vegada pagades
totes les voluntats de Margarida, que procedien de 7.000 sous
que eren part d'un altre censal d'JJ.OOO sous que Caterina,
donzella, germana dels anteriors, rebia en vida de la Universitat
de Girona i que a la seva mort havia repartit entre les seves
germanes, inclosa Margarida. El repartiment es fa amb les
mateixes condicions que el primer. En cas de lluïció haurien de
pagar la part corresponent a un aniversari de 20 lliures de preu
i 20 sous de pensió que l'esmentada Caterina va fundar a l'església
dels framenors de Girona.
Actum est hoc Gerunde die vicesima quinta mensis febroarii
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo
quinto.
Joan Oliu, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
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Registre específic: 2739.
432 x 596 mm.

1069
1495, agost, 29. Girona

Venda de censal atorgada per Gabriel Portes, prevere beneficiat de
l'església de Sant Feliu de Girona, a favor de Margarida, esposa
de Martí Saló, teixidor de Flaçà. Li ven un censal de 29 sous
i 2 diners barcelonesos i 20 lliures de preu que era part d'un
altre que Pere Masó, Narcís Nadal, Jaume Guerau, Bernat Oliver
i Martiriana, esposa de Miquel Lledó, de la parròquia de Pedrinyà,
havien venut a Pere Galceran, de Flaçà, elS de desembre de 1430.
Pertanyia al venedor per cessió de Caterina, vídua de Narcís
Campolier, paraire de Flaçà, i del seu flll Carles Campolier, hereu
universal de la seva mare {cessió de 1477 en poder de Gabriel
Llobet, regent de la capellania de Sant Miquel de Fluvià i notari
de Fluvià). Pertanyia a l'esmentada Caterina com a filla i hereva
de Miquel Pons, teixidor de Flaçà, el qual el comprà a Pere
Galceran el 28 d'agost de 1431.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vicesima nona mensis augusti
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo
quinto.
Carles Cerdà, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona.
Registres específics: 551 i 554.
457 x 423 mm.

1070
1495, octubre, 10. Sant Celoni

Venda de censal atorgada per Joan Riera; Joana, la seva esposa;
Gabriela, vídua de Sebastià Riera; Jaume Tuxonera, àlies Riera,
i Beatriu, esposa de l'esmentat Jaume, de Sant Celoni, a favor
de Joan Vilar i la seva esposa Rafaela, de Sant Martí d'Arenys,
d'un censal de 13 sous de pensió anual í 13 lliures de preu que
antigament era de 26 sous de pensió i 26 lliures de preu. Martí
Piquer i Bartomeu Piquer, com a principals, ambdós de Sant
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Martí d'Arenys, i Pere Borrell, d'Arenys; Joan Torre i Pere Oller,
de Sant Iscle de Vallalta; Margarida, esposa de Cassan, de la
mateixa parròquia, i Antoni Molar, pagès de Sant Celoni, com
a fidejussors, l'havien venut a Miquela, filla i hereva del difunt
Miquel Guerau, paraire de Sant Celoni (Joan Serra, notari de
Sant Celoni i Sant Martí de Pertegàs, 27 de desembre de 1443).
Pertanyia a Gabriela, vídua de Sebastià Riera, per raó de la
insolutumdació feta pel seu germà Nicolau Guerau, hereu de
Miquela, filla i hereva de Miquel Guerau (Bartomeu Fangar,
notari de Barcelona, 19 de desembre de 1457).
Segueix àpoca.
Actum est hoc in villa Sancti Celedoni die decima mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo quinto.
Pere Andreu Masons, notari públic de Sant Celoni i de la parròquia
de Sant Martí de Pertegàs, pel rector de l'esmentada parròquia.
Registres específics: 1818 i 1819.
429 x 323 mm.

1071
1496, febrer, 8

Trasllat de clàusula del testament d'Anna, esposa del mestre Pere
de Terrades, ciutadà de Girona, en la qual nomena com a hereu
universal Francesc Sebastià de Terrades, fill dels esmentats
cònjuges, i com a substitut Pere de Terrades, també fill seu. Posat
cas que Pere hagués entrat en orde sagrat li deixava l'usdefruit
dels béns mentre visqués. Si aquest moria sense fills, els béns
que foren del difunt Bernat Anglès, doctor en decrets, pare de
la testadora, els deixava a Helena, germana d'aquesta, i els béns
que foren d'Isabel, mare de la testadora, els deixava a Beatriu,
germana de l'esmentada Isabel, esposa del difunt Joan Esteve,
mercader de Barcelona.
Die octava mensis februarii armo a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo nonagesimo sexta.
Trasllat de 30 d'abril de 1574. Andreu Vilaplana, notari públic
per autoritat reial, substitut de l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes del difunt Nicolau Roca,
notari.
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Registre específic: 2325.
225 x 320 mm.

1072
1496, abril, 2. Tortosa

Capítol de corts atorgat pel rei Ferran li, a les Corts Generals de
Catalunya celebrades a Tortosa, a favor de la ciutat de Girona,
en el qual disposa que sigui revocat el privilegi concedit per
ell mateix a la vila i vall d'Amer i restitueix l'esmentada vall
a la vegueria i ciutat de Girona amb l'obligació de tornar a la
vila i vall d'Amer els diners pagats a l'erari reial per l'esmentat
privilegi.
Datum in domo Capituli Sedis Dertuse secundo die mensis
aprilis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto.
Felip Climent.
Registre específic: 1603.
Conserva part del segell.

386 x 434 mm.

1073
1496, abril, 2. Tortosa

Confirmació del rei Ferran li, a favor de la ciutat de Girona, d'un
cap(tol aprovat a les Corts celebrades a Tortosa en el qual revocava l'erecció de la vegueria d'Amer i ordenava que fos restituïda a la vegueria de Girona, amb la condició que es tornessin
els diners que la vall i la vila d'Amer havien pagat per l'esmentat
privilegi.
Data in domo Capituli Sedis Dertuse secundo die mensis aprilis
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo
sexto.
Felip Climent.
Trasllat de 20 de març de 1501. Nicolau Roca, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari de Girona, amb testificació dels connotaris Joan Guilana i Pere Escuder.
Registre específic: 1777.
280 x 372 mm.
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1074
1496, abril, 6. Tortosa

Privilegi atorgat pel rei Ferran /I en el qual, a súplica dels jurats
i prohoms de la Universitat de Girona, els concedeix que en
cas d'absència o malaltia del mostassaf o edil de la ciutat,
aquest pugui regir el seu ofici mitjançant un substitut que
compleixi els requisits del privilegi d'elecció de mostassaf i de
l'actuació del qual seria responsable el mostassaf titular.
Mana al príncep Joan, primogènit i príncep d'Astúries i Girona, i al governador general, batlle reial de Catalunya, veguer
i batlle de Girona i a d'altres oficials que compleixin la
disposició.
Datum in civitate Dertuse sexto die mensis aprilis armo a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto
regnorumque nostrorum videlicet Sicilie anno vicesimo nono Castelle et Legionis vicesimo tertio Aragorum et aliorum decimo octavo
Granate autem quinto.
Registre específic: 1462.
Conserva part del segell.
10.
291 x 440 rrun.

Altres numeracions: Registrado de número [ ... ], 193,

1075
1496, maig, 2. Bàscara

Donació inter vivos atorgada per Joan Martí d'Avall, del veïnat de
la Móra de Viladasens, a favor del seu germà Pere Martí de tota
l'heretat dita d'en Pol, situada a la parròquia de Camallera, amb
cases, terres, honors i possessions. En cas de mort del donatari
sense descendència legftima o si aquesta no assolia l'edat de fer
testament, hauria de retornar al donant, hereu o a qui disposés.
Pere Mart{ hauria de pagar al seu germà 45 lliures de moneda
barcelonesa (25 lliures en un sol pagament per la propera festa
de Sant Pere i Sant Feliu, 60 sous cada any fins a arribar a 1O
lliures, i per les restants 1O lliures havia de pagar les pensions
i preu de lluïció d'un censal de 1O sous anuals de pensió i 1O
lliures de preu qué el donant prestava a la confraria de Santa
Maria de Camallera) i prestar-li dotze somades bones cada any.
Joan Martí retenia la meitat proindivisa d'un prat i hort d'aquesta
heretat, situat a l'estany de Camallera, i el passatge que hi havia
amb les següents afrontacions: a orient i cerç, amb el prat i camp
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d'en Gibert; a migdia, amb el prat de Pere Ferrer, i a occident,
amb el rec Madral. Aquesta donació inclou una possessió de
terra erma i boscosa que fou del mas Julià de Viladasens, situada
al lloc anomenat Gorgonell, d'unes dues vessanes d'extensió.
A orient, afronta amb les honors del donant, un torrent i amb
l'honor d'en Martí d'Amunt; a migdia, amb l'honor d'en Puigamalric anomenada els arbres d'en Puig; a occident, amb l'honor d'en Vilella que fou del mas Candell, i a cerç, amb l'honor
del donant que fou del mas Julià de Viladasens mitjançant un
torrent. El donant es reserva el dret de poder pasturar-hi el bestiar
sense impediment.
Actum est in villa de Bascara die secunda mensis madii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo
sexto.
Joan Safont Cella, notari públic de Bàscara per autoritat del bisbe
de Girona, de les notes del difunt Pere Cella, notari.
Registre específic: 554.
254 .x 430 mm.

1076
1496, maig, 2. Bàscara

Duplicat de la donació anterior.
Actum est hoc in villa de Bascara die secunda mensis madii
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo
sexto.
Joan Safont Cella, notari públic de Bàscara per autoritat del bisbe
de Girona, de les notes del difunt Pere Cella, notari.
Registre específic: 600.
304 x 440 mm.

1077
1496, maig, 24. Girona

Venda atorgada per Pere Mascarós, de Bordils, a favor de Joan Masó,
àlies Camps, de la mateixa parròquia, d'una feixa de terra amb
oliveres plantades situada a Bordils, al lloc anomenat feixa
Ricarda, de sis saions d'extensió. A orient i migdia, afronta amb
l'honor del comprador; a occident, una part amb l'honor del
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venedor i l'altra amb la de la doma de l'església de Bordils, i a
cerç, amb el camí. El preu és de 1O lliures barceloneses. El
comprador reté 4 lliures i 5 sous per lluir un censal de 4 sous
i 3 diners de cens anual que Pere Mascarós havia venut a Joan
Camps el 8 de maig de 1490, i la resta per pagar deu mitgeres
de forment segons mesura de Girona que Pere Mascarós devia
al comprador per l'esmentada feixa, a raó d'una mitgera anual
(Joan Masó tenia aquest dret per cessió de Pere Bernat, obtentor
del benefici de Sant Bartomeu de l'església de Sant Martí Sacosta de Girona, com constava en el document de l'establiment atorgat per l'esmentat Pere Bernat, a favor de Joan
Masó, de diverses feixes de terra). Se salva el dret i domini directe del benefici esmentat quant a terços, lluïsmes, foriscapis,
dret d'empara i retenció i altres drets i el cens d'una mitgera
de forment per Sant Pere i Sant Feliu que havia de rebre el
comprador.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die martis vicesima quarta mensis madii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo
sexto.
Antoni Arnau, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2231 i 2232.
285 x 559 mm.

1078
1496, juliol, 27. Roma

Butlla pontifícia atorgada pel papa Innocenci al convent de Sant
Damià de monges clarisses de Girona, per tal que puguin disposar
dels 45 ducats d'or d'un censal per a la reparació i conservació
de les dependències del convent. Si les empressin per una altra
cosa, representaria una infracció de l'observança de les regles de
l'orde.
Datum Rome apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominice millesimo quadringentesimo sexto kalendas augusti Pontifi- ·
catus nostri anno sexto.
Registre especffic: 1788.
337 x 477 mm.
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1079
1496, juliol, 30. Girona

Venda atorgada per Joan Teixidor, del veïnat de Pins de Gaüses, i
el seu fill Marturià, a favor de Miquel Aimant, de la mateixa
parròquia, de dos masos units situats a Gaüses, anomenats mas
Teixidor i mas Llorenç, amb les seves terres i possessions, pel
preu de 100 lliures. La meitat es pagaria en moneda i l'altra amb
el censal que Miquel Aimant li havia venut. Se salva el dret del
paborde de l'Almoina del Pa de la Seu de Girona, senyor de
Gaüses, quant a terços, lluïsmes, foriscapis i altres drets, un cens
anual per Nadal de 1O sous, un cens de 1O sous per Pasqua de
Resurrecció i els censos i agrers que poguessin pertocar a altres
senyors. Aquestes propietats quedaven obligades com a garantia
del pagament de l'esmentat censal.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die tricesima mensis iulii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo sexta.
Pere Escuder, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona, de les notes del difunt Carles Cerdà,
notari.
Registres específics: 598 i 599.
397 x 404 mm.

1080
1497, febrer, 4. Girona

~-

Venda de censal en subhasta pública atorgada per Miquel Renart, notari de Girona, curador assignat pel jutge ordinari de
Girona Salvador Bellver, en execució de justlcia i per autoritat
de l'esmentat jutge, a favor del donzell Miquel de Santmartf,
domiciliat a Girona, com a més-dient, després de l'anunci de
Joan de Santcliment, corredor d'orella. Ven dos censals, un
de 5 lliures de pensió anual i 120 lliures de preu i un altre de
63 sous de pensió i 84 lliures de preu que Nicolaua Banyils
rebia sobre la Universitat de Girona. El preu és de 135 lliures, atorgades a Joan Vedruna, tresorer de la Cort Reial de
Girona.
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Actum est hoc Gerunde die quarta mensis februrarii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo
septimo.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les
notes del també difunt Nicolau Roca, notari.
Registre específic: 2205.
348 x 320 mm.

1081
1497, maig, 23. Girona

Venda en subhasta pública atorgada per Antoni Pons, prevere de
Cervià; Berenguer Pere Amau, del veïnat d'Espiels de Cervià, i
Antoni Verdera, àlies Bassa, de Celrà, com a marmessors i executors de l'últim testament de Caterina, vídua de Bernat Felip,
de Cervià (fet pel sagristà de l'església de Cervià el 16 de novembre de 1496), a favor de Pere Carabús, de la mateixa parròquia,
com a més-dient en la subhasta feta per Miquel Borró, corredor
d'orella de Cervià. Li venen una peça de terra que Bernat Felip
tenia al lloc anomenat Pontavall, de prop de deu saions d'extensió. A orient, afronta amb l'honor d'en Falgós, ara d'en Calí,
de Cervià; a migdia, amb l'honor d'Hipòlit Batlle, de la mateixa
parròquia, i a occident i cerç, amb l'honor de n'Anglès, també
de Cervià. El preu és de 1O lliures barceloneses i les destinarien
a pagar els deutes continguts en dos debitoris. Se salva el dret
del castell de Cervià pel que fa a terços, lluïsmes, foriscapis,
fermances, fadigues, dret d'empara i altres drets, sense cap prestació de cens o agrer. Signen Ramon Xammar, cavaller domiciliat a Medinyà, com a procurador de la seva esposa Joana,
tutora de Ramon de Xammar, llur fill, i Pere Batlle, batlle de
Cervià.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde vicesima tertia madii anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo.
Jaume de Bellsolà, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona.
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Registres específics: 587 i 588.
535 x 454 mm.

1082
1497, agost, 1. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Joan Camps, teixidor de
draps de llana i lli de Bescanó; Caterina, la seva esposa; Beneta,
filla i hereva dels anteriors, i Amador foli, àlies Camps, també
teixidor de draps de llana i lli, a favor de Pere Navet i Joan
Metge, preveres beneficiats a la seu de Girona, en nom de l'obra
dels aniversaris presbiterals de l'esmentada seu. Els venen un
censal de 26 sous barcelonesos de pensió anual i 26 lliures de
preu per poder pagar els deutes que tenen amb Guerau Font,
de Bescanó: lluir un censal de 12 sous i 6 diners barcelonesos
i 12 lliures i 1O sous de preu que li havia venut el 9 d'abril
de 1493, lluir un altre censal de 5 sous de pensió anual i 5
lliures de preu que li havia venut ellS de març de 1494, retornarli un préstec de 100 sous pels quals va obligar una "terra i pagarli una altra quantitat per un préstec i per llaurades de la
possessió obligada. Els compradors paguen amb 100 lliures que
pertanyien als aniversaris de la seu i procedien de la lluïció i
redempció d'un censal de 100 sous de pensió anual i 100 lliures
de preu que Pere de Terrades els prestava. Els venedors obliguen
un ·alberg que tenen a la Cellera de Bescanó que, a orient, una
part afronta amb el cementiri de l'església, una altra amb la
via pública i un tros amb l'alberg d'Eimeric Francesc de la Via,
cavaller; a migdia, amb el farraginal contigu al cementiri; a
occident, amb la via pública, i a cerç, amb el camí reial. També
obliguen una possessió de terra, part conreada (unes cinc vessanes) i part boscosa (cinc vessanes més), situada a la mateixa
parròquia al lloc anomenat Roca. A orient, afronta amb el mas
Campuis de Montfullà; a migdia, amb el bruguerar d'en Pagès,
de Bescanó; a occident, amb l'honor d'Eimeric Francesc de la
Via, i a cerç amb el camí.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die martis prima mensis augusti anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo.
Antoni Arnau, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona.
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Registres específics: 2715 i 2716.
462 x 695 mm.

1083
1497, agost, 21. Girona

Venda de censal atorgada per Caterina, esposa de Benet Granada,

mercader i vidrier de Girona, filla única de Miquel Vilella, escrivà
de Girona, i de Gabriela, la seva primera esposa, hereva abintestat
del seu pare, a favor de Benet Granada, el seu marit, de quatre
censals pel preu de 210 lliures barceloneses. El primer, de 6lliures
i 5 sous de moneda barcelonesa de pensió anual i 150 lliures,
fou venut per Miquel Vilar, com a síndic i procurador de la
Universitat de Girona, al difunt Guillem Vilella, colteller de
Girona, besavi del pare de l'atorgant (Miquel Pere, notari, 9 de
febrer de 1426). Guillem Vilella el va heretar del seu pare, que
el tenia com a hereu de Joan Vilella, escrivà de Girona, el seu
pare, i aquest, quant a una meitat, com a nét de Guillem Vilella,
comprador, i quant a l'altra per cessió de Tomasa, esposa de
Bernat Ginesta, escrivà de Girona, filla i hereva pel que fa a l'altra
meitat de Guillem Vilella. El segon, de 30 sous anuals de pensió
i 36 lliures de preu, corresponia a la meitat d'un censal de 60
sous de pensió i 72 lliures de preu venut per Pere Miró i els seus
cosíndis i procuradors de la Universitat de Girona a l'esmentat
Guillem Vilella (Pere Pinós, 15 de novembre de 1417). El tercer,
de 62 sous i 6 diners de pensió i 75 lliures de preu, era la meitat
d'un censal de 6 lliures i 5 sous de pensió i 150 lliures de preu
venut pel mateix Pere Miró i els seus cosíndics a Guillem Vilella
(Joan Safont, 16 de desembre de 1421). El quart, de 50 sous
anuals i 60 lliures de preu, era la meitat d'un censal de 100 sous
de pensió i 120 lliures de preu que Pere Miró i els seus cosíndics
vengueren a l'esmentat Vilella (Joan Safont, 12 de juny de 1421).
Aquests tres últims, l'atorgant els tenia com a hereva del seu pare,
el qual els posseïa com a fill de Joan Vilella, i aquest, com a
hereu quant a la meitat del seu pare Guillem Vilella.
Segueix àpoca.
Actum est hac Gerunde die lune vicesima prima mensis augusti
anno a nativitate Domini millesimo quadragentesimo nonagesimo
septimo.
Pere Escuder, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
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453 x 620 mm.

1084
1498

Venda atorgada per Mateu Pàmies i la seva esposa Tecla, a favor de
Joan Cugul, d'una casa i pleta pel preu de 30 lliures barceloneses,
salvant fidelitat a l'església de Tarragona.
Actum est hoc in villa de Silva[... ] [Domi]ni millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Bartomeu Belvell, vicari[ ... ] de Berenguer Tort, rector de l'església[ ... ].
Registre específic: 581.
Tallat per la part dreta.

200 x 137 mm.

1085
1498, juliol, 6. Girona

Fundació de missa feta pel donzell Galceran de Camós, domiciliat
a Barcelona i habitant de Girona; Elionor de Miquel, esposa del
donzell Bernat Estruç, domiciliat a la vegueria de Girona, hereva
universal dels difunts Francina Miquel i Bernat Miquel, cònjuges
(testament de Francina de 2 de juny de 1470 clos per Mart{ Satre,
notari, i ab intestato de Bernat amb inventari de JO de febrer
de 1485), i Paula Camós, habitant de Girona, germana de
l'esmentat Galceran. Funden una missa d'aniversari al convent
dels frares predicadors de Girona que s'hauria de celebrar durant
la vigflia de les Onze Mil Verges, tal com havia disposat Francina
Miquel en el seu testament. Per pagar-la cedeixen el dret que tenien
sobre 1O lliures de moneda barcelonesa de capital i 1O sous de
pensió anual que procedien de dos censals que rebien de la
Universitat de Girona, un de 35 lliures i 15 sous de pensió anual
i l'altre de 19 lliures, 11 sous i 8 diners de pensió anual. Els frares
Miquel Sanxfs, professor de teologia i prior; Pere Isern, presentat
en teologia; Joan Aixerrat, Pere Amat i Joan Noble, jubilarius;
Narcfs Carles, Gabriel Benan, Joan Muntanyes, Joan Caldori,
Jaume Coma, Pere Esmalric, Onofre Oliver, Antoni Seguer, Miquel Martfnez, Ximeno de Luna i Miquel Fuster, reunits a la
capella de Sant Miquel Arcàngel, accepten la fundació.
Quod fuit actum [ ... ] Gerunde die sexto iulii anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
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Jaume de Bellsolà, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2734.
498 x 391 mm.

1086
1498, desembre, 21. Girona

Venda atorgada per Narcís Martí, prevere obtentor del benefici de Santa
Maria de l'Esperança fundat a l'església de Sant Jordi Desvalls
pel difunt Pere Teixidor, fabre habitant de l'esmentada parròquia,
amb consentiment, autoritat i decret per realitzar la venda de
Pere Francesc de Santceloni, canonge i vicari general del bisbe
de Girona, a favor de Joan Martí, menor d'edat de Viladasens, de
tot el dret i lloc que li competia a ell i al seu benefici, sobre un
censal de 1O sous de cens anual que Miquel Reig i la seva esposa,
de la parròquia de Mollet, com a principals, i Jordi Julià, del
veïnat de la Móra de Viladasens, com a fidejussor, havien venut
a Joan Font, també de Mollet, el 1429. Pertanyia a Pere Teixidor
per la· venda que li atorgaren Joan Mascaró s i la seva esposa
Joanina, de Mollet. Aquesta, l'heretà com a filla i hereva de
l'esmentat Joan Font el 1459. El preu és de 1Olliures barceloneses.
Actum est hoc Gerunde vicesima prima decembris anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
Joan Guilana, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 571.
454 x 297 mm.

1087
1499, març, 23

Assegurança de dot atorgada per Joan de la Farga, fill de Pere Bondar,
paraire de draps de Sanavalo, comtat de Foix, a favor de Joana
de Serra, la seva esposa. Per assegurar la devolució del dot assigna
tots i cadascun dels seus béns mobles i immobles.
Anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo nono
et die vicesima tertia mensis marcii.
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Guillermo Arnaldo Rubey, notari públic de Mansoaz, diòcesi de
Ruiens, per autoritat del Capítol de Tolosa.
Registre específic: 2980.
197 x 371 mm.

1088
1499, setembre, 2. Girona

Capbrevació atorgada pel donzell Miquel de Sitjar, domiciliat a
Girona, fill i hereu del difunt Bernat de Sitjar, àlies de Riera,
cavaller de Girona, fill i hereu de Berenguer de Riera, avi de
l'atorgant, a favor de Ferran li, rei de Castella i A.ragó i de Bernat
[. ..}, lloctinent de Joan Sarriera, cavaller, conseller reial, batlle
general de Catalunya, com a procurador dels feus reials, en la
qual reconeix que té pel rei diverses possessions. Té la meitat
d'un casal amb molins fariners amb la meitat del dret de moldre,
situat al Mercadal de Girona. A orient, afronta amb el carrer i
amb el rec Manar; a migdia, amb el camí; a occident, amb el
rec esmentat, i a cerç, una part amb el camí i una altra amb
l'alberg d'en Vilaret, assaonador de Girona. De l'altra meitat de
l'esmentat casal en té vuit parts per altres senyors i dues parts
en franc alou, que el seu pare li havia deixat i que havia comprat
a diverses persones. En primer lloc, un molí adquirit a Narcís
de Santdionís, cavaller domiciliat a Girona, i a la seva esposa
Elionor, els quals el tenien sota domini reial. A orient, afronta
amb el rec Manar; a migdia, amb el molí que fou de Lluís Vern;
a occident, amb el moU de Pere Vendrell, i a cerç, amb el dels
hereus del difunt Salvador Vinyoles, moner de Girona (Ramon
Mercader, notari, de les notes de Pere de Sitjar, notari de Girona, 22 .de desembre de 1453). En segon lloc, el molí de les
Soquerrades, comprat a l'esmentat Santdionís i esposa. A orient,
afronta amb el riuclar de l'Onyar; a migdia, amb el molí que
fou del difunt Pere Cantó, jurisperit, mitjançant el llit d'alguns
recs; a occident, una part amb el rec del molf i una altra amb
el carrer, i a cerç, amb l'alberg de l'hereu del difunt Rodon, que
havia estat del difunt Pere Gil, sastre de Girona. En tercer lloc,
comprà la tercera part dels fruits de les moltures i emoluments
dels esmentats molins, tinguts sota domini directe reial, amb un
cens arzual de 25 sous barcelonesos per Nadal. En quart lloc,
un pati de setze pams construït sobre el rec dels molins, adquirit
als cònjuges esmentats pel qual prestava un cens d'un diner al
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rei (Joan Oliu, notari, de les notes de Jaume Feliu Calvó, notari de Girona, 11 de gener de 1457). En cinquè lloc, un mol(
comprat al difunt Guillem de Camps, de Vilablareix, senyor útil
i propietari del mas de Camps de l'esmentada parròquia, per
successió d'Iu de Camps, el seu germà, que va morir sense fills,
tingut sota domini directe reial sense prestació de cens (Jaume
Feliu Calvó, notari). En sisè lloc, va comprar un molí al difunt
Joan Gaspar de Vinyoles, ciutadà de Girona. A orient, afronta
amb el camí; a migdia, amb l'hort dels framenors, i a occident
i cerç, amb el rec Manar, tingut sota domini reial (Antoni Arnau,
notari, 31 de desembre de 1454). En setè lloc, comprà dos molins
més al difunt Manuel Gispert, ciutadà de Girona, com a
procurador del difunt Joan Gaspar de Vinyoles, ciutadà de
Girona, l'un anomenat de Sant Narcís, construït sobre un molí
que era del difu.n t Francesc Samsó, ciutadà de Girona, i l'altre
anomenat des de feia molt de temps d'en Salvador. Aquests els
té en franc alou (venda feta al mas d'en Vila, fora muralles, el
21 de desembre de 1452, closa pel notari Joan Oliu, de les notes
de Jaume Feliu Calvó). Els esmentats molins fariners foren
derruïts amb llicència i facultat reial concedida a Bernat de Sitjar,
i després construïts de nou amb el seu casal, tal com ara són
(lloament, aprovació, confirmació i llicència atorgada per Joan
Sarriera, cavaller, conseller reial i batlle general de Catalunya, 6
de febrer de 1488, clos pel notari reial Ramon Mercader, escrivà
de la Batllia General de Catalunya, en la seva representació a
Girona). Per la meitat de l'esmentat casal i molins (que abans
eren vuit casals) reconeix que presta anualment al rei, per Nadal,
un cens de 25 sous per raó del cens de 25 sous que abans era
prestat pel molí de les Soquerrades i 1 diner pel pati de davant
de l'esmentat molí. A més, reconeix que té dos molins contigus,
abans fariners i ara drapers, anomenats del Portell i situats al
sòl inferior del rec del Portell, que també rep el nom de Cagafaves,
al Mercadal de Girona. Estaven incorporats en un casal que, a
orient, una part afronta amb el riu Onyar i una altra amb la
font anomenada d'en Seguí; a migdia, amb les cases d'en Ros,
assaonador, ara pati; a occident, amb el camí, i a cerç, una part
amb una plaça davant de la casa que fou del difunt Joan Olives,
paraire, i que ara pertany a Pere Pou, paraire, i una altra amb
l'aiguadeix de davant de la font d'en Seguí, àlies dels Catins.
També posseeix un casal situat al mateix rec amb llicència reial
i amb facultat de fer, construir i edificar el molí o molins fariners
o drapers que desitgi. A orient, afronta amb el camí; a migdia,
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amb una paret, un tros d'hort i el cementiri del monestir dels
framenors, mitjançant el rec anomenat Portell, àlies Cagafaves,
i, a occident i cerç, amb les cases que foren del difunt Jaume
Sap, paraire de Girona, ara de Gabriel Comes, moner de Girona.
Per aquests molins drapers i pel dret de construir a l'esmentat
casal presta un cens anual per Nadal de 2 sous. També té un
molí esmolador que havia estat fariner, situat al cap superior
del rec del Portell. A orient, afronta amb l'esmentat rec; a migdia,
amb el camp dels tiradors, i a occident i cerç, amb el rec reial.
Tots aquests molins pertanyien al seu pare per compra al difunt
Nards de Santdionís, cavaller, en nom propi i com a procurador
del donzell Pere de Santdionís, domiciliat a Barcelona (Nicolau
Roca, notari de Girona, 20 de maig de 1461, signat per Joan
Sarriera, cavaller, conseller reial i batlle general de Catalunya).
Finalment, posseeix la meitat de tot el molinar reial del Mercadal
de Girona on hi ha el seu casal amb molins fariners, aigües,
aqüeductes, rescloses, cadiretes, censos i altres drets tal com
constava en el document d'establiment fet i signat per Guillem
Bayer, ciutadà de Girona, procurador reial amb Pere Sacosta,
conseller reial, i confirmat pel rei a Berenguer de Riera, besavi
de l'atorgant; Guillem de Vinyoles, jurisperit;· Ramon Venguí i
Miquel de Trullàs, ciutadans de Girona, i Blanca, filla del difunt
Pere Hispà, notari de Sant Feliu de Guíxols, com a senyors útils
de tots els molins llavors construïts a l'esmentat molinar (Guillem
Savanera, notari per tot el domini del rei, 9 d'agost de 1358).
Aquesta meitat li pertanyia com a hereu del seu besavi amb les
exempcions atorgades als seus predecessors Guillem Vinyoles,
Ramon Vengui, Miquel de Trullàs, Bonanat de Llémena i Blanca,
filla de Pere Hispà. Per aquesta meitat ha de prestar cada any
un cens de mig morabat( el primer de gener i terços, lluïsmes,
foriscapis, dret d'empara i retenció i altres drets de domini directe.
Se n'exceptuen els drets derivats de l'altra meitat previstos en
l'establiment perquè no eren tinguts pel rei.
Actum est hoc Gerunde die secunda mensis septembris anno
a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo nono.
Miquel Renart, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, i escrivà del
lloctinent del batlle general de Catalunya, d'un capbreu guardat a
l'escrivania de la Lloctinència de Girona.
Registre específic: 2245.
486 x 383 mm.
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1089
1499, desembre, 28. Verges

Heretament atorgat per Bartomeu Vidal, àlies Nicolau, i la seva esposa
Magdalena, del lloc de Tor, terme de Verges, a favor del seu fill .
Joan, amb motiu del seu matrimoni amb Caterina, filla d'Antoni
Pubel, àlies Tria, i de la seva esposa Antònia, de Canet. Li dóna
totes les cases, honors, possessions i béns que tenen a Tor amb
la condició que els donants en continuarien essent senyors, posseïdors i usufructuaris mentre visquessin. A més, l'hereu hauria
de proveir-los i alimentar-los durant tota la seva vida i dotar els
altres fills que poguessin tenir. Es reservaven 35 lliures, 20 Bartomeu i 15 Magdalena, per poder testar. Si el donatari moria sense
fills, els béns haurien de tornar als donants o a qui aquests disposessin, tret de 20 lliures de les quals podria disposar en testament
i la quantitat per garantir la restitució del dot de la seva esposa.
Actum est hoc in castro de Virginibus die XXVIII mensis
decembris anno a nativitate Domini millesimo quadringentessimo
nonagesimo nono.
Pere Marcet, notari públic de la baronia i castells de Verges, la
Tallada i Bellcaire per autoritat del senyor d'aquests termes.
Registre específic: 569.
463 x 293 mm.

1090

Girona
Venda atorgada per Pere Camós, sastre habitant de Girona, a favor
de Baudili Gombart, passamaner de Girona, d'una casa situada
a Girona, prop de la Cort Reial, al carrer que va de l'esmentada
Cort a la plaça de l'Oli. A orient, afronta amb la casa de Jeroni
Ferrer, ciutadà honrat de Girona; a migdia, amb el carrer; a
occident, amb una altra l!asa del venedor, i a cerç, amb el forn
de Jeroni Ferrer i amb un altre carrer. Li pertanyia per compra
a l'esmentat Ferrer qui al seu torn la posseïa com a fill i hereu
de Miquel Ferrer [. ..], ciutadà de Girona.
Falta la part on es llegiria la datació i la signatura del notari.
Segle

XVI.

Registre específic: 2257.
Manca marge superior i part inferior del document. Dos fragments units amb
teixit.
126 x 328 mm.

850

ARxiu MuNICIPAL DE GIRONA

1091
Segle

XVI

Clàusules de seguretat corresponents a un document de creació i
venda de censal.
Falta la part on es llegiria la datació i el notari.
Onofre Queixàs, de Girona.
Registre específic: 3002.
Falta la part superior i la inferior.

269 x 330 mm.

1092
Segle

XVI

Capitulacions matrinwnüds de Maria, filla de Nicolau Pau, mariner
d'Arenys, terme de Montpalau, i de la seva esposa Bàrbara, amb
Rafael Serres, mariner de la mateixa vila, fill de Rafael Serres,
mariner, i de la seva esposa Beneta. Nicolau Pau dóna a la seva
filla, en concepte d'heretat i llegítima paterna, materna, suplement,
. deixes i llegats, 125 lliures barceloneses, els vestits i joies que
li pertanyien i dues arques de fusta. Si moria sense descendència
legítima o aquesta no arribava a l'edat de testar, els béns haurien
de tomar al donant o a qui disposés, tret de 1O lliures amb les
quals podria testar i fer les seves voluntats. Joan Pau Fortuny,
també mariner d'Arenys, germà de Bàrbara, li dóna 25 lliures
com a complement del dot. Maria ho aporta al matrimoni.
Falta la part on es llegiria la datació i el notari.
Registre específic: 3004.
Falta la part inferior.
254 x 300 mm.

1093
Segle

XVI

Fundació d'una missa mensual ordenada per Pere Vidal, pagès del
veïnat de la Palma, baronia de Vilademuls i parròquia d'Espinavessa, i Jaume Callabot, pagès de Vilanova de la Muga, com
a marmessors del testament de Pere Clot, treballador oriünd de
Riumors i habitant de Vilanova de la Muga, fill d'Anna i del difunt
Julià Clot, pagès de Riumors difunt i nebot de Pere Vidal.
L'institueixen a l'església de Sant Llorenç d'Espinavessa i l'hauria
de celebrar Climent Moner, el seu rector i els que el succeiran
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en el càrrec. Amb aquesta finalitat, donen un censal de 12 sous
de pensió anual i 12 lliures de preu que Baudili Riba, pagès,
senyor útil i propietari del mas Lledó d'Espinavessa, havia venut
poc abans a l'esmentada marmessoria.
Falta la part on es llegiria la datació i el notari.
Registre específic: 3023.
Falta la part inferior del pergamí.

225 x 302 mm.

1094
Segle

XVI

Cessió de censal atorgada per Pau Genovès, doctor en teologia, prior
del convent de Sant Domènec de Girona, i pels frares de l'esmentat
convent, congregats a toc de campana per manament del capellà
de Sant Miquel en el primer claustre del convent, a favor de l'administrador de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns de la ciutat
de Girona. Li cedeixen un censal de 30 sous de pensió anual.
Falta la part on figuraria la datació i el notari.
Registre específic: 3024.
Falta la part inferior del pergamí.

350 x 364 mm.

1095
Segle

XVI

Establiment emfitèutic atorgat pel representant del rei a favor de
Bartomeu Tort, notari de Girona, i la seva esposa Margarida;
Pere Fuster i la seva esposa Francesca, i Francesc Vilella, escrivà.
Els concedeix permís per poder construir i edificar de nou taules
de carnisseria a l'alou reial, de la longitud i amplada de les que
hi ha en aquest indret. A canvi, pagarien un cens d'un diner per
cada taula per Nadal.
Falta la part on figuraria la datació i el notari.
Registre específic: 3034.
Falta la part superior esquerra i inferior del pergamí.

211 x 376 mm.

1096
1500, juliol, 30

Reconeixement de Miquel Sarriera, donzell, batlle general de Catalunya, i Jeroni Albanell, doctor en dret del Consell i regent de la
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Cancelleria Reial, com a assistent de l'anterior. Reconeix que
la lleuda de Girona era tinguda com a cosa emfitèutica i no feudal. L'últim possessor, Francesc d'Escala, ciutadà de Girona,
constava en el Llibre dels Feus amb data de 19 de setembre de
1399. L'esmentat Francesc la tenia com a hereu d'Antònia, que
fou esposa de Pere Querol segons els codicils de 1473. S'hi establia
que en cas de mort sense descendència d'Elionor, esposa de
Gabriel Fullà, notari per autoritat reial, l'herència havia de passar
a Jaume Escala, ciutadà de Girona, de la parentela de l'esmentada
Antònia. La mort sense fills d'Elionor i la mort de Jaume Escala
va fer que passés a Francesc Escala, el seu fill i hereu. Pertanyia
a Antònia per herència de Joan Comelles, el seu pare, segons
testament de 1476, i aquest la tenia gràcies a la compra per
execució de Cort dels béns que foren d'Arnau Ferrer, mercader
de Girona, per autoritat i decret de Joan Bruguera, jutge ordinari
de Girona (1454). Pertanyia a Arnau Ferrer, com a successor de
Pere Ferrer, mercader de Girona, el qual la tenia per haver-la
comprat a Pere III, rei d'Aragó, i a Bernat Bertó, administrador
de la Casa Reial el 1344, pel preu de 5.000 sous.
Tricesima mensis iulii anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo.
Registre específic: 2558.
Portava segell del batlle general de Catalunya.

451 x 525 mm.

1097
1500, juliol, 31. Girona

Venda atorgada per Domènec Serra, paraire de draps de llana, oriünd
del comtat de Foix i habitant de Girona, a favor del donzell Miquel
Sitjar, domiciliat a Girona, d'un alberg situat al Mercadal de
Girona, al carrer dels molins del comprador. A orient, afronta
amb l'alberg de Jaume Oriol, paraire de draps de llana de Girona;
a migdia, amb l'alberg de Sebastià Negre, tintorer de Girona,
mitjançant camí; a occident, amb [. ..}, mitjançant carrer, i a cerç,
amb el rec reial dels Molins, mitjançant carrer. El preu és d'li
lliures de moneda barcelonesa de les quals n'havia pagat 1O a
Gaufred Satorre, ciutadà de Girona, i 20 sous al comanador del
convent de Santa Maria de la Mercè de Girona. Se salva el dret
de l'esmentat convent al qual haurien de prestar un cens per Sant
Miquel de setembre de 6 sous barcelonesos.
Segueix àpoca.
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Actum est hoc Gerunde die tricesima prima mensis iulii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo.
Pere Antic Renart, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona, de les notes rebudes pel seu pare Miquel
Renart, notari difunt.
Registres específics: 1359 i 1360.

1500, agost, 1. Girona

Lliurament de possessió de l'alberg descrit.
Actum ·e st hoc Gerunde die tricesima prima mensis iulii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo.
Pere Antic Renart, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona, de les notes rebudes pel seu difunt pare
Miquel Renart, notari.
Registre específic: 1361.
442 x 429 mm.

1098
1500, desembre, 9. Castelló d'Empúries
.Àpoca atorgada per Jaume Borda, àlies Albert, colteller de Castelló d'Em-

púries, i Joana, la seva esposa, a favor de Joan Fresquet, professor
de dret civil i canònic de la mateixa vila, en la qual reconeixen que
han rebut 35 lliures barceloneses per la lluïció d'un censal de 35
sous de cens anual i 35 lliures melgoreses de preu que l'esmentat
Joan Fresquet prestava a Francesc Forment, mestre de cases de
Castelló, per una casa de l'esmentat Fresquet que havia estat de
Francesc Forment i que aquest últim havia cedit a l'atorgant i esposa.
Actum est hoc in dicta villa Castillionis die nona mensis decembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo.

Miquel de Maians, habitant de Castelló, notari públic del comtat d'Empúries per autoritat de l'infant, comte d'Empúries, regent de l'escrivania
dels hereus del difunt Joan Mallen, secretari de l'esmentat infant.
Registre específic: 1333.
161 x 546 mm.
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1099
1501, gener, 2. Arenys de Munt

Definició atorgada per Caterina, filla de Joan Riera, sastre, i Eufràsia,
la seva esposa, de la parròquia de Sant Mart( d'Arenys, esposa
de Pere Llobet, de Sant Cebrià de Vallalta, a favor dels seus pares,
de la seva part d'heretat i llegítima paterna, materna i suplement
i de qualsevol dret sobre els béns dels seus pares. A canvi, rep
una botiga, vestits i roba d'ús quotidià i un cofre amb tanca.
Actum est hoc infra parrochia Sancti Martini de Arenys die
secundo mensis ianuari anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo primo.
Bernat Torroella, notari públic de Pineda i Montpalau per autoritat
del senyor d'aquests termes, substitut de Marc Coll, senyor útil de
l'esmentada notaria.
Registre específic: 1729.
125 x 350 mm.

1100
1501, maig, 3. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Beatriu, esposa del donzell
Lluís Desgüell, domiciliat a Girona, filla del donzell Pere Bertran,
domiciliat a Girona, i de la seva esposa Constança, difunts, amb
consentiment i voluntat del seu espòs i per poder satisfer el dot
al seu marit d'acord amb les clàusules matrimonials, a favor del
donzell Bernat de Santdion(s, domiciliat a Girona, d'un censal
de 100 sous de moneda barcelonesa de cens anual i 100 lliures
de preu. Per pagar-lo assigna 20 lliures, 14 sous i 1Odiners anuals
que rep de la Universitat de Girona per tres censals: un de 2 lliures,
2 sous i 11 diners anuals i 51 lliures i 12 sous de preu; un altre
de 14 lliures, 18 sous i 5 diners anuals i 3 73 lliures de preu,
i el darrer de 3 lliures, 13 sous i 6 diners anuals i 11 O lliures
i 5 sous de preu. Els tenia per donació de Miquel Bertran, donzell,
germà seu, hereu universal de Constança, llur mare, el 20 de març
de 1501. Constança els obtingué per donació de Caterina, esposa
en primeres núpcies de Ramon Medir i després del difunt Francesc
de Puig, ciutadà de Girona, com a hereva del difunt Bernat Beuda,
ciutadà de Girona. Les 100 lliures del preu del censal les rep a
la taula de Joan Rafael Bas, canvista i mercader de Girona.
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Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die tertio mensis madii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo primo.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona.
Registres específics: 2595 i 2596.
648 x 663 mm.

1101
1502, maig, 17. Peralada

Fundació de dues misses d'aniversari feta per Joan Urgell, prevere
i sagristà de l'església de Sant Vicenç de Cabanes, i Guillem Pons,
paraire de Peralada, com a marmessors i executors testamentaris
de Margarida, vídua de Pere Puig, paraire de l'esmentada vila
(testament de JO de desembre de 1495 i codicils en paper de 5
de desembre de 1498). Se celebrarien anualment, una per
l'aniversari de la mort i l'altra al cap de mig any, a l'església del
convent de Sant Agustí de Peralada i la celebració es notificaria
a Margarida, néta de la difunta, filla d'Antoni Vidal i Joana,
hereus de Pere Puig, o als hereus d'aquella. Amb aquesta finalitat,
cedeixen a Francesc Roures, prior de l'esmentat convent, i a Pere
Barrera, Bernat Merla i Tomàs Vidal, conventuals, un censal de
1O sous de pensió anual i 1O lliures de propietat que Ponç Bofill,
Jacoba, la seva esposa, i Cristòfol Benet Bofill, llur fill, de
Vilatenim, com a principals, i Bernat Mall, assaonador de
Castelló, Joan Mallet i Jaume Martí, de Vilatenim, com a
fidejussors, havien venut a Pere Mascarós, espaser, i a Francesca,
vídua de Rigalt Mascarós, baster de Peralada, com a tutors
testamentaris de Margarida i Marturiana, filles i hereves de
l'esmentat Rigalt.
Actum est hoc intus monasterium predictum Sancti Augustini
die decima septima mensis madii anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo secundo.
Dionís Miquel Perés, notari públic éle Peralada per autoritat del
vescomte de Rocabertí, d'un document trobat al Líber Negotiorium
del convent de Sant Agustí, dipositat en aquesta notaria.
Registre específic: 1827.
305 x 336 mm.
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ll02
1503, gener, S. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Joan Marcó, ciutadà de
Girona, a favor de Benet Granada, mercader de la mateixa ciutat,
d'un censal de 25 sous de moneda barcelonesa de pensió anual
i 25 lliures de preu. Per assegurar el cobrament de les pensions,
el venedor obliga 12 lliures i 1O sous anuals que té sobre els
censals que rebia Caterina, esposa difunta de Nicolau Frugell,
mercader també difunt de Girona, i ara reben els seus hereus
de la Universitat de Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die iovis quinta mensis ianuarii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo tercio.
Pere Escuder, notan públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
deli difunt Jaume de Campllong, notari.
Registres específics: 1911 i 1912.
640 x 534 mm.

1103

1503, agost, 19. Viladasens

Testament de Pere Roc Mart{, del veïnat de la Móra de Viladasens, en
el qual escull com a marmessors Jaume Martí, els seu oncle matern;
Bartomeu de[...], de Siurana; Bartomeu, el seu fill, i el sagristà
de l'església de Viladasens. Disposa ser enterrat al cementiri de
l'església de Sant Vicenç de Viladasens a la qual deixa diners per
als clergues, dret de sepultura, a l'altar major per a ornaments, al
ciri Pasqual, a les candeles de Santa Maria i Sant Miquel, als rotlles
i torxes, als ciris de Santa Maria que cremen els dissabtes durant
el Salve .Regina, a l'altar de Sant Mart( del veïnat de la Móra i
a les torxes de Sant Mart(. Fa llegats als seus fills i esposa i nomena
Guerau, fill seu, com a hereu universal. El substituirien els seus
fills Joan, Guerau, Elionor, Miquela, Joana i Margarida, per aquest
ordre. El fet de casar-se sense consentiment dels marmessors, mare
i parents faria perdre la condició d'hereu.
Hacturn est hoc in peroxie Ville Assinorum desima nona mesis
agosti ano a nativitate Domini millesimo quingent~simo terssio.
Marturià Joana, prevere sagristà de Sant Vicenç de Viladasens.
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Registre específic: 976.
385 x 322 mm.

1104
1503, desembre, 31. Verges

Donació inter vivos atorgada per Magdalena, esposa de Bartomeu
Nicolau, àlies Vidal, del lloc de Tor, senyora útil i propietària
de la casa i heretat d'en Vidal del mateix lloc, a favor d'Antoni
Vidal, el seu fill, en concepte d'heretat i llegítima paterna i
materna i altres drets, de tots els fruits d'un camp situat a Tor,
anomenat camp Major, de prop de sis vessanes d'extensió, que
havien retingut de per vida en l'heretament del seu fill Joan (28
de desembre de 1499). Aquest camp afronta, a orient, amb l'honor d'en Dalmau; a migdia i cerç, amb la de n'Oller, i a occident,
amb el camí. També li donen una casa que tenen a Tor. A orient,
afronta amb l'honor de l'hereu d'en Foixà; a migdia i a cerç,
amb el camí, i a occident, amb l'honor d'en Benanya. Finalment, li donen un erm situat a la parròquia de Maranyà, al
lloc anomenat Vall-llobera, de dues vessanes, que afronta a
occident amb un torrent. Aquesta donació es fa d'acord amb
la clàusula inclosa en l'heretament de Joan Vidal que establia
que els altres germans haurien de ·ser dotats amb els béns que
li donaven.
Actum est hoc in castro de Virginibus die tricessima prima et
ultima mensis decembris anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo tertio.
Baudili Gelabert, habitant de Verges, substitut de Pere Sàbat, notari
públic de la baronia i castells de Verges, la Tallada i Bellcaire per
autoritat del senyor d'aquesta baronia, de les notes del difunt Pere
Marcet, notari.
Registre específic: 938.
389 x 224 mm.

1105
1504, març, 20. Girona

Àpoca atorgada per Gaufred Satorre, Miquel Domingo i Pere Berenguer, ciutadans de Girona, com a cònsols de l'Hospital Nou de
Santa Caterina, a favor de Gabriel Selva{devall], de la parròquia
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de Vilobí, en la qual reconeixen que han rebut 15 lliures barceloneses dipositades a la taula de canvi de Narcís Ferran,
mercader de Girona, per lluir un censal de 15 sous de moneda
corrent de Girona de pensió i 15 lliures de preu que Gabriel
Selvadevall havia venut el 26 de març de 1496 a la difunta
Francina, esposa del difunt Miquel Vilella, escrivà de Girona, i
abans vídua de Bernat Boc, blanquer de Girona. També reconeixen que havia pagat 15 sous al procurador de l'Hospital
per un termini d'aquest censal, el qual pertanyia a l'Hospital de
Santa Caterina perquè era hereu de l'esmentada Francina, segons
testament de 16 de gener de 1500 clos per Tomàs Costa, notari
de Barcelona.
Actum est hoc Gerunde die vicesima mensis marcii anna a
nativitate Domini millesimo quingentesimo quarto.
Dalmau Humbert, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 937.
Altres numeracions: n. 30.

270 x 226 mm.

1106
1504, abril, 12. Sant Daniel

Venda de censal feta per Berenguer Calvó, prevere beneficiat de Sant
Feliu de Girona, com a administrador i curador amb Pere Joan
Calvó, mercader de Girona i pare de l'esmentat Berenguer, de la
persona i béns de Benet Cavalleria, fill de Joan Cavalleria, ciutadà
de Girona, i d'Eufràsia, la seva esposa, difunts, hereu universal
de la seva mare (testament de Pere Calvó, notari de Barcelona,
27 de novembre de 1503), la qual, al seu torn, era hereva universal
dels béns de Miquel Cavalleria, fill seu i germà de l'esmentat Benet.
L'atorgant, per decret del jutge ordinari de Girona per poder pagar
diversos deutes i llegats de l'esmentada Eufràsia, ven un censal
de 35 sous de pensió anual i 35 lliures de preu a Jaume Ferrer,
canonge, i Pere Verdera, beneficiat, preveres de Sant Feliu de
Girona, com a procuradors dels aniversaris de l'esmentada
església. Per assegurar-ne la percepció obliga 16 lliures i 18 sous
de cens anual de tres censals que Benet Cavalleria rep de la
Universitat de Girona i que li pertanyen com a hereu de Caterina,
la seva àvia difunta, vídua de Joan Cavalleria, ciutadà de Girona,
pares de Joan Cavalleria (testament de Caterina fet el 8 de febrer
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de 1487 i per sentència a favor de Benet, dictada per Pere Miquel
Artiga, doctor en dret de Barcelona, com a assistent i conseller
d'Andreu !card Subirats, veguer de Barcelona, en la qual el declara hereu de Caterina). Els compradors paguen amb 20 lliures
procedents d'un censal de 20 sous que el difunt Bernat Verdaguer,
cirurgià de Girona, prestava als esmentats aniversaris per cessió
als aniversaris de Bernat Cuinau, blanquer de Girona, i amb
15 lliures procedents de la lluïció d'un censal de 15 sous que
prestaven els hereus del difunt Canelles, cirurgià, i que havia estat
redimit per Pere Terra, sastre de Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in perrochia Sancti Danielis extra muros
Gerunde die veneris duodecima mensis aprilis anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo quarto.
Pere Escuder, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2416 i 2417.
711 x 518 mm.

1107
1504, octubre, 23. Girona

Venda de censal feta per Pere Martí, clergue, abans mercader de
Girona, fill dels difunts Jaume Martí, mercader de Girona, i de
la seva esposa Caterina, que contragué segones núpcies amb Pere
Begudà, notari públic de Girona, a favor de Miquel de Santmartí,
donzell domiciliat a Girona, d'un censal d'li lliures, 6 sous i
8 diners barcelonesos de cens anual i 333 lliures, 6 sous i 8 diners
de propietat. Corresponien a la tercera part d'un censal de 34
lliures de pensió anual i 1.000 lliures barceloneses de preu que
Miquel Pere, notari, i Miquel Vilar, apotecari, com a síndics i
procuradors de la Universitat de Girona amb Pere Miró, difunt,
havien venut a An.toni de Cartellà, germà del difunt Pere de
Cartellà, cavaller domiciliat a Palamós, com a hereu universal
d'aquest (venda d'li de juny de 1435 en poder de Nicolau Frugell,
notari de Girona). L'atorgant tenia 8 lliures i 1O sous anuals
d'aquest censal per cessió en una concòrdia i 56 sous i 8 diners
anuals com a hereu de Caterina, la seva mare, la qual era
successora de Lleonarda, també filla de Caterina i de Jaume Martí,
morta intestada i sense fills. Jaume Martí va ser hereu substitut

860

ARxiu

MUNICIPAL DE GIRONA

de Pere de Cartellà i va sobreviure a Antoni de Cartellà. L'esmentada herència havia portat a una controvèrsia amb Narcís
Bruguera, jurisperit, prevere i paborde de l'Almoina del Pa de la
Seu. Aquest últim actuava amb el consens de Joan Desllor, prevere
del Capítol i sagristà segon, com a protector de l'esmentada
Almoina per absència del sagristà major de la seu. L'Almoina
del Pa havia esdevingut hereva de Pere de Cartellà per mort de
Constança, filla d'aquest, traspassada menor d'edat i sense fills,
i també d'Antoni de Cartellà, germà de l'esmentat Pere (testament
de Pere de Cartellà fet a Palamós el 8 de gener de 1433). Jaume
Martí, pare de l'atorgant, havia estat nomenat substitut en tercer
lloc però havia mort en vida d'Antoni de Cartellà. En conseqüència
Pere Martí i Lleonarda, la seva germana, eren hereus universals
del seu pare. Abans de la sentència les dues parts, l'Almoina del
Pa, d'una banda, i els esmentats germans, de l'altra, havien signat
uns capítols que establien que si els béns eren concedits a
l'almoina, Pere i Ueonarda se'n podrien quedar una tercera part,
mentre que si la sentència era favorable als germans Martí,
aquests n'obtindrien dues terceres parts. La sentència del tribunal
de la Cúria Eclesiàstica de Girona va resoldre a favor de l'Almoina
del Pa. La restitució tingué lloc el 18 de febrer de 1474. Pere Martí
va fer donació a favor de la seva mare de la meitat que li pertocava
i aquesta, al seu torn, en va fer a Lleonarda. En morir aquesta
última, els béns havien tornat a Caterina, que els va llegar al
seu fill Pere.
Segueix àpoca.
Actum est hoc ante monasterium Sancte Clare, extra muros
Gerunde die mercurii vicesima tertia mensis octobris anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo quarto.
Bernat Toralles, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2000 i 2001.
483 x 661 mm.

1108
1505

Donació per raó de matrimoni. Hi apareixen Navarra, Bernat i Guillem
de la Roca, germans, del lloc de Rivorum.
Falta la part on es llegiria la datació completa.
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Pere Vigerii, clergue.
Registre específic: 3033.
Forats. Falta la part superior esquerra i inferior dreta.

509 x 333 mm.

1109
1505, maig, 3. Vidreres

Àpoca atorgada per Joan Masferrer, prevere, com a clavari de l'església de Santa Maria de Vidreres, Joan Batlle i Bonanat Fabre,
com a obrers, procuradors i administradors dels aniversaris
de l'esmentada església, a favor de Gabriel Selvadevall, de la
parròquia de Vilobí, en la qual reconeixen que han rebut 15 lliures
barceloneses dipositades a la teca de la tresoreria de la seu de
Girona, com a lluïció d'un censal de 15 sous de pensió anual
i 15 lliures de preu per a l'aniversari del difunt Pere Batlle, de
Vidreres.
Actum est hoc in parrochie de Vitrariis die tercia mensis madii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinto.
Joan Masferrer, prevere, notari substitut d'Antoni Tomàs, prevere,
notari públiC de Vidreres.
Registre específic: 936.
Altres numeracions: n. 28.

207 x 331 mm.

1110
1505, maig, 9. Girona

Venda de censal atorgada per Francesc de Margarit, cavaller domiciliat
a Girona, en nom propi i com a procurador dels seus fills Joan
de Margarit, ardiaca major de la seu de Girona, i Jeroni de
Margarit, a favor de Joan Barres, mercader de Girona, d'un censal
de 23 lliures, 6 sous i 8 diners de pensió anual i 463 lliures de
preu, que en temps de la seva creació era de 40 lliures de cens
i 560 lliures de preu. Francesc de Segurioles i Joan de Donç,
jurisperit, ciutadans de Girona, com a síndics i procuradors de
la Universitat de l'esmentada ciutat, l'havien venut a Caterina,
vfdua del donzell Joan de Margarit (Guillem de Donç, notari de
Girona, 11 de maig de 1405). El comprador reté 363 lliures per
redimir quatre censals. El primer, de 47 sous i 2 diners en el
moment de la seva creació i ara de 33 sous de pensió anual,
fou venut per Caterina, esposa de Joan de Margarit, donzell difunt

862

ARxru

MuNICIPAL DE GIRONA

domiciliat a Girona, i Joan de Margarit, cavaller, llur fill, a
Margarida, abadessa del monestir de Santa Clara de Girona. Per
assegurar-ne el pagament, havien obligat un censal que rebien
de la Universitat de Girona. El segon, de 50 sous barcelonesos
en temps de la seva creació i ara de 41 sous i 8 diners per reducció,
el vengué l'esmentada Caterina, Joan de Margarit i Antònia,
esposa d'aquest, a Margarida, vídua de Pere Roquer, hostaler de
Girona. Pertanyia a Elionor, esposa de Ramon Despuig, ciutadà
de Girona, filla de Nicolau Roca i d'Elionor, la seva esposa,
difunts. El tercer, de 50 sous en temps de la seva creació, reduït
a 41 sous i 8 diners de pensió, i de 50 lliures de preu, fou venut
pels esmentats Caterina, Joan i Antònia al beneficiat del benefici
de Sant Domènec de la seu, instituït per Nicolaua, vídua de Narcís
Serra. El quart, de 250 sous de pensió i 250 lliures de propietat,
el vengueren les mateixes persones que els dos anteriors a Caterina, vídua de Joan Banyils, ciutadà de Girona, com a tutora
de Joan Banyils, fill seu i del seu marit. Les restants 80 lliures
les reben per mitjà de la taula de canvi de Joan Rafael Bas,
mercader i canvista de Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die nona mensis madii anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo quinto.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2004 i 2005.
542 x 575 mm.

1111
1505, juliol, 5. Girona

Venda de censal atorgada per Francesc Beuda, ciutadà de Girona,
fill dels difunts Francesc Beuda i de la seva esposa Constança,
hereu universal de la seva mare, a favor de Julià Gironès, canonge
de Sant Feliu de Girona, com a curador d'un altre Julià Gironès,
clergue obtentor del benefici sota invòcació de sant Narcís de
l'esmentada església instituït per Francesc Bells i Joan Dalmau,
preveres. Li ven un censal de 5 lliures de pensió anual i 600 lliures
de preu que el comprador paga amb diners procedents de la lluïció
d'un censal de 25 lliures anuals de cens i 600 lliures de preu
que Pere Galí de Segurioles, donzell domiciliat a Girona, prestava
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a l'esmentat benefici. El preu del censal es diposita a la teca dels
aniversaris de Sant Feliu, amb consens, voluntat i decret del vicari
episcopal i amb consens i voluntat de Francesc d'Escala, ciutadà
de Girona, patró del benefici com a successor d'Elionor Fullà,
difunta. Aquest censal havia estat venut per Pere Miró i els seus
cosfndics, com a procuradors de la Universitat de Girona, al
difunt Pere Pinós, notari de Girona (Joan de Font, notari, 26
d'octubre de 1418). Pertanyia a Francesc Beuda com a hereu de
l'esmentada Constança, i aquesta el tenia per donació de Bernat
de Llor, mestre de medicina de Girona, i de la seva esposa
Constança (1448) per raó de matrimoni. Aquesta el tenia per
donació de Margarida, vúlua de Nicolau Despuig, ciutadà de
Girona, filla i hereva de l'esmentat Pere Pinós, comprador del
censal. A Margarida li havia donat el seu pare (1428) a la mort
de Joana, filla de dit Pere Pinós, hereva en primer lloc. Francesc
Beuda havia fet donació del censal a Aldonça, germana seva,
esposa de Gaspar de la Via, ciutadà de Girona, amb dret de
recuperar-lo.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die quinto iulii anna a nativitate Domini
millesimo quingentesimo quinto.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2579 i 2580.
646 x 479 mm.

1112
1505, setembre, 4. Madremanya

Venda de censal atorgada per Antoni Venegues, donzell domiciliat
a Madremanya, i la seva esposa Clara, vfdua de Joan de Terrades,
ciutadà de Girona, filla dels difunts Narcfs Pere, ciutadà de
Girona, i de la seva esposa Rafaela, d'un censal de 70 sous
barcelonesos de pensió anual i 70 lliures de preu que Clara rebia
de la Universitat de Girona. El tenia per raó de la permuta feta
entre Rafaela, la seva mare i tutora, d'una banda, i Bernat de
Puig i Ramon de Puig, el seu fill, ciutadans de Girona, de l'altra.
A canvi d'aquest censal n'havien cedit un altre de la mateixa
pensió i preu que Clara tenia com a hereva de l'esmentat Narcfs Pere, pare seu, i que rebia sobre la Universitat de Blanes
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(document de permuta fet a Palau-sator el 14 de març de 1474
per Antoni Arnau, notari de Girona). El present censal havia
estat venut per Pere Miró i els seus cosíndics, com a procuradors
de la Universitat de Girona, a Caterina, esposa de Pere Pinós,
notari de Girona (Joan Safont, notari, 24 de novembre de 1417)
i va pertànyer a Margarida, vídua de Nicolau de Puig, ciutadà
de Girona, mare de Bernat de Puig i filla del difunt Pere Pinós,
notari de Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in domo dictorum venditorum in parrochia de
Matremagna die iovis quarta mensis septembris anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo quinto.
Pere Escuder, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2572 i 2573.
547 x 404 mm.

1113

1505, setembre, 9. Girona
Agnició de bona fe prestada per Joan Barres, mercader de Girona,
a favor de Miquel de Santmart(, en la qual reconeix que la compra
d'un censal de 23 lliures, 6 sous i 8 diners de pensió anual i
560 lliures de preu que va fer a Jeroni de Margarit, donzell, fill
de Francesc de Margarit, cavaller domiciliat a Girona, amb
consentiment del seu pare, en nom propi i com a procurador
de Joan de Margarit, ardiaca major de la seu (Nicolau Roca,
notari, 9 de maig de 1505), l'havia fet per a l'esmentat Miquel
de Santmart( i amb els seus diners. Aquest censal havia estat
venut per Francesc de Segurioles i Joan de Donç, jurisperits 'de
Girona, com a síndics i procuradors de la Universitat d'aquesta
ciutat, a favor de Caterina, esposa de Joan de Margarit, donzell
(Guillem de Donç, notari, 11 de maig de 1405).
Actum est hoc Gerunde die nona mensis septembris anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo quinto.
Miquel Renart, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 1715.
313 x 380 mm.
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1114
1505, setembre, 20. Peralada

Testament de Joan Marató, llaurador de Peralada, en el qual nomena
marmessors fra Sebastià Vila, cambrer del convent ·del Carme,
Joan Moltó, fuster de l'esmentada vila, i Càndida, la seva esposa.
Disposa ser enterrat al cementiri de l'església de Sant Martí de
Peralada, a la qual deixa diners per a misses i dret de sepultura.
També en deixa a fra Sebastià Vila i al prior del convent de Sant
Agust( perquè celebrin misses. Fa llegats a Margarida, neboda
seva, filla del difunt Joan Riera, de Vilabertran; a Càndida, la
seva esposa, i als marmessors. Nomena hereu universal el seu
fill no nat si és que naixia. Si moria, el substituiria la seva esposa mentre visqués, no es tornés a casar i conservés el nom.
Altrament, els béns s 'haurien de repartir entre la seva esposa i
l'Església.
Actum est hoc testamentum [Petralate] die vicesima mensis
septembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
quinto.
És còpia simple.
Registre específic: 2008.
Tinta esvaïda.
457 x 395 mm.

1115
1505, octubre, 7. Estanyol

Testament de Joana Caulés, àlies Sitjar, d'Estanyol, en el qual
nomena marmessors el sagristà de l'esmentada parròquia, el seu
marit Gaspar Sitjar, el seu cunyat Bernat Sitjar, de Sant Julià
de Llers, i Pere Gironès, d'Estanyol. Escull sepultura al cementiri de l'església d'Estanyol a la qual deixa diners per a misses,
dret de sepultura, torxes, rotlle, bací, llàntia de la Mare de Déu,
a cada altar, i un ciri perquè cremi el dia del seu enterrament.
A més, disposa una almoina de pa cuit per als pobres durant
el novenari. Fa llegats pecuniaris a la seva mare Gabriela Caulés,
al seu oncle matern Joan Caulés, al seu germà Antoni Caulés, a
tots els seus germans, al seu marit, a Margarida, la seva filla,
als altres fills, a la seva sogra Margarida Sitjar, als seus fillols
i filloles, i als marmessors. Nomena hereva universal la seva
filla Margarida.
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Actum est hoc in parrochia seu loco de Stagneolo in manso
Citjare die septimo mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinto.
Francesc Antoni, servent de l'església de Sant Andreu d'Estanyol,
de les notes de Salvi Carós, prevere.
Registre específic: 974.
Altres numeracions: N° 19.

209 x 311 mm.

1116
1505, desembre, 24. Girona

Apoca atorgada per Galceran de Camós i de Miquel, donzell domiciliat
a Barcelona i Girona, hereu d'Elionor de Miquel, vídua de Bernat
Estruç, donzell domiciliat a Madremanya (testament de 17 de juliol
de 1498 clos per Jaume de Bel/solà, notari) i hereu universal de
Paula de Camós, germana de l'at9rgant (testament de 4 d'abril de
1502 clos per Miquel Renart, notari), a favor de fra Miquel
Brugarol, vicari del convent de frares predicadors de Girona, i de
l'esmentat convent, en la qual reconeix que ha rebut 128 lliures
de moneda barcelonesa del preu de venda d'un censal de 6 lliures
barceloneses de pensió anual. De l'esmentat preu, 69 lliures i 1O
sous es reben per mitjà de la taula de canvi de Joan Rafael Bas,
mercader de Girona, i es destinen a la lluïció d'un censal que rep
el beneficiat de Sant Mart( de l'església de Vilablareix, i les 58 lliures
i 1O sous restants les reté el convent per carregar-se un censal de
58 sous i 6 diners de pensió anual i 58 lliures de preu que l'atorgant
havia venut a Joan Cerdà, major d'edat, draper de Girona.
Actum est hoc Gerunde anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo quinto die vero vicesimo quarto.

Jaume de Bellsolà, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 1719.

1505, desembre, 24. Girona

Notificació feta pel notari Jaume de Bel/solà a requeriment de fra
Narcís Carles, de l'orde dels frares predicadors de Girona,
procurador del convent, a Joan Cerdà, menor d'edat, draper de
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Girona, regidor de la clavaria de la ciutat, a la botiga del seu pare
Joan Cerdà, draper de Girona, en presència dels testimonis Baudili
Vilardell, ciutadà de Girona, i Joan Pejaume, hostaler de Girona.
Li notifica la càrrega per part del convent d'un censal que Galceran
de Camós havia venut a l'esmentat Joan i en reconeixement de
la possessió d'aquest censal li lliura dos rals d'argent.
Actum est hoc Gerunde anna a nativitate Domini millesimo
quingentesimo quinto die vero vicesimo quarto.
Jaume de Bellsolà, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 1720.
364 x 344 mm.

1117
1506, març, 23. Caldes de Malavella

Venda atorgada per Miquel Roïra, de Franciac, a favor d'Antònia Rufí,
de Riudellots de la Selva, d'un tros de terra boscosa de sis vessanes
d'extensió situada al terme de Franciac. A orient, afronta amb
l'honor del venedor i amb la d'en Guerau; a migdia, amb l'honor
de l'esmentat Guerau; a occident, amb l'honor d'en Tono, i a
cerç, amb l'honor del venedor. El preu és de 6 lliures barceloneses
i se salva el dret i domini directe de Salvi Mataró, pagès de
Franciac, quant a terços, lluïsmes, foriscapis, fermances, fadigues,
drets d'empara i retenció i altres drets, i un cens de mitja tasca
dels esplets, el dret del senyor de la vila de Caldes consistent en
el delme de fidelitat, i un cens de 6 diners al venedor per Nadal.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in vila de Calidis de Malaveteri die vicessima
tertia mensis marcii anno Domini millesimo quingentesimo sexto.
És còpia simple.
Registres específics: 1825 i 1826.
406 x 297 mm.

1118
1506, març, 24. Girona
Venda de censal atorgada per Narcís Bret, ciutadà de Girona, senyor
de la torre de la Bastida, situada a Sant Joan de Barganyà, vall
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de Cornellà, a favor d'Isabel, vídua de Francesc Serra, ciutadà
de Girona, i del donzell Jaume Miró, domiciliat a Girona, de dos
censals, un de 6 lliures, 17 sous i 6 diners barcelonesos de pensió
anual i 165 lliures de preu, i un altre de 41 sous i 8 diners de
pensió anual i 50 lliures de preu. Procedien d'un censal de 14
lliures, 11 sous i 8 diners rendals i 350 lliures de preu que tenia
com a successor del seu avi Joan Bret i del seu pare Ramon Bret,
que alhora eren part d'un altre censal de 1.000 sous de pensió
anual que Pere Miró, Miquel Pere i Miquel Vilar, síndics i
procuradors de la Universitat de Girona, havien venut al difunt
Francesc de Segurioles, ciutadà de Girona, sogre de Joan Bret,
per 1.200 lliures de preu (Pere Pinós, 6 de novembre de 1417).
Rep els diners de la venda per mitjà de la taula de canvi de Narcís
Ferran, mercader de Girona. Isabel paga la seva part amb els
diners obtinguts de la lluïció d'un censal que rebia de l'escrivania
de la Cort Reial de Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vicesima quarta martii anna a
nativitate Domini millesimo quingentesimo sexto.
Nicolau Roca, notari públic per autori~t reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona.
Registres específics: 1832 i 1833.
462 x 627 mm.

1119
1506, abril, 21. Peralada

Venda en subhasta pública atorgada per Francesc Roure.S, batxiller
en teologia, prior del convent de Sant Agustí de Peralada, i pels
altres frares del convent, a favor de Tomàs Vidal, conventual del
mateix· convent, i successors, com a més-dient en la crida feta
per Antoni Vidal, corredor d'orella de Peralada. Venen una casa
situada a Peralada, prop del portal del Pont, que tenien dels béns
de la difunta Isabel, vídua de Peralada. A orient, afronta amb
la via pública; a migdia i occident, amb la placeta del Portal del
Pont, i a cerç, amb[ ..] [Al}bert, ferrer de la mateixa vila. El preu
és de 5 lliures i 1O sous i se salva el dret i domini directe del
comanador d'Avinyonet.
Actum est hoc P[etralate die vic]esima prima mensis aprilis
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexto.
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És còpia simple.
Registre específic: 1728.
Perganú amb forats.
288 x 395 mm.

1120
1506, maig, 7. Girona

Venda de censal atorgada per Galceran de Camós i de Miquel, donzell
de Barcelona, en nom propi i com a hereu d'Elionor de Miquel,
vídua de Bernat Estruç, donzell domiciliat a Madremanya
(testament de 17 de juliol de 1498), i com a hereu de la seva
difunta germana Paula de Camós (testament de 4 d'abril de 1502),
a favor de fra Gaspar Esteve, prior del convent dels predicadors
de Girona, d'un censal de 100 sous anuals de cens i 100 lliures
de preu. Paguen amb diners procedents de la lluïció d'un censal
de 184 sous de pensió i 184 lliures de preu que Narcis Bret, de
la Bastida, ciutadà de Girona, prestava a l'esmentat convent,
dipositats a la taula de canvi de Joan Rafael Bas, mercader de
Girona. Per garantir la percepció del censal, obliga tots i cadascun
dels seus béns mobles i immobles, especialment dos censals. El
primer, de 32 lliures i 15 sous de pensió i 830 lliures de moneda
barcelonesa de preu, era part d'un altre que en el moment de
la seva creació era de 50 lliures de pensió (ara, per una reducció,
era de 44 lliures i 10 sous) i 1.200 lliures de preu. Pere Miró,
com a s(ndic i procurador de la Universitat de Girona i els altres
cos(ndics, l'havien venut a Francesc de Segurioles, ciutadà de
Girona (Pere Pinós, notari de Girona, 22 de novembre de 1417).
Aquest censal va pertànyer a Margarida, vídua de Gabriel Miquel,
ciutadà de Girona, avi d'Elionor Miquel (cessió feta per Francesc
de Segurioles el 23 de maig de 1424 i closa pel notari Miquel
Pere). L'esmentat Gabriel el donà a Bernat Miquel, ciutadà de
Girona, pare d'Elionor, amb motiu del seu matrimoni (Pere Cabanes, notari de Barcelona, 11 de febrer de 1434). El tenia en
nom -propi i per la donació feta per Francina, vídua de Bernat
de Barqueres, mercader de Perpinyà, filla seva, i de Margarida,
la seva esposa, morta intestada (Pere de Candell, notari de Perpinyà, 23 de maig de 1430), i com a pare i legftim administrador
dels seus fills. Elionor Miquel tenia aquesta part per donació feta
pel seu pare per raó del seu matrimoni amb Bernat Estruç (instruments nupcials fets en poder de Jaume Feliu Calvó, notari
de Girona, 27 de novembre de 1449) i per restitució del dot (An-
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toni Arnau, notari de Girona, 26 d'octubre de 1481 ). El segon,
de 19 lliures, 11 sous i 8 diners, pertanyia a Paula de Camós,
germana de Galceran de Camós, per cessió feta per l'esmentada
Elionor Miquel (Jaume de Bellsolà, notari, 8 d'abril de 1495).
Tots dos censals varen pertànyer a Elionor com a hereva de Bernat
Miquel i Francina, la seva esposa, pares seus (testament de Francina en poder de Martí Satre, notari de Girona, 2 de juny de 1470)
i a benefici d'inventari dels béns del seu pare mort intestat
(inventari fet per Jaume de Bellsolà, notari, 18 de febrer de 1485).
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die septima mensis madii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo sexto.
Jaume de Bellsolà, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona.
Registres específics: 1803 i 1804.
925 x 624 mm.

1121
1506, setembre, 18. Girona

Venda de censal atorgada per Galceran de Camós i de Miquel, donzell
de Barcelona domiciliat a Girona, en nom propi i com a hereu
d'Elionor de Miquel, vídua ja traspassada de Bernat Estruç,
donzell domiciliat a Madremanya (últim testament de 17 de juliol
de 1498), i com a hereu de Paula de Camós, la seva germana
difunta (testament de 4 d'abril de 1502), a favor de fra Gaspar
Esteve, prior del monestir dels frares predicadors, d'un censal de
65 sous barcelonesos de pensió anual i 65 lliures de preu que
rep per mitjà de la taula de canvi de Joan Rafael Bas, mercader
de Girona. El comprador paga amb diners procedents de la lluïció
d'un censal que pagava Miquel Setmana, mestre de medicina;
de la lluïció d'un altre censal que prestava en Cros, mestre de
cases difunt; amb 8 lliures procedents de l'heretat de Margarida
Rafaela, difunta (olim serva), lliurades al convent per fra Narcís
Carles, com a marmessor seu; amb 5 lliures del llegat d'Aldonça,
vídua de Vicenç Cabra, escrivà de Girona, per un aniversari, i
amb 5 lliures d'un censal que prestava Narcís Eret, de la Bastida.
Per assegurar la percepció de les pensions, el venedor assegura
un censal que Pere Miró i els cosíndics, com a procuradors de
la ciutat de Girona, vengueren a Francesc de Segurioles (Pere
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Pinós, 22 de novembre de 1417) i que pertanyien a Margarida,
esposa de Gabriel Miquel.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die decima octava mensis septembris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexto.
Jaume de Bellsolà, notari public per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 1746 i 1747.
730 x 635 mm.

1122
1507, març, 15. Girona

Testament de Miquel Coma, ferrer de Girona, en el qual nomena com
a marmessors Jaume Ferrer, canonge i capellà major de l'església
de Sant Feliu; Julià Baschos, carnisser; Bartomeu Casellers,
mestre de cases, i Joan Vilar, sabater de Girona. Disposa ser
sepultat a l'església de Sant Feliu de Girona a la qual deixa diners
per fer el retaule de l'altar major i per a l'obra de l'església. Assigna
un censal de 15 sous que li prestava Nards Jordi, hortolà de
Girona, per tal que l'obrer de l'esmentada església faci celebrar
dotze misses anuals. També en dóna a l'oratori de Santa Maria
del Pilar; a Mateva, la seva esposa; a Carles de Bell-lloc, paraire
de Girona, i a Joan Vilar. Nomena el seu fill Narcís, de vuit mesos
d'edat, com a hereu universal. Si moria sense descendents o hi
renun-ciava, el substituiria l'Hospital Nou de Girona. En aquest
cas, es donarien 50 lliures al seu nebot [...] Coma, fill de Joan
Coma, notari de Murat, regne de França, germà seu. Institueix
Mateva com a usufructuària dels seus béns i tutora de llur fill.
Actum est hoc Gerunde die lune quintadecima mensis marcii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo septimo.
Pere Escuder, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 1830.

1507, març, 17. Girona

Codicil al testament de Miquel Coma, ferrer de Girona, en el qual deixa
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JO lliures a Joan Roïra, ·de Palol de Revardit, amb la condició
que faci definició al seu hereu universal de les qüestions, peticions o demandes que pogués moure contra els seus béns
i heretat i els que foren de la difunta Sibil·la, la seva primera
esposa, i restitueixi a l'hereu els instruments relatius a l'esmentada heretat. També disposa que posat cas que Mateva,
la seva esposa, no volgués o no pogués ser tutora de Narcís,
llur fill, ho sigui Julià Baschos, carnisser de Girona, fill del
testador.
Actum est hoc Gerunde die mercurii decima septima mensis marcii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
septimo.

Pere Escuder, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 1831.
413 x 352 mm.

1123

1507, març, 29. Peralada
Trasllat d'una clàusula del testament de Jaume Olmer, pagès del
Morassac, parròquia de Sant Martí de Peralada, en la qual
escull com a marmessors Berenguer Ramis, pagès de Cabanes,
el seu oncle; Pere Valspir, el seu cunyat, de Perpinyà, i Bartomeva, la seva mare. Llega a la seva mare, en dret de violari,
els drets que tenia sobre un camp anomenat de les Feixes
que fou de la difunta Joana Pont, vídua de Peralada, situat en aquestç¡. parròquia. Després de la mort d'aquesta, els
deixa a Francesc Guerau, el seu germà, de Vilafant; si no
vivia, al seu hereu. El trasllat es fa a petició de l'esmentada
Bartomeva.
Vicesima nona mensis marcii proximi preteriti (anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septimo).
Joan Esquerd, notari públic de Peralada i per tot el domini del
vescomte de Rocabertí.
Trasllat de 9 d'agost de 1507 clos pel mateix notari.
Registre específic: 1824.
188 x 328 mm.
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1124
1507, octubre, 11. Girona

Venda de censal atorgada per Miquel Tomàs, de Cassà de la Selva,
a favor de Miquel Ramonell, prevere sagristà de l'església de Salt,
Pere Ribot i Pere Barrera, de Salt, com a obrers de l'esmentada
església i en nom dels aniversaris, d'un censal de 5 sous barcelonesos de pensió anual i 5 lliures de preu. El paguen amb 5 lliures
deixades pel difunt Joan Aliu, àlies Llorenç, de Salt, per a la
celebració d'un aniversari (Dalmau Humbert, notari, 5 d'octubre
de 1502). Bernat Marrocs, de Vilablareix, s'erigeix en fidejussor.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die undecima mensis octobris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo septimo.
Miquel Vila, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
del també difunt Pere Ramon, notari.
Registres específics: 1783 i 1784.
624 x 393 mm.

1125
1507, desembre, 17. Girona

Venda a carta de gràcia atorgada per Pere Corones, de Montfullà,
a favor de Gaspar Llorenç, de Salt, d'una peça de terra plantada
amb vinya situada a Montfullà, al lloc anomenat Cellers, prop
de l'església, de tres i mitja o quatre vessanes d'extensió. A orient
i cerç, afronta amb una honor del venedor una part de la qual
fou del mas Padró; a migdia, amb l'honor del venedor una
part de la qual fou del mas Nadal, i a occident, amb l'honor
de l'altar de Sant Miquel de Salt que fou vinya de mossèn Ribot,
mitjançant una mota i rec. El preu és de 30 lliures de moneda
barcelonesa: 15 que el comprador havia pagat a l'esmentat Pere
Corones i 15 que havia pagat a Salvador Massa, àlies Rames,
de Salt, per la compra de la meitat de l'esmentada vinya. Se salva
el dret i domini directe del benefici de Sant Miquel de la seu de
Girona quant a terços, lluïsmes, foriscapis, fermances, fadigues,
drets d'empara, retenció i altres drets de domini directe, sense
cap cens.
Segueix àpoca.

874

ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA

Actum est hac Gerunde die decima septima mensis decembris
anna a nativitate Domini millesimo quingentesimo septimo.
Pere Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona, de les notes del també difunt Dalmau Humbert, notari.
Registres específics: 939 i 940.
521 x 429 mm.

1126
1508, gener, 3. Vílabertran

Establiment emfitèutic atorgat per Jaume de Coll, infermer delmonestir de Vilabertran, i Pere Penya, batxiller en decrets i cambrer,
com a vicaris d'Alfons d'Aragó, arquebisbe de[ ..], administrador
perpetu de l'esmentat monestir; Gabriel Bruguera, almoiner; Llorenç Cuinau, pieter; Joan Seguí, candeler; Gaspar Borrell, Joan
Resador i Pere Sunyer, canonges; a favor de Pere Jutge, àlies
Hospital, i Miquel Llobart, de Vilamalla, de manera proindivisa,
d'una peça de terra erma situada a Sant Vicenç de Vilamalla,
al lloc anomenat via de Peralada, que fou de les pertinences del
mas Borrassà de Vilamalla, de deu vessanes d'extensió. A orient,
afronta amb l'honor de Pere Pou; a migdia, part amb l'honor
que Domènec Comte té pel monestir (antigament la tenia en
Fontcoberta i es coneixia amb el nom de les Vinyes), part amb
l'honor d'en Sastre i part amb l'honor del mas Hospital; a occident, amb el camí que va de Vilamalla a Figueres; i a cerç,
amb una possessió que fou del mas Borrassà. Se salva el dret
i domini de l'abat del monestir de Santa Maria de Vilabertran
quant a terços, lluïsmes, foriscapis, fermances, fadigues, dret
d'em-para i retenció i altres drets de domini directe i un cens
per la festa de Sant Pere i Sant Feliu de dues mitgeres de forment
segons mesura de Castelló. Els estabilients reconeixen que han
rebut un parell de perdius d'entrada.
Actum est hac intus corum ecclesie monasterii beate Marie laci
de Villabertrando die tercia mensis ianuarii anna a nativitate Domini
millesimo quingentesimo octava.
Pere Figueres, notari públic de Vilabertran per autoritat de l'abat.
Registre específic: 2452.
268 x 461 mm.
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1127
1508, gener, 4. Girona

Heretament atorgat per Margarida, vídua de Pere Monjo, teixidor de
draps de llana de Girona, a favor de Joan Monjo, el seu fill,
teixidor de draps de llana de Girona, per raó del seu matrimoni
amb Isabel, filla legítima i natural de Bernat Vendrell i de la seva
difunta esposa Joana, de Taialà. Li dóna tots els seus béns amb
la condició que en continuarà essent senyora i usufructuària
mentre visqui i amb la retenció de 20 lliures per fer testament.
Si l'esmentat Joan moria sense fills legítims o si aquests no
arribaven a l'edat de testar, els béns haurien de tornar a Margarida
o a qui disposés, exceptuades 15 lliures de les quals podria
disposar lliurement.
Actum est hoc Gerunde die quarta mensis ianuarii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octavo.
Pere Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i
vegueria de Girona, de les notes del difunt Dalmau Humbert, notari.
Registre específic: 946.
327 x 377 mm.

1128
1508, gener, 4. Girona

Donació atorgada per Bernat Vendrell, senyor útil del mas Vendrell
de la parròquia de Taialà, i Caterina, germana seva, vídua de
Pere Carabús, de la parròquia de Cervià, a favor d'Isabel, filla
del donant i de la seva esposa Joana, amb motiu de les seves
núpcies amb [ ..]Monjo, teixidor de draps de llana de Girona,
fill del difunt Pere Monjo, teixidor de draps de llana de la mateixa
ciutat, i de Margarida, la seva esposa. Li dóna la part que li
pertoca de l'heretat i llegítima paterna i materna i dels béns i
drets que foren de Miquela, esposa de Narcís Vendrell, de la
parròquia de Taialà, mare dels donants; és a dir, tot el mas Bosc,
que havia pertangut a Miquela, situat al veïnat de Raset,
parròquia de Cervià, amb les seves terres, honors i possessions.
Bernat Vendrell l'havia heretat de la seva mare i n'havia fet
donació a la seva germana, per raó del seu matrimoni, amb la
clàusula que si moria sense fills havia de retornar al donant.
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Caterina, vídua i sense fills, fa donació a la seva neboda de tots
i cadascun dels seus béns, que inclouen el mas Bosc, donació
que es farà efectiva després de la seva mort. Si Isabel moria sense
fills o aquests no arribaven a l'edat de testar, aquests béns haurien de tornar a la donant o als hereus del mas Vendrell, a excepció
de 20 lliures que podria retenir per testar. Caterina reté durant
la seva vida la possessió del mas Bosc i el dret de poder testar
dels béns del mas fins al valor de 30 lliures. Isabel accepta la
donació i Bernat, fill de Bernat Vendrell, hereu del seu pare,
la consent.
Actum est hoc Gerunde die quarta mensis ianuarii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octavo.
Dalmau Humbert, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2621.
Pergamí força fràgil, li falta el marge superior esquerre i té nombrosos forats.
Anava encolat per la part inferior.
416 x 524 mm.

1129
1508, febrer, 10. Girona

Venda de censal atorgada per Francina, vídua de Pere de la Via,
ciutadà de Girona, com a possessora per dret d'hipoteca de
l'heretat, béns i drets que foren del seu marit, i Francesc de la
Via, fill dels anteriors, ciutadà de Girona, a favor de Lluís Pons,
donzell domiciliat a Torroella de Montgrí, fill del difunt Andreu
Pons, cavaller domiciliat a la mateixa vila, i de la seva esposa
Elionor, i a favor de la seva esposa Anna, filla de l'atorgant i
germana de Francesc de la Via. Els venen un censal de 389 lliures
de preu i 389 sous de pensió anual i els compradors retenen el
preu en concepte de da't de l'esmentada Anna d'acord amb les
capitulacions matrimonials. Per tal d'assegurar-ne el pagament
obliguen tres censals. El primer, d'li lliures, 2 sous i 6 diners
de cens anual que rebia Francesc de la Via com a hereu del seu
pare i que era part d'un censal de 17 lliures i 1O sous de pensió
i 350 lliures de preu quan es va crear. Francesc de Santceloni
i els cosíndics, com a procuradors de la Universitat de Girona,
el vengueren a Caterina, vídua de Guillem d'Escala, ciutadà de
Girona. El segon, de 14 lliures anuals de pensió, era part d'un
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altre censal que Sibil-la, vídua de l'honorable Gabriel de la Via,
doctor en lleis de Girona, rebia de la Universitat de Girona. I
el tercer, de 4 lliures, 13 sous i 4 diners de pensió, del qual
Francesc de la Via tenia l'usdefruit.
Segueix àpoca.
Actum est boc Gerunde die decima mensis febroarii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octava.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 1951 i 1952.
684 x 570 mm.

1130
1508, febrer, 19. Girona

Donació atorgada per Pere Verdaguer, prevere beneficiat a l'església
de Sant Feliu de Girona, com a procurador dels aniversaris
presbiterals de l'esmentada església, i Francina, esposa de Miquel
Sitjar, donzell domiciliat a Girona, hereus universals a parts
iguals dels béns del difunt Nards Ponç Vilella, ciutadà de Girona
(Dalmau Humbert, notari, 24 de novembre de 1506), a favor
d'Isabel, filla de Joan Raset, ciutadà de Girona, d'un censal de
100 sous barcelonesos de pensió anual i 100 lliures de preu que
eren part d'un altre censal de 36 lliures anuals que Narcís Ponç
rebia de la Universitat de Girona. Posat cas que Isabel morís
sense fills legítims i naturals o que aquests no arribessin a l'edat
de testar, ·els diners haurien de tornar als hereus de l'esmentat
Nards Ponç, segons disposició testamentària. La donació es fa
per pagar 100 lliures que Nards Ponç havia deixat a la donatària
després de la mort de Joana, vídua de Joan Gaspar de Vinyoles,
ciutadà de Girona.
Actum est boc Gerunde die sabbati decimanona mensis
febroarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octava.
Bernat Vives, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
del notari Pere Escuder.
Registre específic: 2038.
400 x 396 mm.
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1131
1508, abril, 11. Palau-sator

Venda atorgada per Benet Martinoi, treballador de Peratallada, i la
seva esposa, a favor de Miquel Alió, del castell de Palau-sator,
d'una terra anomenada Estanyol, situada a Sant Pere de Palausator. El preu és de 6 lliures i se salva el dret dels senyors.
Segueix àpoca.
Actum est hoc infra parrochiam Sancti Petri castri de Palatio
de Turri die undecima mensis aprilis anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo octava.
És còpia simple.
Registres específics: 1800 i 1801.
Falta la part superior.
366 x 325 mm.

1132
1508, abril, 18. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Francesc Antiga, del veïnat
de Corb de Sant Pere de les Preses, i Bernat Costabella, àlies
Portells, de Sant Miquel Sacat, en nom propi i com a procuradors
de Pere Finestres i la seva esposa Antònia; Miquel Caselles i la
seva esposa Margarida; Jaume Malagelada i el seu fill Vicenç;
Pere de Bellvespre, àlies Closells, i la seva esposa Caterina, de
la parròquia de Santa Maria de Batet; Joana, esposa de l'esmentat
Francesc Antiga; Antoni Antiga, de les Preses, i la seva esposa
Eulàlia, i Bartomeu Finestres, de Sant Miquel de Sacat, i la seva
esposa Margarida (procura de 30 de març de 1508 en poder de
Narcís Amalric, notari substitut de Santa Pau). Venen a Antoni
Gifre, àlies Olives, de la . parròquia de Cistella, i a Pere Clotes,
botiguer de Figueres, com a pabordes de la confraria de Sant Joan
de Cistella, un censal de 50 sous de pensió anual i 50 lliures
de preu que paguen amb diners procedents de la lluïció d'un altre
censal de 50 sous que rebien de la Universitat de Figueres.
Segueix àpoca. A més dels venedors que havien signat procura
hi apareixen també Elionor, esposa de Bernat Portell, i Joan Closells
la seva esposa Margarida.
Actum est hoc Gerunde die decima octava mensis aprilis anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octava.
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Joan Miquel Savarrés, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu de Jaume de Campllong, difunt notari de Girona, de les notes
de Carles Cerdà, notari difunt.
Registres específics: 2874 i 2875.
Antoni Gifre consta com a Anthonio Giffra alias Olivas a la venda i com a Anthonio
660 x 424 mm.
Xifra a l'àpoca.
Tinta esvanida i forats.

1133
1508, abril, 19. Girona

Permuta entre Pere Campuis i Pere Salvador Campuis, el seu fill, de
Montfullà, senyor útil i propietari del mas Campuis de l'esmentada
parròquia amb les seves honors i possessions, d'una banda, i
Pere Corones, també de Montfullà, de l'altra. Els primers lliuren
al segon dues feixes contigües de les pertinences del seu mas,
de quinze passes d'ample cadascuna, separades pel torrent
anomenat Mitjà i situades al pla de Montfullà. A orient, afronten
amb l'honor d'en Pol; a migdia, amb l'honor del mas Padró de
Montfullà que és de Joan Esteve, de Salt, i amb l'honor d'en Pol;
a occident, amb l'honor del mas Padró i amb la d'en Pol, i a
cerç, amb l'honor de l'esmentat Pere Corones i amb la d'en Pol.
A canvi, reben un tros de terra situat a la parròquia de Montfullà,
al lloc anomenat Aranesc.
Actum est hoc Gerunde die decima nona mensis aprilis anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octavo.
És còpia simple.
Registre especilic: 941.
Altres numeracions: n° L.

350 x 300 mm.

1134
1508, setembre, 9. Peralada

LluïCió de censal atorgada per Miquel Gallart, draper de la vila de
Peralada, com a tutor d'Antic, fill i hereu de Mart{ Ademar, escrivà
de Girona difunt (testament de 31 de juliol de 1503 clos per Anton
Arnau, notari), a favor de Bartomeva, v(dua d'Antoni Guerau,
de Vilafant, d'un censal de 26 sous i 8 diners de cens i 26 lliures
i 12 sous de preu. Bartomeva actua com a possessora d'una peça
de terra anomenada les feixes de na Ponta, situada a la parròquia
de Peralada, en un extrem del pont de la Mola a prop del moU
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del vescomte de Rocabertí. Aquesta peça fou d'en Pont, de la
mateixa vila, i després de Jaume Oliver, fill difunt de l'esmentada
Bartomeva, del lloc del Morassac. Una sentència donada a
Figueres el 20 d'agost a la causa que enfrontava Bartomeva, d'una
banda, i Pere Vallespir, procurador i marit de Caterina, també
filla de Bartomeva, de l'altra, l'havia condemnada a lluir el censal
esmentat. Havia estat venut per Jaume Oliveres, pagès del
Morassac, i la seva esposa Coloma, a Miquel Gallart, draper, i
a Miquel de Santmartí, donzell de Girona, amb destinació a Antic
Ademar, pupil, el JO de febrer de 1506.
Actum est hoc Petralate die nona mensis septembris anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octavo.

Joan Esquerd, notari per tot el domini del vescomte de Rocabertí,
regent de la notaria de Peralada.
Registre específic: 1737.
241 x 354 mm.

1135
1508, setembre, 9. Peralada
Venda i cessió del lloc i dret en un censal de 8 sous melgoresos de

pensió i 8 lliures de preu feta per Rigalt Pons, botiguer de Peralada,
com a fill i hereu de Marturiana, a favor de Bartomeva, vídua
d'Antoni Guerau, de Vilafant, com a posseïdora d'una peça de terra
anomenada les feixes de na Ponta, situada a Sant Martí de
Peralada, en un extrem del pont anomenat de la Mola i prop del
molí del vescomte de Rocabertí. Aquesta terra havia estat d'en Pont,
de l'esmentada vila, i més tard de Jaume Oliver, fill difunt de Bartomeva. Aquesta, la tenia per sentència arbitral donada a Figueres
el 22 d'agost de 1508 sobre la causa entre ella i Pere Valspir, de
Perpinyà, com a procurador de la seva esposa Caterina, filla de BartomfNa, sentència per la qual Bartomeva havia estat condemnada
a lluir aquest censal. A banda, el censal havia estat comprat per
Pere Mascarós, espaser de Peralada, i Francesca, vídua de Rigalt
Mascarós, baster de Peralada, com a tutors de Martina, Margarida
i Marturiana, filles i hereves de Rigalt Mascarós, a Castelló Pont,
del veïnat del Morassac de Peralada, i a la seva esposa Antònia,
filla i hereva del difunt Joan Roca, àlies Gelabert, de les Olives,
parròquia de Peralada. Guillem Pont, de Fortià, i Antoni Romaguera,
àlies Masdamunt, del Morassac (1O de setembre de 1442) actuaren
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com a fidejussors. Rigalt Pons el tenia com a hereu de la seva
mare. A canvi de la venda, l'atorgant rep 8 lliures barceloneses.
Actum est hoc Petralate die nona mensis septembris anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octava.
Joan Esquerd, notari per tot el domini del vescomte de Rocabertí,
regent de la notaria de Peralada.
Registre específic: 1811.
321 x 458 mm.

1136
1508, novembre, 6. Girona

Lloació atorgada per Ramon Xammar, donzell, senyor del castell de
Medinyà, a favor de Rafael Samsó, ciutadà de Girona, dels drets
que tenia l'esmentat Samsó en les lleudes anomenades de la pedra,
del mercat o altres lleudes de la ciutat de Girona i en una calça
de presset vermell o 1O sous barcelonesos de tern. Antigament
havien estat de Guillem de Prat, mercader, i foren de Bernat
d'Hospital, canvista, i Pere de Bell-lloc, mercader, tots de Girona.
Rafael Samsó els tenia en feu per l'atorgant amb prestació
d'homenatge i fidelitat sense altres serveis, d'acord amb l'instrument
de venda fet per Miquel de Prat, mercader de Girona, a Ramon
Samsó, major de dies, ciutadà de Girona, avi de l'esmentat Rafael
(Bernat Ferran, notari, 6 de juliol de 1442). L'atorgant salva el
seu el dret quant a terços, lluïsmes, foriscapis, fadigues, dret
d'empara i retenció i els altres drets de domini directe.
Actum est Gerunde die sexta mensis novembris anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octava.

Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2169.
Estava cosit per la part s uperior.

178 x 384 mm.

1137
1508, desembre, 1

Sentència dictada per Jaime de Luna, conseller i lloctinent general
del rei en el Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i
Cerdanya, a favor de la tutora de Miquel, pupil i hereu de Miquel
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Vendrell, ciutadà de Girona, contra [.. .] Sitjar, sobre la causa
que els enfrontava pels molins que tenien al rec reial anomenat
Portell i també Cagafaves. Disposa que el primer pugui rebre aigua
de l'esmentat rec sense cap impediment del segon.
Die videlicet veneris ad audiendum· sententiarum partibus
assignata intitulato primo mensis decembris anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo octavo.
Francesc Carbonell, escrivà reial, arxiver i notari públic de Barcelona
per autoritat reial.
Registre específic: 2873.
Mal estat de conservació: tinta esvanida, taques i estrips.

457 x 665 mm.

1138
1508, desembre, 22. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Gaufred de Millars, donzell
domiciliat a Besalú, com a procurador d'Aldonça, la seva esposa
(procura feta per Joan Rafael Ella, notari de Besalú, el 21 de
desembre de 1508), filla i hereva amb Elionor, la seva germana,
esposa de Pere de Millars, domiciliat a Madremanya, del difunt
mestre Jaume Serra, doctor en medicina de Girona, a favor de
Joan Baürt, draper de Girona, d'un censal de 80 sous barcelonesos
de pensió anual i 80 lliures de preu. Per assegurar les pensions,
obliga 25 lliures anuals que ell, com a usufructuari, i Aldonça,
com a propietària, reben de la Universitat de Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc extra limites et satis prope civitatem Gerunde
die vicesima secunda mensis decembris anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo octavo.
Pere Escuder, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona, de les notes del
també difunt Carles Cerdà, notari.
Registres específics: 2398 i 2399.
698 x 623 mm.

1139
1509, maig, 1. Girona

Lluïció de censal atorgada per Antoni Gonec, baster de Girona, a
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favor de Gaspar Sitjar, de la parròquia d'Estanyol, de 30 sous
de pensió anual i 17 lliures de preu, que Eufrasina, vídua de
Jaume Sitjar, d'Estanyol, i Pere Sitjar, llur fill, hereu del mas
Sitjar, com a principals, i Pere Companyó, àlies Batlle, de la
mateixa parròquia, fill i hereu de Bartomeu Companyó, i Pere
Sunyer, del veïnat de Domeny, parròquia de Paret-ruff, com a
fidejussors, van vendre a Coloma, esposa de Felip Benet Falcó,
mercader de Girona (Jaume Feliu Calvó, notari, 4 d'octubre de
1459). Havia pertangut a l'atorgant per venda feta per Jaume
Jordà, prevere beneficiat en l'església de ~ant Feliu de Girona,
com a persona laica i privada (Miquel Renart, notari, 5 de maig
de 1503). Jaume Jordà el tenia per compra com a persona privada
a un altre Antoni Gonec, mercader de Girona, el qual actuava
com a procurador de Pere Badia, receptor dels diners de la Santa
Inquisició (Carles Cerdà, notari, 2 de maig de 1503). L'atorgant
reconeix que ha rebut 17 lliures de moneda barcelonesa
dipositades a la taula de Joan Rafael Bas, mercader i canvista
de Girona, que li han pagat les pensions i els interessos que li
devien fins aleshores, i 20 sous per l'instrument del censal.
Actum est hoc Gerunde die primo mensis madii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo nono.
Pere Ramon, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 2091.
Altres numeracions: N" S.

240 x 361 mm.

1140
1509, desembre, 30. Girona

Venda de censal atorgada per Bernat de Bell-lloc, doctor en lleis de
Girona, a favor de fra Joana Aixerrat, com a vicari del convent
dels frares predicadors de Girona, d'un censal de 120 sous
barcelonesos de pensió anual i 156 lliures de preu que rep
mitjançant la taula de canvi de Joan Rafael Bas, mercader i
canvista de Girona. El comprador paga amb diners procedents
de la lluïció de diversos censals a favor de l'obra del convent:
20 lliures d'un censal de 20 sous de pensió anual que prestava
Berenguer Pla, verguer dels jurats de Girona per un aniversari,
censal que havien cedit als aniversaris de l'església de Sant Feliu
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de Girona (1508); 35 lliures d'un censal de 35 sous de pensió
que prestava Rafael Domènec, apotecari de Girona i Joan Vilar,
de Sant Sadurní (1508); 52 lliures d'un censal de 52 sous de
pensió anual que prestava Melcior Mart{, fuster de Girona, per
l'aniversari de [. ..]Cerdà, prevere (1508); JO lliures d'un censal
que prestava Ferrer de Palafrugell; 18 lliures i 15 sous d'un censal que prestava Caterina Solà; 20 lliures de l'Almoina de la Mare
de Déu Maria del Roser de l'esmentat convent, i 5 sous dels fons
del convent. Per assegurar-ne el pagament obliga tots els seus
béns i drets i especialment un censal de 50 lliures de pensió anual
i 1.200 lliures de preu que Pere Miró i els altres cosíndics, com
a procuradors de la ciutat de Girona, vengueren a Nicolaua, vídua
de Guillem de Bell-lloc, ciutadà de Girona (Pere Pinós, notari,
16 de novembre de 1417)
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die tricesima mensis decembris anno
a n ativitate Domini millesimo quingentesimo nono.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 1744 i 1745.
848 x 594 mm.

1141
1510, gener, 19. La Pera

Creació i venda de censal atorgada per Joan Mas, habitant de la
Pera, com a principal, i Joana, la seva esposa, com a fidejussora, a favor de Miquel Masó, de Pedrinyà, d'un censal de
5 sous de moneda barcelonesa de cens anual i 100 sous de preu.
Per garantir-ne el pagament obliga tots i cadascun dels seus
béns.
Actum est hoc in castro de Piru die decimanona mensis ianuarii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo.
Joan de Puig, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona. .
·
Registre específic: 2496.
380 x 305 mm.
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1142
1510, febrer, 22. Girona

Apoca atorgada per Bernat Ribot, canonge de la seu de Girona,
obtentor de la sagristia de l'església de Sant Andreu d'Estanyol;
Joan Burguès i Joan Pelec, obrers de la mateixa església; Pere
Cendra i Bartomeu Geronés, baciners del Bac{ de les Ànimes del
Purgatori de l'esmentada església, i Llorenç Reig, senyor útil del
mas Reig d'Estanyol. Reconeixen a Marturià Prat, àlies Sitjar,
d'Estanyol; a Margarida, la seva esposa, senyora útil i propietària del mas Sitjar, i a Gaspar Sitjar, llur fill, heretat per raó
de matrimoni, que han rebut per mitjà de la taula de canvi de
Joan Rafael Bas, mercader i canvista de Girona, 25 lliures i 18
sous de moneda barcelonesa, per la lluïció i redempció d'un censal de 25 sous i 1O diners de pensió anual i 25 lliures i 18 sous
de preu que Marturià Prat, àlies Sitjar, i Margarida havien venut a Pere Burguès i Marturià Fortià, com a baciners del Bacf
de les Ànimes del Purgatori, i a Tomàs Blanc i Roc Reixac del
Puig, com a obrers de l'esmentada església. L'havien comprat
amb 25 lliures i 17 sous que havia llegat Antoni Reig per a la
fundació d'un aniversari (Antoni Arnau, notari, 29 d'octubre
de 1494).
Actum est hoc Gerunde die vicesima secunda mensis febroarii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo.

Francesc Reixac, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona, de les notes del seu pare Narcís Reixac.
Registre específic: 943.
334 x 239 mm.

1143
1510, març, 20. Girona

Apoca atorgada per Baudili Pagès, prevere de la seu de Girona,
com a procurador dels aniversaris presbiterals del monestir de
Sant Daniel (procura de 14 de febrer de 151 O closa per Pere
Escuder, júnior, notari de Girona}, a favor de Gaspar Sitjar,
de la parròquia d'Estanyol, en la qual reconeix que ha rebut 30 lliures de moneda barcelonesa a la taula de canvi de
Joan Rafael Bas, mercader i canvista de Girona, per la lluï-
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ció d'un censal de 30 sous de pensió anual i 30 lliures de
preu que fou venut als esmentats aniversaris per Pere Coll,
d'Estanyol, i Francina, la seva esposa, difunts (Francesc Vidal, notari de Girona, 18 de desembre de 1406). A més, ha
rebut 20 sous per la confecció del document i les pensions
endarrerides.
Actum est hoc Gerunde die undecima mensis marcii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo.
Narcís Reixac, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona, de les notes del també difunt Dalmau Humbert,
notari.
Registre específic: 935.
Estava unit a un altre pergamí per la part inferior.
N° 6.
250 x 359 mm.

Altres numeracions :

1144
1510, maig, 1. Girona

Venda atorgada per Guerau Blanc, d'Estanyol, vegueria de Girona,
a favor de Margarida, esposa de Marturià Sitjar, de la mateixa
parròquia, i de Gaspar Sitjar, fill dels anteriors, en franc alou,
d'una feixa de terra situada a Estanyol, al lloc anomenat Pantena!,
de dues vessanes d'extensió. A orient, afronta amb una terra que
fou de l'hereu del mas Pasqual d'Estanyol i que ara era de Dalmau
Reixac de Pla, de la mateixa parrÒquia; a migdia, amb una
possessió del venedor, i a occident i cerç, amb una possessió d'en
Reig d'Estanyol. El preu és de 4 lliures i 1O sous de moneda
barcelonesa que dipositen a la taula de canvi de Joan Rafael Bas,
mercader de Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die prima mensis madii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo.
Pere Ramon, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registres específics: 951 i 952. ·
Altres numeracions: No 60.
323 x 361 mm.
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1145
1510, maig, 4. Girona

Testament de Jaume TornaveUs, cirurgià de Girona, en el qual escull
com a marmessors Gabriela, la seva esposa; Baudili Pagès,
prevere beneficiat a la seu de Girona, i Narcís Sureda, cirurgià
de Girona, el seu gendre. Disposa ser enterrat al cementiri de Sant
Feliu de Girona. Deixa diners a l'església de Sant Feliu, a l'altar
de Santa Maria dels Claustres de la seu de Girona i a l'església
de Cartellà, on institueix la celebració de misses per la salvació
de la seva ànima i la dels seus pares, Martí TornaveUs i Miquela,
difunts. Deixa a la seva dona, entre altres coses, la meitat del
lloguer de la seva casa situada al carrer de l'Abeurador de Girona,
durant tota la vida, després de pagades les càrregues i pensions
de censals a què estava obligada, que pujaven a 15 sous. Fa llegats
a Caterina, la seva néta, filla del difunt Pere Ferrer, cellerer de
Girona, i de la seva esposa Beneta, ara esposa de Miquel Colomer,
cellerer de Girona; a Beneta, filla del testador i de Margarida,
la seva primera esposa i mare de l'esmentada Caterina, i als seus
néts i nétes. Institueix com a hereva universal Joana, esposa de
Narcís Sureda, filla seva i d'Elionor, la seva segona esposa, i com
a substitut en cas de mort d'aquesta, Joan Bofill, el seu nét, fill
del difunt Joan Bofill, cellerer de Girona, i de l'esmentada Beneta.
En cas de mort de Joan, el substituirien els seus néts i nétes,
d'acord amb l'ordre establert.
Actum est hoc Gerunde die sabbati quarta mensis madii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesïmo decimo.
És còpia simple.
Registre específic: 2471.
559 x 322 mm.

1146
1510, juliol, 16. Montsó

Privilegi en forma de capítols atorgat pel rei Ferran li a favor de la
ciutat de Girona, a petició de Joan Capmany, ciutadà, i Dalmau
Humbert, notari, com a síndics de la ciutat a les Corts de Montsó.
Aprova: 1. Que la ciutat pugui fer i tenir edificis destinats a
presons al lloc que cregui convenient, ja que l'antic edifici havia
de pagar als propietaris un lloguer anual de 1O lliures i estava
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mal condicionat com a presó per tal com se n'havien escapat
diversos presoners. Ha de fer-se a les cases que la ciutat destini
a aquest ús les quals han de ser prou fortes per aquesta funció.
No hi pot haver presons a cap altre lloc de la ciutat i els oficials
reials del veguer, del batlle i del sotsveguer han de pagar a la
ciutat les 1O lliures que l'antiga pagava com a arrendament. 2.
Que les diferències i baralles que hi pugui haver entre els
comensals de l'Hospital de Santa Caterina i els pobres o malalts
de l'esmentada casa, sempre que no siguin delictes de sang sinó
domèstics i lleus, els pugui pacificar, conèixer i castigar el
comanador de l'Hospital amb consell dels seus administradors.
3. Que sigui observat el privilegi que prohibia que en el radi de.
mitja llegua de la ciutat hi hagués carnisseries i peixateries.
Tampoc s'hi podria vendre pa, vi ni altres productes i revoca tots
els establiments que s'hagin pogut fer en contra de l'esmentat
privilegi. 4. Que els tres oidors de comptes, un per cada mà, siguin
escollits per tres anys i renovats anualment, cada any el d'una
mà diferent. Si un oidor era escollit jurat o moria, els jurats en
podrien subrogar un altre, tantes vegades com fos necessari. 5.
Que en endavant cada trienni es faci elecció de batlle i sotsbatlle,
per insaculació, segons la manera detallada en el present privilegi,
el disset de gener, festa de Sant Antoni. 6. Que el batlle general
i el seu lloctinent respectin els privilegis concedits a la ciutat de
Girona i que no s'immisceixin en les jurisdiccions, accions i
penes imposades pel mostassaf, obrers i jurats de la ciutat de
Girona, ni els inhibeixin en l'exercici de les seves funcions.
Només podrien fer-ho quan hi hagués contradicció o litigis entre
els esmentats oficis. 7. Concedeix a la ciutat la potestat de
manllevar i vendre censals per lluir-ne uns altres amb un interès
més alt (aquells que la relació preu/interès fos inferior a 20.0001
1.000). 8. Que cap oficial reial, ja sigui el governador general,
el seu lloctinent, el batlle general, el veguer, el batlle, el sotsveguer o qualsevol altre oficial, pugui immiscir-se en les obres
del Ter.
Datum in villa Montissoni die XVI mensis iulii anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo decimo.
Miquel Velazquez Climent.
Registre específic: 2946.
Conserva part del segell

745 x 648 mm.

CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA

889

1147
1510, agost, 31. Montsó

Privilegi en forma de cap{tols atorgat pel rei Ferran li a la ciutat de
Girona, a petició de Joan Capmany i Dalmau Humbert, notari,
s{ndics de l'esmentada ciutat a les Corts de Montsó. Confirma i
amplia altres privilegis concedits pels seus predecessors. En primer
lloc, el privilegi del rei Jaume I atorgat el 12 d'abril de 1232, de
concessió de franqueses, i les confirmacions i ampliacions del rei
Jaume li de 25 de maig de 1315, i del rei Mart{ I de 17 de març
de 1405. El fa extensible al dret o exacció de duana, almoixerifat,
ancoratge, travetagium, passatge, gabella i tota imposició instituïda
o per instituir, amb alguna excepció quant a les lleudes i drets
reials dels comtats de Rosselló i Cerdanya. En segon lloc, confirma
el privilegi concedit pel rei Pere III el 18 de juny de 1359, sobre
les ordinacions, estatuts i bans que podien imposar els jurats a
la ciutat i batllia de Girona, i hi afegeix que poden executar-los
si els oficials reials hi refusaven (per exemple, el cas dels bans
contra els blasfemadors i tafurers). En tercer lloc, el privilegi sobre
els obrers concedit pel rei Jaume el28 de maig de 1315, i el privilegi
referent al mostassaf atorgat pel rei Pere el JO d'abril de 1351.
Remarca les seves competències a fi de superar el conflicte de
jurisdicció entre els sobreposats i el mostassaf, d'una banda, i el
batlle general de Catalunya o el seu lloctinent, de l'altra, i mana
que el batlle no els pertorbi en l'exercici dels seus càrrecs. També
concedeix que els jurats puguin revocar, esmenar o refer les ordinacions i cap{tols de les confraries que siguin contràries al bé
públic i mana als pabordes que les presentin si els ho requereixen.
Finalment, aclareix el privilegi donat a Barcelona pel rei Joan li
el 8 de juny de 1493 sobre la franquesa de pagament del morabat{
a l'algutzir a favor dels habitants de la ciutat i les seves famflies.
Especifica que s'ha d'entendre l'algutzir del governador o qualsevol
altre, alhora que concedeix que la franqu{cia es faci extensiva a
tots els habitants de la vegueria i batllia de Girona.
Datum in oppido Montissonis die XXXI mensis augusti anno
a nativitati Domini millesimo quingentesimo decimo.
Miquel Velazquez Climent.
Registre específic: 2942.
Mal estat de conservació: tinta esvanida, forats, talls, fràgil.
Registrado [... ].
780 x 650 mm.

Altres numeracions:
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1148
1510, setembre, 2

Trasllat de capítol de Corts concedit pel rei Ferran li a les Corts
celebrades a Montsó en el qual, a petició dels representants
de la ciutat de Girona, estableix que els càrrecs de jutge d'apeZ.Zacions, advocat fiscal major i advocat fiscal menor recaiguin en persones diferents a fi que no es produeixi acumulació
de càrrecs com en el cas de Francesc Miquel. Segueix protesta d'aquest.
Scriptum sub secundo die mensis septembris anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo decimo.
Trasllat de 2 de setembre de 151 O. Pere Joan, escrivà reial, amb
testificació dels notaris Francesc Grau Fogassot, Joan Vilana i Lluís
Jorbà.
Registre específic: 1602.
Suposem que el trasllat fou fet immediatament després de l'atorgament del capítol
perquè el document així ho mana.
Altres numeracions: Registrado de número
263.
530 x 584 mm.

1149
1510, setembre, 2. Montsó

Revocació feta pel rei Ferran li en les Corts Generals reunides a
Montsó, a petició i a favor de la ciutat de Girona, del privilegi en el qual concedia batllia pròpia a la vila i vall d'Amer
perquè les lluïcions de viles, llocs, parròquies i termes de la
vegueria i bisbat de Girona, com era el cas, havien estat pagades per la ciutat i poblats, diners dels quals era dipositari
Francesc de Santceloni. A més, el fet de tenir batllia suposava
perjudici per a la ciutat i s'havien iniciat nombrosos plets i
processos.
No hi consta datació escrita.

Trasllat de 26 de setembre de 1510. Pere Joan, escrivà reial i notari
per tot el domini del monarca, amb testificació dels notaris Francesc
Guerau, Joan Vilana i Lluís Jorbà.
Registre específic: 1958.
712 x 610 mm.
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1150
1511, maig, 2. Girona

Venda de censal atorgada per Joan la Real, mestre en teologia, prior
del convent de Sant Domènec de Girona; Joan Aixerrat, Pere Antoni de Llaners, Martí Casanova, Jaume Coma, Jaume Balcarca,
Blai de Roca, Joan Balufer, Miquel Celina, Joan Alegria, Garcia
d'Argien, Pere Pagès i Baudili Escuder, frares de l'esmentat convent, reunits a la capella de Sant Miquel del Claustre. Venen a
Isabel, vídua de Narcís Cerdà, apotecari, i quan morí mestre en
medicina de Girona, dos censals que Narcís Cerdà i Francina,
la seva primera esposa, havien venut al convent: un de 40 lliures
de preu i 40 sous de pensió anual que era part d'un altre de 63
sous de pensió i 63 lliures de preu (Dalmau Humbert, notari,
13 de setembre de 14 93), i un altre de 40 sous de pensió i 40
lliures de preu (Dalmau Humbert, notari, 16 de maig de 1495).
El preu total de la venda és de Sl lliures i JO sous, que corresponen
al preu dels censals més les pensions endarrerides. Els venedors
reben 80 lliures per mitjà de la taula de canvi de Joan Rafael
Bas, mercader i canvista de Girona, i 30 sous lliurats al
procurador del convent. Se salva el dret del convent en 23 sous
de pensió i 23 lliures de preu que li restaven del censal de 63
lliures.
Segueix àpoca.
Actum est hac Gerunde in dicta capella Sancti Michaelis
Archangeli die secunda mensis madii anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo undedimo.

Dalmau Humbert, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2525 i 2526.
617 x 392 mm.

1151
1511 , setembre, 9. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Joan Marcó, ciutadà de
Girona, i la seva esposa Caterina, a favor de fra Joan Aixerrat,
vicari del prior del convent dels predicadors de Girona, i del
convent, d'un censal de 40 sous barcelonesos de pensió anual
i 40 lliures de preu. Per assegurar-ne el pagament obliguen un
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censal de 18 lliures i 15 sous anuals i 450 lliures de preu, que
era part d'un altre de 40 lliures anuals i 960 lliures de preu que
Pere Miró i els altres cosíndics de la Universitat de Girona
vengueren al difunt Ramon de Juià, donzell (Pere Pinós, notari,
24 de novembre de 1417). Aquestes 18 lliures i 15 sous anuals
van pertànyer a Lleonarda, mare de l'atorgant, vídua de Joan
Gaspar Marcó, ciutadà de Girona, la qual les havia constituït
en dot al seu marit. Anteriorment havien pertangut a Nicolau
Frugell, notari de Girona difunt, pare de Lleonarda, per cessió
de Jaume Francesc de Santceloni, ciutadà de Girona, a qui
pertanyia el èensal. Joan Marcó les tenia com a hereu de la seva
mare. El convent de Sant Domènec paga amb 40 lliures
procedents de la lluïció d'un censal de 50 sous de pensió anual
i 50 lliures de preu que li prestava Francesc Sarroca, donzell,
senyor del castell de Palau de Terrades, mitjançant dipòsit a la
taula de canvi de Joan Rafael Bas, mercader i canvista de Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in tuni mei dicti Iohannis Marco scita in platea
in plano infra parrochiam Sancti Felicis Gerundensis die nona
mensis septembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
undecimo.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2418 i 2419.
731 x 554 mm.

1152

1511, setembre, 23. Girona

Permuta entre Eulàlia, esposa de Jaume Miquel Mas, senyora útil i
propietària del mas Toraies d'Estanyol, i Margarida, esposa de
Marturià Prats, àlies Sitjar, de la mateixa parròquia, senyora útil
i propietària del mas Sitjar, i Gaspar Sitjar, el seu fill. La primera
cedeix una peça de terra situada a Estanyol, al lloc anomenat
les Artigues, d'un jornal de terra d'extensió, la qual afronta amb
l'honor dels Sitjar pertot arreu llevat de, a cerç, per on afronta
amb l'honor d'en Blanc. Els segons cedeixen una peça de terra
situada a Estanyol, al lloc anomenat Pla. A orient, afronta amb
l'honor d'en Reixac del Puig, mitjançant el torrent de la Marella;
a migdia, amb el camí i amb l'honor del mas Llobet; a occident,
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amb l'honor dels primers, i a cerç, amb l'honor dels primers i
amb la de Dalmau Reixac, d'Estanyol. També cedeixen una punta
de terra situada al mateix lloc, que afronta a migdia amb l'honor
d'en Regàs; a occident, amb l'honor dels primers, i a cerç, amb
la dels cedents.
Actum est hoc Gerunde die vicesima tertia mensis se[ptembris]
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo undecimo.
Pere Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona, de les notes del també difunt Dalmau Humbert, notari.
Registre específic: 1252.
336 x 281 mm.

1153
1511, setembre, 26. Girona
Creació i venda de censal atorgada per Guerau de Segurioles, donzell
domiciliat a Girona, en nom propi i com a procurador i
administrador general de la persona i béns de Miquel Joan, fill
seu i de Iolanda, la seva esposa (procura de 18 de novembre de
1507), a favor de Pere Miquel Descoll, clergue obtentor del benefici
de Sant Pere de l'església de Corçà, en nom de l'esmentat benefici, d'un censal de 80 sous de pensió anual i 80 lliures de preu.
Per assegurar-ne el pagament obliga un censal de 7 lliures i
1O sous de pensió anual que era part d'un altre de 30 lliures
de pensió i 600 lliures de preu, que Francesc de Santceloni, Joan
Sarriera i Pere Benet, com a s{ndics i procuradors de la Universitat
de Girona, havien venut a Blanca, esposa de Francesc de Segurioles, ciutadà de Girona (Roger de Donç, notari de Girona,
30 d'abril de 1403), la qual va prestar agnició de bona fe a favor
del seu marit i reconegué haver-lo comprat amb diners d'ell. El
comprador paga 80 lliures de moneda barcelonesa dipositades
per Margarida, vúi.ua de Francesc Miquel, de la Bisbal, a la
tresoreria de la seu de Girona, per lluir un censal de 80 sous
de pensió anual i 80 lliures de preu que prestaven al benefici
esmentat.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vicesima sexta mensis septembris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo undecimo.

894

ARxiu MuNICIPAL DE GIRONA

Pere Ramon, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2414 i 2415.
741 x 659 mm.

1154
1511, octubre, 6. Estanyol

Testament de Margarida, esposa de Marturià Prats, àlies Sitjar,
senyora útil i propietària del mas Sitjar d'Estanyol, en el qual
escull com a marmessors Pere Batlle, de la mateixa parròquia;
Joan Prat, de Clota, parròquia[ Riudellots de la Creu; Antoni Pont,
àlies Guerau, de Campdorà; Miquel Sunyer, del veïnat de Domeny,
parròquia de Paret Rufí, i Gaspar Sitjar, d'Estanyol, fill seu. Vol
ser enterrada al cementiri de l'església d'Estanyol a la qual dóna
diners per pagar drets de sepultura i misses, i als altars major,
de Santa Maria, Sant Miquel i Sant Esteve. També en dóna a
la capella de Sant Bartomeu i a la de Sant Pere de l'esmentada
parròquia, a la de Sant Jaume de Vilademany d'Aiguaviva, a la
dels Sants Abdó i Senén de Sant Dalmai, a l'església de la
parròquia de Vilablareix i a les torxes de l'església d'Estanyol.
A més, deixa diners per pagar greuges o deutes oblidats, per
maridar donzelles i per distribuir tres almoines de pa. Disposa
que Antoni, Jaume i Bartomeva, fills seus, siguin dotats dels seus
béns i proveïts del mas Sitjar mentre hi romanguin i hi treballin.
Fa llegats pecuniaris a Miquel Sitjar, paraire de draps de llana
de Girona, fill seu; a Margarida, la seva néta, filla de Gaspar Sitjar,
fill seu, i de la seva esposa Joana; als altres néts i nétes nascuts
i per néixer; a Joana, esposa de Gaspar Sitjar, fill de la testadora;
a Elisabet, esposa de Miquel Sitjar, fill seu, i als marmessors.
Disposa que Marturià Prats, àlies Sitjar, el seu marit, pugui estarse en el mas amb l'hereu i que sigui alimentat i proveït amb
una cambra amb llit. Nomena Gaspar Sitjar, fill seu, com a hereu
universal. El substituirien Antoni, Jaume, Bartomeva o Miquel,
fills seus, o l'hereu del mas Batlle de la parròquia d'Estanyol o
el del mas Oms d'Aiguaviva, posat cas que fossin de parentela,
per aquest ordre.
Actum est hoc in dicto manso Scitiar dicte parrochie de
Stagneolo vicarie Gerunde die lune intitulata sexta mensis octobris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo undecimo.
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Narcís Reixac, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 950.
Altres numeracions: N° 23.

443 x 322 mm.

1155
1512, març, 15. Palol d'Onyar

Creació i venda de censal atorgada per Narcis de Palol, donzell, senyor
del castell de Palol d'Onyar; Margarida Rafaela, la seva esposa,
i Dionísia, llur filla, a favor de mestre Joan Sareyal, prior del
convent dels frares predicadors de Girona, i de l'esmentat convent,
d'un censal de 16 lliures de moneda barcelonesa de pensió anual
i 400 lliures de preu, q(Ae reben per mitjà de la taula de canvi de
Joan Rafael Bas, mercader i canvista de Girona. El venen per cobrir
necessitats i per redimir alguns censals en els quals estava obligat
un censal que els prestava la Universitat de Girona. Aquests censals
pujaven a 15 lliures i 5 sous de pensió anual i 305 lliures de preu.
Per assegurar les pensions del censal objecte de la venda obliguen
un censal de 26 lliures de pensió anual que Margarida Rafaela,
com a propietària, i Narcís de Palol, com a usufructuari, reben
sobre la Universitat de Girona i que són part d'un altre censal
de 40 lliures de pensió i 20.000 sous de preu que Ramon Samsó,
menor de dies, i Nicodem Puig, com a síndics de la Universitat
de Girona, vengueren a Bernat de Vilarmau, ciutadà difunt de Girona (Arnau de Coll, notari, 7 d'abril de 1446). Anna, vídua de
Miquel de Santmartí, donzell de Girona difunt, els el va cedir en
venda ell? de juliol de 1506. El convent el compra amb 200 lliures
procedents de la lluïció de part d'un censal que la Universitat
d'Igualada li prestava i que pujava a 435 sous anuals i 435 lliures
de preu, per celebrar quatre misses perpètues per la salvació de
l'ànima de Guillemeta, vídua de Bernat Padernera, cotoner de Barcelona; amb 50 lliures procedents d'un altre censal de 45 sous de
pensió anual i 50 lliures de preu prestades per Lluís Estruç, ciutadà
de Girona; amb 50 lliures donades per fra Pere Antoni de llaners,
sagristà de la capella de la Mare de Déu del Roser de l'esmentat
convent, corresponents a la meitat d'un censal de 100 sous de cens
anual que es prestaven a l'obra de l'esmentada capella per una
missa per l'ànima de Caterina Granada, difunta; amb 40 lliures
procedents de la lluïció feta a Isabel, vídua de Nards Cerdà, mestre
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en medicina de Girona, per un censal que prestava pels aniversaris
que se celebraven per l'ànima d 'Elionor Miró; amb 40 lliures
procedents de la lluïció feta a Isabel de part d'un altre censal de
60 sous de pensió anual i 60 lliures de preu que Narcfs Cerdà
prestava al convent; amb 1O lliures de la lluïció d'un censal de
50 lliures de propietat que Benet Sarroca, donzell, senyor del castell
de Palol de Terrades, prestava al convent, i amb 1O lliures que
procedien de diners del convent.
Segueix àpoca.
Actum est hoc intus castrum de Palatiolo Undaris situm in
baiulie Gerunde die quintadecima mensis martii anno a nativitate
Domine millessimo quingentesimo duodecimo.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2412 i 2413.
854 x 600 mm.

1156
1512, març, 28. Canet

Donació inter vivos atorgada per Sadurnina, vfdua de Bernat Arbonès,
de la Tallada, possessora dels drets de la seva filla Coloma per
donació, a favor de Margarida, filla seva, per raó del seu
matrimoni amb Salvi Comadira, pagès, fill de Joan Comadira,
de Calonge, de tots els drets que tenia sobre els béns del seu difunt
marit, a condició que Margarida donés a Coloma, la seva
germana, 25 lliures perquè es pogués casar.
Actum est hoc in loco de Caneto iurisdictionis castri de
Virginibus die vicesimo octava mensis marcii anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo duodecimo.
Pere de Font, notari públic de Verges, la Tallada i Bellcaire per
autoritat de Jaume de Cardona, senyor d'aquests termes.
Registre específic: 94 7.
231 x 409 mm.

1157
1512, març, 28. Canet

Capitulacions matrimonials de Salvi Comadira, fill de Joan Coma-
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dira, de Calonge, amb Margarida, filla del difunt Bernat Arbonès,
de la Tallada, i de la seva esposa Sadurnina. Joan Comadira
dóna al seu fill, com a donació inter vivos i en concepte de
part, heretat i llegítima paterna i materna, 50 lliures de moneda
barcelonesa de tern i els vestits, armes i arnesos de la seva
persona. Si moria sense descendència legítima o aquesta no
arribava a l'edat de testar, haurien de tornar al donant o a qui
disposés, a excepció de 20 lliures de les quals podria disposar
en testament o fer les seves voluntats. Salvi els constitueix en
aixovar a Margarida, la qual li correspon amb una quantitat
equivalent dels seus béns, amb consell i voluntat de la seva mare.
Si Margarida precedia el seu espòs en la mort, aquest tindria
obligats els béns aportats per la seva esposa mentre no se li
restituís l'aixovar. La devolució es faria amb els mateixos terminis
i pagaments amb què hagués estat aportat d'acord amb àpoques,
albarans i altres instruments legítims. També se li haurien de
retornar tots els vestits, armes i arnesos per recompensar els
aportats al matrimoni. Només es podrien firmar àpoques de
recepció de l'aixovar amb el consentiment d'Antoni Castelló, àlies
Tria, de Canet, i Pere Maria i Antoni Duran, de la Tallada, parents
de Margarida, posat cas que visquessin. Si no fos aix(, amb el
d'altres amics de la núvia. En cas de separació, s'haurien de
dividir entre els dos esposos totes les millores fetes durant el
matrimoni. En començar el matrimoni, Salvi faria inventari dels
béns de l'heretat de l'esposa. Si Margarida moria sense fills o si
aquests no arribaven a l'edat de testar, tots els seus béns haurien
de passar a Coloma, germana seva. Si no els volia o era morta,
haurien de passar als fills del difunt Salvador Arbonès, de la
Tallada, germà de Margarida. En cas de. rebutjar-los o si eren
morts, passarien a Antoni Castelló, àlies Tria, si vivia. Margarida
es reservava 20 lliures per testar i fer les seves voluntats.
Acturn est hac in laco de Caneto iurisdictionis castri de
Virginibus die vicesimo octava mensis marcii anna a nativitate
Domini millesimo quingentesimo duodesimo.
Baudili Gelabert, notari públic de la baronia i els castells de Verges, la Tallada i Bellcaire i els seus termes per autoritat del senyor
de l'esmentada baronia, de les notes èlel difunt Pere de Font,
notari.
Registre específic: 948.
277 x 303 mm.
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1158
1512, març, 28. Canet

Donació inter vivos atorgada per Coloma, filla del difunt Bernat
[Arbonès], pagès de la Tallada, a favor de Sadurnina, mare de
la donant, de tot el dret que tenia sobre l'heretat i els béns del
seu pare, tant per raó d'heretat i llegítima com per qualsevol altra
causa, salvat el dret de futura successió.
Actum est hoc in loco de Caneto iurisdictionis castri de
Virginibus die vicesimo octavo mensis marcii anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo duodecimo.
Baudili Gelabert, notari públic de la baronia i els castells de Verges,
la Tallada i Bellcaire i els seus termes per autoritat del senyor de
l'esmentada baronia, de les notes del difunt Pere de Font, notari.
Registre específic: 949.
145 x 336 mm.

1159
1512, maig, 8. Calella

Heretament atorgat per Joan Riera, [de Calella], a favor del seu fill
Antoni Riera. Només se'n conserva la part inferior amb les
clàusules de retenció i l'acceptació del donatari.
Actum est hoc in populo de Calella die octava mensis madii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo duodecimo.
Marc Coll, notari públic de Montpalau, per autoritat del senyor
d'aquest terme.
Registre específic: 1793.
240 x 242 mm.

1160
1512, agost, 10. Girona

Àpoca atorgada per Joan Mas, paraire de draps de llana, oriünd de
Pedrinyà i habitant de Girona, a favor de Miquel Mas, de Pedrinyà, el seu germà, en la qual reconeix que ha rebut 15 lliures
de moneda barcelonesa, corresponents a un termini del pagament de 95 lliures que li havia donat per raó de matrimoni (Pere
Ramon, notari, 5 d'agost de 1508).
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Actum est hoc Gerunde die decima mensis augusti anna a
nativitate Domini millesimo quingentesimo d.u odecimo.
Pere Ramon, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 942.
154 x 231 mm.

1161
1512, agost, 27. Montsó

Lloació atorgada per la reina Germana de Foix, com a lloctinent
general del rei Ferran li, el seu espòs, a petició de Francesc de
Crui1les, donzell, com a successor en certs t{tols de Pere de Pont,
secretari reial difunt. Lloa l'establiment atorgat el 29 de març de
1395 per Bernat Serra, conseller reial i batlle general de Catalunya,
en nom del rei, a favor de Pere de Pont, possessor dels molins
que foren de Jaume de Monells i els seus successors, dels drets
reials sobre l'aigua dels rius Ter i Onyar que passa per la ciutat
o a prop; del dret de pescar-hi des de l'església de Sant Ponç fins
al pont anomenat d 'en Cardon i l'església de Sant Jaume de Pedret
o dels Sacs, i d'un arenal d'aquests rius amb tot el que hi hagués
d 'al-luvió i aiguadeix, des del pont de Sant Pere i l'hort d'en Segur,
sabater de Girona, fins a la verneda de l'hereu de Jaume de Monell,
difunt, i el Pont Nou de l'esmentada ciutat, amb dret de conduir
l'aigua als molins, regar o per altres finalitats, a canvi d'un cens
anual de 12 diners menuts barcelonesos. Per la lloació la reina
rep 22 sous barcelonesos.
Datum in villa Montissoni de XXVII mensis augusti anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo duodecimo.
Miquel Velazquez Climent.
Registre específic: 2799.
685 x 522 mm.

1162
1512, agost, 30. Montsó

Privilegi atorgat per Germana, reina d'Aragó, com a lloctinent del seu
espòs, Ferran li, a favor de la ciutat de Girona. Aprova els
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següents capftols presentats per l'esmentada ciutat a les Corts
celebrades a Montsó, a súplica de Gabriel Sunyer, ciutadà i síndic.
de Girona: que la ciutat de Girona tingui les mateixes facultats
pel que fa a imposicions que Barcelona, i que pugui crear o tenir
els oficials que cregui convenients; que l'elecció de cònsols de
mar es faci l'endemà de Ninou; que els cirurgians i apotecaris
que vulguin usar i tenir botiga a Girona, no puguin tenir-ne fins
que no s'hagin examinat davant dels prohoms; per aclarir els
límits a què feia referència el privilegi de les tavernes, hostals
o carnisseries foranes, es declara que una llegua de Girona s'estén
fins a la vila de Celrà, al lloc de Medinyà, a l'Hostal Nou, a la
capella d'Arols i a la cabanya de Banyoles; que quan els oficis
de batlle, sotsbatlle, mostassaf o altres quedin vacants per mort
o renúncia o altre motiu se segueixi l'ordre i procediment
contingut en els privilegis de la ciutat per a l'elecció dels nous
càrrecs; que no es puguin emparar o segrestar els diners dipositats
a la Taula Assegurada de la ciutat de Girona, i que els diners
i emoluments assignats pel Consell de la ciutat a la lluïció i
remissió de censals no puguin ser desviats a altres usos per
l'esmentat Consell.
Datum Montissoni die XXX mensis augusti anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo duodecimo.
Miquel Velazquez Climent.
Registre específic: 2788.
Conserva part del segell.

412 x 509 mm.

1163
1512, novembre, 13. Logronyo

Aprovació atorgada pel rei Ferran /I de l'ordinació emesa pels jurats
de la Universitat de Girona en la qual prohibien que cap aspirant
a notari fos admès a l'examen preceptiu per a l'exercici d'aquest
art ordenat per les Constitucions Generals de Catalunya (examen
que es feia davant els oficials i prohoms del cap de la vegueria
on es volia exercir), si no podia acreditar l'estada o residència
en una notaria de la ciutat servint un notari públic durant
almenys quatre anys, sota pena de 100 lliures que hauria de pagar
l'aspirant. D'aquesta pena, la tercera part es destinaria a la Cort,
l'altra tercera part a l'obra i ornaments de la capella de la Casa
de la Ciutat i la restant, als pobres de l'Hospital Nou de Girona.
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lA. finalitat d'aquesta ordinació era que les persones que exer-

cissin l'art de la notaria tinguessin coneixements tant teòrics com
pràctics.
Datum in civitate de Logronyo die XIII mensis novembris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo duodecimo.
Joan Cotxa, escrivà reial.
Registre específic: 1600.
Conserva part del segell.
x 603 mm.

Altres numeracions: Registrada de número 266.

408

1164
1512, novembre, 13. Logronyo
Privilegi atorgat pel rei Ferran l/ en el qual, a petició dels jurats i

Consell de la ciutat de Girona representats pel nunci Gabriel
Sunyer, disposa que el jutge d'apel-lacions de la ciutat tingui taula
assegurada amb fidejussors idonis a coneixença dels jurats, com
els altres oficials del monarca. Ho disposa així atès que un cap(tol
de les Corts celebrades a Montsó en presència de Germana, reina
consort i lloctinent general del monarca, concedia taula a l'esmentat jutge però no aclaria si havia de ser assegurada o no.
L'incompliment per part dels oficials reials d'aquest privilegi seria
penat amb 2.000 florins.
Datum in civitate de Logronyo die XIII mensis novembris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo duodecimo.
Registre especffic: 160 1.
Conserva part del segell.
36.
417 x 527 mm.

Altres numeracions: Registrado de número 264, 201,

1165
1512, desembre, 20. Cabanes

Venda de censal atorgada per Pere Roc, pagès de Cabanes, com a
principal, i Candi Roc, pagès de Vilanova de la Muga, com a
fidejussor, a favor de Pere Barrera, prior del convent de Sant
Agustí de Peralada; Joan Sabater i Joan Pere, presents; Joan Serra,
Pere Verelles i Nicolau Trull, absents, tots cinc frares de l'esmentat
convent, amb consentiment de fra Tomàs Vidal. Els venen un
censal de 13 sous barcelonesos de pensió anual i 13 lliures de
preu que paguen amb diners de l'esmentat Tomàs Vidal el qual
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serà usufructuari del censal mentre visqui i a la seva mort la
pensió passarà a ser cobrada pel convent.
Segueix àpoca.
Actum est hoc intus terminum castri de Cabanis die vicesima
mensis decembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
duodecimo.
Miquel Guerau, notari regent de la notaria de Peralada per autoritat
reial i del comte de Peralada, de les notes del difunt Dionís Perés,
notari.
Registres específics: 1008 i 1009.
Estava unit a un altre perganú per la part inferior.

555 x 361 mm.

1166
1513, maig, 28. Olot

Venda a carta de gràcia atorgada per Bartomeu Fàbrega, de Tredòs,
parròquia de Sant Esteve d'Olot, senyor útil i propietari del mas
Fàbrega, a favor de Jaume Soler, també de Tredòs, d'un camp
anomenat Bofill de les pertinences del mas Bofill, unit al mas
Fàbrega. A orient, afronta amb l'honor del comprador; a migdia,
amb l'honor del mas Bofill, i a occident, amb la via pública
que va del mas Fàbrega al riu Ridaura i que antigament fou
d'en Camps. El preu és de 3 lliures i 1O sous i se salva el dret
i domini directe de l'abat del monestir de Santa Maria de Ripoll quant a terços, lluïsmes, foriscapis, fermes, fadigues, dret
d'empara i retenció i altres drets de domini directe i un cens de
1O diners de moneda barcelonesa per Nadal com a part dels
censos que el venedor ha de prestar pel mas Fàbrega i els masos units a aquest a Joan Sacoma, domer de l'església d'Olot,
i els seus successors en el benefici de la domeria. Atorga la venda
empès per la necessitat de diners i no té cap altre mitjà per
aconseguir-los.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in villa Oloti die vicessima octava mensis madii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tertiodecimo.
És còpia simple.
Registres específics: 2501 i 2501.
467 x 322 mm.
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1167

1513, juny, 28. Peralada
Donació atorgada per Jaume de Vallgornera, cavaller, senyor del lloc
de Vallgornera, parròquia de Peralada, a favor de Margarida,
vúlua de Bernat Saragossana, apotecari de Peralada, pels serveis
que li havia prestat Tecla, la seva filla, ara també difunta, esposa
de Salvi Pagès, escrivà de Peralada, i la mateixa Margarida, en
nom d'aquella, de 14 sous barcelonesos de cens anual que rebia
sobre el mas de na Valls, àlies d'en Mas, que ara posseeix Pere
Dondrano, per matrimoni. Amb aquests diners, Margarida havia
d'instituir tres aniversaris a l'església del convent de Sant Agustf
de Peralada per la salvació de l'ànima de Tecla. Posat cas que
l'esmentat Pere o els seus successors vulguin redimir el pagament
dels 14 sous, han de donar 14 lliures al convent.
Actum est hoc Petrelate vicesima octava die mensis iunii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo tertiodecimo.
Dionís Perés, notari públic de Peralada per autoritat del vescomte
de Rocabertí.
Registre específic: 2276.
342 x 286 mm.

1168

1513, juliol, 7. Peralada
Trasllat d'una clàusula del testament de Joana, vídua de Jaume
Peller, assaonador de Peralada, en el qual· nomena com a marmessors Martí Ferrer, àlies Tomàs, llaurador, el seu gendre, i Pere
Alb{, rajoler de Peralada. Institueix dotze misses baixes o d'estaca anuals de l'ofici de Santa Maria, a celebrar cada darrer
dissabte de mes en el monestir de Sant Agustí per la comunitat,
per les quals deixa 12 sous barcelonesos anuals que carrega sobre una peça de terra anomenada la Closa, situada prop del
molí de la Caritat Major de Peralada, de quatre vessanes d'extensió. A orient, afronta amb la terra.de Pere Falcó, treballador;
a migdia, amb la terra de Ramon Blanc; a occident, amb el
bosc de Joan Poll, barber, i a cerç, amb el rec del molí de la
Caritat.
Petralate [... ] die septima mensis iulii anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo tertiodecimo.
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Trasllat de 17 de novembre de 1514. Joan Perés, notari públic per
autoritat del vescomte de Rocabertí, regent de la notaria de Peralada
per Dionís Perés, fill seu.
Registre específic: 2494.
Part escrita erosionada.

248 x 260 mm.

1169
1513, agost, 11. Girona

Venda de censal atorgada per Pere Guerau de Segurioles, domiciliat
a Girona; Iolanda, la seva esposa, i Miquel de Segurioles, donzell,
llur fill, a favor de Nards Ferran, major d'edat, mercader de
Girona, d'un censal de 25 lliures de pensió anual (30 en el
moment de la seva cració) i 600 lliures de preu. Francesc de
Santceloni, Joan de Riera i Pere Benet, com a síndics i
procuradors de la Universitat de Girona, el vengueren a Blanca,
vídua de Francesc de Segurioles, ciutadà de Girona difunt
(Guillem de Donç, notari, 30 d'abril de 1403), la qual el va cedir
a Francesc de Segurioles, el seu marit. Pertany a l'atorgant com
a hereu de Francina, la seva àvia, vídua de Joan de Segurioles,
cavaller domiciliat a Girona, que el tenia com a hereva del seu
marit (testament fet a Monells el 19 d'abril de 1451). Joan de
Segurioles l'heretà de Francesc de Segurioles, el seu pare
(testament fet a Amer per Miquel Pere, notari, 14 d'octubre de
1434). El comprador reté 470 lliures per lluir quatre censals. El
primer, de 23 lliures i 1O sous de pensió anual d'un censal de
150 sous de pensió anual i 150 lliures de preu que els procuradors
dels aniversaris presbiterals de la seu de Girona reben en virtut
de la venda feta a Marturià Pla, prevere difunt, per Grisoldus
de Centelles, cavaller, com a principal, i Joan de Segurioles,
cavaller domiciliat a Girona, com a fulejussor (Pere Sitjar, 1O
de setembre de 1454). El segon, de 2 lliures de pensió anual i
40 lliures de preu, el rep el beneficiat de Sant Martí i Sant Francesc
de la seu de Girona. El tercer, de 1O lliures de pensió anual i
200 lliures de preu, es presta al benefici de Sant Pere de l'església
de Corçà, instituït per Pere Coll, canonge de Girona, que en aquest
moment obté Pere Miquel Coll, clergue. El quart, de 4 lliures de
pensió i 80 lliures de preu, també es paga a Pere Miquel Coll,
per raó del benefici anterior. Les restants 130 lliures les reben
els venedors.
Segueix àpoca.
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Actum est hoc Gerunde die undecima mensis augusti anno a
nativitate Domini millessimo quingentesimo tertiodecimo.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial per tot el domini del
monarca, substitut del difunt l'hereu de Jaume de Campllong, notari
de Girona.
Registres específics: 2396 i 2397.
670 x 487 mm.

1170
1513, agost, 20. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Lluís Desgüell, donzell, senyor
de la casa de las Pexeras, parròquia de Llabià; Beatriu, la seva
esposa, i llur fill, a favor de Francesc Miquel, cavaller i doctor en
lleis de Girona. Li venen un censal de 52 sous barcelonesos de
cens anual i 52 lliures de preu que el comprador reté en concepte
de salari com a advocat fiscal mentre que el venedor fou sotsveguer de Girona. Per al pagament de les pensions obliga els seus
béns i en especial un censal de 15 lliures que Beatriu, com apropietària, i Lluís, com a usufructuari, reben de la Universitat de Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vigesima mensis augusti anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo tertiodecimo.

Bernat Vives, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
de Pere Escuder, notari difunt.
Registres específics: 2741 i 2742.
534 x 501 mm.

1171
1513, desembre, 3. Peralada

Trasllat de clàusula del testament de Pere Franquesa, teixidor de draps
de lli de Peralnda, en poder de Dionís Perés, notari de Peralnda, en
la qual nomena com a marmessors Antoni Franquesa, de Vilabertran,
germà seu; Joan Castelló, el seu cunyat, i Sibil·la, esposa del testador.
Institueix la celebració de deu misses baixes per la salavació de la
seva ànima i la dels seus benefactors, cinc en el monestir del Carme
i cinc en el de Sant Agustí de Peralnda, a celebrar pels respectius
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priors i frares. Amb aquesta finalitat, deixa 5 sous barcelonesos
anuals a cadascun d'ells, a pagar pel seu hereu, amb possibilitat
de redimir-los mitjançant 1O lliures. Per assegurar-ne el pagament
assigna els seus béns i en especial dos pallers situats al puig
de la Milfcia, fora i a tocar de les muralles. A orient, afronten amb
la via pública; a migdia, amb el carn( de Castelló; a cerç, amb la
via de Garriga, i a occident, amb un cortal de Margarida, esposa
de Berenguer Xambó, filla i hereva del difunt Joan Moltó, paraire.
Die tertia mensis decembris anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo tertiodecimo.
Joan Perés, notari públic per autoritat del vescomte de Rocabertí,
regent de la notaria de Peralada per Dionís Perés, fill seu.
Registre específic: 1785.
323 x 281 mm.

1172
1514, maig, 22. Girona

Capbreu a favor de Joan Estrader i Bartomeu Raset, de Salt, com
a obrers de l'església de Sant Cugat de l'esmentada parròquia,
que conté les següents capbrevacions:
1. 1514, maig, 22. Girona

Gaspar Llorenç, de Salt, reconeix que. presta a l'obra d'aquesta església
dues mitgeres de blat, una pel mas Llorenç, on habita, i una altra
pel mas Artau. També paga 8 diners de cens, 4 per cada mas,
al ciri pasqual de l'esmentada església.
Actum est hoc Gerunde die vicesima secunda mensis madii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quartodecimo.
Dalmau Humbert, notari públic per autoritat reial, substitut del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 1704.

2. 1514, maig, 22. Girona

Joan Estrader, de Salt, confessa que presta a l'obra d'aquesta església
una mitgera de blat per Sant Pere i Sant Feliu pel mas Estrader,
on habita, i mitja quartera pel mas Oliver. A més, presta anual-
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ment 6 diners al ciri pasqual de l'esmentada església, 4 pel mas
Estrader i 2 pel mas Oliver.
Actum est hoc Gerunde die vicesima secunda mensis madii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quartodecimo.
Dalmau Humbert, notari públic per autoritat reial, substitut del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 1705.

3. 1514, novembre, 6. Girona

Salvador Rames, de Salt, reconeix que presta a l'obra d'aquesta església
una mitgera de blat per la festa de Sant Pere i Sant Feliu, una
quartera pel mas Rames, on habita, i una altra pel mas Lledó.
Al ciri pasqual de l'esmentada església li presta 4 diners de
moneda barcelonesa, 2 per cada mas.
Actum est hoc Gerunde die sexta mensis novembris armo a
nativitate Domini millesimo quingentesimo quartodecimo.
Dalmau Humbert; notari públic per autoritat reial, substitut del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 1706.

4. 1514, novembre, 18. Girona

Pere Barrera, de Salt, reconeix que presta a l'obra d'aquesta església
mitja quartera de blat i un cens d'un diner per la festa de Sant
Pere i Sant Feliu, i al ciri pasqual, 2 diners de moneda barcelonesa, pel mas Barrera.
Actum est hoc Gerunde decima octava die mensis novembris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quartodecimo.
Dalmau Humbert, notari públic per autoritat reial, substitut del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 1707.

5. 1514, novembre, 18. Girona

Joan Esteve, de Salt, reconeix que presta a l'obra d'aquesta església
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una mitgera de blat pel mas Esteve, on habita, per la festa de
Sant Pere i Sant Feliu. Al ciri pasqual li paga un cens de 4 diners
de moneda barcelonesa.
Actum est hoc Gerunde die decima octava mensis madii anna
a nativitate Domini millesimo quingentesimo quartodecimo.
Dalmau Humbert, notari públic per autoritat reial, substitut del
dífunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 1708.

6. 1514, novembre, 18. Girona

Antoni Mut, de Salt, reconeix que presta a l'obra d'aquesta església
una mitgera de blat pel mas Mut, on habita, i una quartera pel
mas Roig per la festa de Sant Pere i Sant Feliu. A més, paga
2 sous de cens a la torxa de la quinquagèsima pel mas Roig i
6 diners al ciri pasqual, 4 pel mas Mut i 2 pel mas Roig.
Actum est hoc Gerunde decima octava die mensis novembris
anna a nativitate Domini millesimo quingentesimo quartodecimo.
Dalmau Humbert, notari públic per autoritat reial, substitut del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 1709.
877 x 376 mm.

1173
1514, agost, 8. Olot

Apoca atorgada per Jaume Terradell, paraire d'Olot, i Caterina, la seva
esposa, a favor de Pere Moner, àlies Parrinet, hostaler d'Olot, i
Rafael Parrinet, el seu fill, en la qual reconeixen que han rebut
12 lliures de moneda barcelonesa de les 15 que havien de donar
a Caterina per la restitució del dot per mort del seu anterior marit
Guillem Parrinet, fill de Pere Moner, després del litigi dut a terme
en la Cúria Eclesiàstica de Girona i tractat de nou per la sentència
arbitral de 24 de gener de 1514.
Actum est hoc in villa Olotí die martis octava mensis augusti
anna a nativitate Domini millesimo quingentesimo quarto decimo.
Miquel Armenguer, notari públic d'Olot per autoritat de l'abat del
monestir de Santa Maria de Ripoll, substitut de Miquel Batlle.
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Registre específic: 2541.
171 x 286 mm.

1174
1514, agost, 18. Girona

Venda de censal atorgada per Joan Marcó, ciutadà de Girona, i la
seva esposa Caterina, a favor de fra Pere Antoni de Llaners, com
a prior del convent dels frares predicadors de Girona, d'un censal
de 25 sous barcelonesos de cens anual i 25 lliures de preu que
reben per mitjà de la taula de canvi de Joan Rafael Bas, mercader
de Girona. El comprador paga amb diners procedents de la
Universitat d'Igualada per la lluïció d'un censal de 435 lliures
barceloneses de preu que l'esmentada Universitat pagava al
convent per la celebració de quatre misses setmanals per la
salvació de l'ànima de Guillemeta, vúl.ua de Bernat Padernera,
cotoner de Barcelona. Per assegurar el pagament de les pensions,
els venedors obliguen un censal de 450 lliures de preu que era
part d'un altre de 40 lliures de pensió anual i 960 lliures de preu
que Pere Miró i cosíndics de la Universitat de Girona van vendre
a Ramon Fuià, donzell difunt (Pere Pinós, 24 de novembre de
1417). Havien pertangut a Lleonarda, mare del venedor, la qual
les havia rebut en dot del seu marit Joan Gaspar Marcó (1451).
Segueix àpoca.
Actum es hoc Gerunde die decima octava mensis augusti anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo quintodecimo.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 1757 i 1758.
755 x 532 mm.

1175
1514, setembre, 15. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Gaufred de Millars, donzell
domiciliat a Besalú, en nom propi i com a fill i procurador de
Gaspar de Millars, donzell de Besalú, i de la seva esposa Aldonça
de Millars i Cavalleria (procura de 13 de setembre de 1514 closa
per Joan Rafael Ella, notari de Besalú) i Aldonça de Millars,
esposa de l'atorgant, a favor de Joan de Margarit, ardiaca major

910

ARxiu MuNICIPAL DE GIRONA

de la seu de Girona; Salvi Rupit, canonge; Bartomeu Gibert i
Antoni Vila, preveres del Capítol; Antoni Massot, beneficiat de
la seu, i Andreu de Biure, donzell domiciliat a Figueres, com a
marmessors i executors testamentaris del difunt Miquel de Biure,
canonge de la seu de Girona. Els venen un censal de 120 sous
de moneda barcelonesa de cens anual i 120 lliures de preu. Per
assegurar-ne el pagament obliguen 25 lliures de pensió d'un censal
que Aldonça, com a propietària, i Gaufred, com a usufructuari,
reben sobre la Universitat de Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die quintadecima mensis septembris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quartodecimo.
Pere Escuder, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2764 i 2765.
735 x 612 mm.

1176

1515, febrer, 14. Barcelona

Privilegi atorgat per Alfons d'Aragó, arquebisbe de Saragossa i
administrador perpetu de València, com a procurador reial,
lloctinent i capità general del rei Ferran Il. Concedeix uns
capítols referents a la regulació del passatge dels draps a la ciutat
de Girona, a súplica dels jurats i prohoms de la ciutat. Cada
any podrà ser escollit un mercader per insaculació i tindrà la
funció de passar els draps juntament amb un sobreposat dels
paraires i un altre dels teixidors de llana, d'acord amb els usos
de la ciutat de Barcelona, les ordinacions dels jurats de Girona,
els salaris dels cònsols de la ciutat de Barcelona i les ordinacions
de la bolla anomenada de Sant Narcís. Tenen la missió de jutjar
si els draps poden o no ser venuts amb un salari de 2 diners
per drap passador a repartir entre tots tres. Els concedeix la
facultat de posar multes fins a 5 sous a aquells paraires que
n'evitin el control. En cas de judici hi han d'intervenir de cinc
a set paraires més, escollits per insaculació, que han de jurar
que els draps jutjats no són propis, que han de judicar per la
finor del drap i no per l'artesà a qui pertanyen i que han de
mantenir el secret del judici. Posat cas que la qualitat del drap
fos dubtosa el mercader podria reclamar la presència de dos
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experts. Aquest privilegi no pot contradir cap dels anteriors
concedits a la ciutat, especialment el de 26 d'abril de 1330 del
rei Alfons III, que facultava els jurats i prohoms a fer ordinacions
sobre l'ofici dels paraires i escollir dos prohoms per regir la
parairia; el de 18 de juny de 1359 del rei Pere III, que facultava
els jurats i prohoms per poder fer ordinacions i estatuts en
benefici de la ciutat, i la lletra executòria de 22 d'agost de 1448
de la reina Maria, com a lloctinent del rei Alfons IV, que manava
als oficials reials de la ciutat que fessin complir les ordinacions
fetes pels jurats i prohoms.
Datum in civitate Barcinone die Xliii mensis februarii anna
a nativitate Domini millesimo quingentesimo quintodecimo.

Gaspar Varraquina.
Registre específic: 2736.
Conserva part del segell.

388 x 584 mm.

1177
1515, novembre, 24. Lleida

Privilegi atorgat per la reina Germana, com a lloctinent general del
seu marit en els regnes de València, Aragó, Principat de Catalunya
i comtats del Rosselló i la Cerdanya, a petició de Bernat de Belllloc, doctor en lleis, i Miquel Domingo, com a síndics de la ciutat
de Girona. Concedeix a la ciutat que els jurats puguin escollir
cada tres anys, el dia de Carnestoltes, un cap de guaita de la
mateixa manera que es feia a Barcelona, a fi d'evitar robatoris
i delictes que es produïen per manca d'oficials.
Datum in civitate Leride die XXIIII mensis novembris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimoquinto.

Miquel Velazquez Climent.
Registre específic: 1802.
Conserva part del segell.

Altres numeracions: Registrado de [.. .].

343 x 552 mm.

1178
1515, desembre, 14. Lleida

Privilegi en forma de capftols atorgat per Germana de Foix, reina,
com a lloctinent general del seu espòs, a favor de la ciutat de
Girona, a petició de Bernat de Bell-lloc, doctor en lleis, i [Miquel}
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Domingo, com a sfndics de Girona a les Corts celebrades a Lleida.
S'hi aproven diversos capftols referents al nomenament de dues
persones per exercir l'advocacia fzscal a la ciutat. Fins ara havia
estat exercida per Francf Miquel, doctor en dret, però era incompatible exercir l'advocacia fiscal major i la menor alhora perquè sovint
la primera comportava la sortida de la ciutat i impedia l'exercici
de la segona, que s'ocupava de la defensa dels pobres. L'advocacia fiscal major de la ciutat, batllia i vegueria de Girona i de les
viles i llocs reials del bisbat de Girona té un salari de 100 lliures,
i l'advocacia fzscal menor 37 lliures i 1O sous. Tots dos oficis
han de ser exercits per doctors en dret i es demana a Franc{ Miquel
que triï la persona idònia per al càrrec. El veguer, el batlle i el
sotsveguer han de pagar el salari del jutge, advocats fiscals i procurador fiscal o altres oficis dels emoluments reials i aquest salari
no pot ser diferent del que hagi estat fzxat. Atorga als jurats la
facultat de poder corregir i esmenar les ordinacions de les confraries i oficis, encara que hagin estat corroborades per privilegis. Els
obrers de les esmentades confraries han de ser escollits per dos
anys i cada any se'n renova un. També concedeix que es faci una
bossa de jutges, amb els noms dels doctors i juristes de la ciutat
i que per Sant Antoni se'n tregui una terna la qual ha de ser presentada al rei, al seu lloctinent general o al portaveu del governador,
tal com es feia amb el càrrec de batlle. Respecte a l'ofici de jutge,
estableix que en C(lS d'absència o impediment pot deixar un lloctinent per tal que no es deturi la justfcia, i que en cas de vacant
per mort en la judicatura d'apel·lacions, s'ha de treure una tema
i presentar-la de la mateixa manera que en el cas dels jutges. Finalment, concedeix que el dia de cap d 'a ny s'escullin els jurats i els
càrrecs que hagin quedat vacants per mort o absència, en presència
del Consell General i els jurats, convocats com de costum.
Datum illerde die Xliii mensis decembris anna a nativitate
Domini millesimo quingentesimo quintodecimo.
Miquel Velazquez Climent.
Registre específic: 2938.
519 x 543 mm.

1179
1516, agost, 21. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Bernat de Bell-lloc, doctor
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en lleis de Girona, a favor d'Elionor de Vilanova, abadessa del
monestir de Santa Maria de Cadins de Girona, i del monestir,
d'un censal de 80 sous de moneda barcelonesa de pensió anual
i 80 lliures de preu. Per garantir el pagament de la pensió anual,
el venedor obliga un altre censal de 50 lliures de pensió i 1.200
lliures de preu que Pere Miró i altres síndics de la ciutat de Girona
havien venut a Nicolaua, esposa de Guillem de Bell-lloc, ciutadà
de Girona difunt (Pere Pinós, notari, 16 de novembre de 1417}
i que rebia de la Universitat de Girona. Les compradores retenen
el preu de la venda en concepte del dot d'Anna, filla del venedor
i de Constança, la seva esposa difunta, perquè havia entrat com
a monja en el monestir.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vicesima prima mensis augusti anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo sexto.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2120 i 2121.
589 x 618 mm.

1180
1516, octubre, 15. Santa Maria de Campmajor

Venda de censal atorgada per Gaufred de Millars, donzell domiciliat
a Besalú, i la seva esposa Aldonça, a favor de fra Narcís Carles,
com a vicari, procurador i síndic del convent dels frares
predicadors de Girona, amb destinació a l'obra de l'esmentat
convent, d'un censal de 20 sous anuals i 20 lliures de preu.
Lleonarda, esposa de Joan Gaspar Marcó, ciutadà de Girona, i
Joan Marcó, llur fill, també ciutadà de Girona, l'havien venut
al difunt mestre Jaume Serra, doctor en medicina de Girona, pare
de l'esmentada Aldonça, el 16 de març de 1486 (Nicolau Roca,
notari). Els venedors van obligar, per al seu pp,gament, un censal
de 18 lliures i 15 sous de pensió anual i 440 lliures de preu que
era part d'un altre de 40 lliures de pensió anual i 960 lliures
de preu. Pere Miró i altres síndics de la Universitat de Girona
el vengueren al difunt Ramon de Juià, donzell (Pere Pinós, notari,
24 de novembre de 1417). Les esmentades 18 lliures i 15 sous
de pensió anual varen pertànyer a Nicolau Fruguell, avi de Joan
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Marcó, i a Lleonarda, en virtut de la cessió feta per Jaume
Francesc de Santceloni, ciutadà de Girona. Joan Marcó les rebia
com a hereu de la seva mare. El convent paga amb diners
procedents de la lluïció d'un censal de 435 lliures barceloneses
de preu que pagava la Universitat d'Igualada per a la celebració
de quatre misses setmanals per l'ànima de Guillemeta, vídua de
Bernat Padernera, cotoner de Barcelona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in turri seu Forcia de Rocha, parrochie Sanete Marie de Campomaiori vicarie Bisulduni die quintadecima mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
sextodecimo.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 1702 i 1703.
509 x 450 mm.

1181
1517, març, 23

Àpoca atorgada per Toni Batlle, de Canet, com a batlle dels senyors
civils de l'esmentat lloc, en la qual reconeix que ha rebut 40 sous
de Pere Batlle, de Púbol, pels parels dels terços d'una peça que
l'esmentat Pere té empenyorada de la casa d'en Nadal, de Canet.
Vuy a XXIII de mars any M D LXVII.

És còpia simple.
Registre específic: 1444.

1574, novembre, 1

Àpoca atorgada per Pere Morer, clergue obtentor del benefici de la Santa
Creu de la ·seu de Girona, en la qual reconeix que ha rebut 2
lliures en concepte del lluïsme de les 1O lliures esmentades en
el document anterior.
Vuy al primer de noembra de 1574.

És còpia simple.
Registre específic: 1445.
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1574, novembre, 1

Àpoca atorgada per Toni Batlle, com a batlle dels beneficiats del
benefici de la Santa Creu, en la qual reconeix que ha rebut 6
sous de Bartomeu Roensa, pels parels esmentats en el document
anterior.

Fet a S de noembra any 1574.
És còpia simple.
Registre específic: 1446.
En català.
177 x 136 mm.

1182
1517, maig, 8. Girona

Testament atorgat per Gabriel Sunyer, ciutadà de Girona, en el qual
nomena com a marmessors la seva esposa Erigida, Pere Francesc
de Santceloni, el seu fill Guillem Sunyer, ciutadà de Girona, i
Jaume Pou, prevere beneficiat a la seu de Girona. Desitja ser
sepultat en el convent dels predicadors, en el túmul dels seus
avantpassats, i deixa diners a la seu de Girona perquè n'era
parroquià i al convent esmentat. Institueix un aniversari per a
remei de la seva ànima i la de la seva esposa, parents i fills, a
celebrar el dia de la mort del testador en el monestir de Santa
Clara. Fa llegats als seus fills Rafael Sunyer, Joan Sunyer,
estudiant de dret civil; Isabel, admesa com a novícia en el
monestir de Santa Maria de Cadins; a les seves filles Jerònia i
Anna, i a la seva esposa Erigida. Mana alliberar Margarida,
esclava negra captiva de 18 anys després que hagi servit durant
quatre anys l'hereu del testador. Nomena com a hereu universal
el seu fill Guillem. Posat cas que tots els seus fills morissin sense
descendència o aquesta no arribés a l'edat de testar i les seves
filles haguessin ingressat en un monestir, heretarien la seva ànima
i l'Hospital de Santa Caterina.
Actum est hoc Gerunde die octava mensis madii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo decimoseptimo.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2680.
543 x 564 mm.
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1183
1517, agost, 28. Figueres

Venda atorgada per Pere Roca, teixidor de Figueres, a favor de Miquel
Vilar, fuster de la mateixa vila, d'un olivar situat a Figueres, al
lloc anomenat els Aspres, d'una vessana d'extensió. A orient,
afronta amb l'olivar de Pere Llombart que antigament fou de Pere
Salat, de Figueres; a migdia i occident, amb l'olivar de Sebastià
Maimó, pagès de Vilabertran, i a cerç, amb la vinya de Pere Roca,
cavaller de Figueres. El preu és de 16 lliures i 1Osous barcelonesos
i se salva el dret i domini directe dels aniversaris de Sant Pere
de Figueres quant a terços, lluïsmes, foriscapis, fermes, fadigues,
drets d'empara i retenció, i altres drets de domini directe així com
un cens anual de 2 sous barcelonesos per Nadal.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in villa de Figueris die vicesima octava mensis
augusti anno a nativitate Domini rnillesimo quingentesimo decimo
septimo.
Pere Figueres, notari públic de la vila i batllia de Figueres per
autoritat reial.
Registres específics: 2355 i 2356.
349 x 390 mm.

1184
1517, setembre, 3. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Roger de Malla, donzell domiciliat a Girona, i la seva esposa Beatriu, filla d'Otger d'Agramunt, donzell domiciliat a Girona, i de la seva esposa Beatriu,
difunts, com a hereva de la seva mare (testament en poder de
Dalmau Humbert, notari), aquesta última filla i hereva del difunt Bernat de Reixac, ciutadà de Girona, a favor de Iolanda
de Biure, abadessa del monestir de Sant Daniel, i de la comunitat, d'un censal de 58 sous barcelonesos de pensió anual i
58 lliures de preu. Els venedors reben 22 lliures per mitjà de
la taula de Joan Rafael Bas i 36 per mitjà de la taula de Francesc Escolà. Per assegurar el pagament de les pensions anuals
els atorgants obliguen un censal de 43 lliures i 15 sous barcelonesos de pensió anual que Roger de Malla, com a usufructuari, i Beatriu, com a propietària, reben de la Universitat de
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Girona. L'abadessa compra amb diners del monestir: 7 lliures
que quedaven de 346 lliures que foren dipositades a la tresoreria de la seu de Girona procedents de la lluïció de diversos
censals; 7 lliures que restaven de 60 lliures procedents de la
lluïció d'un censal feta per la Universitat de Santa Pellaia; 8
lliures de la lluïció d'un censal que en Tallada, de Juià, i altres
prestaven al monestir, i 36 lliures que procedien de 100 lliures
corresponents a la lluïció d'un censal que Jaume Miró pagava al monestir i dels diners que rebia de la Universitat de Girona.
Fan la venda perquè necessiten diners per dotar el seu fill Jeroni
amb motiu del seu ingrés com a monjo al monestir de Santa
Maria de Ripoll.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde [ ... ]die tertia mensis septembris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo septimo.
Joan Guilana, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona.
Registres especilics: 2380 i 2381.
890 x 616 mm.

1185
1518, febrer, 15. Verges

Definició atorgada per Bartomeu Daniu, pagès del veïnat de la Babia,
parròquia de Siurana, fill i hereu universal de Bartomeu Daniu,
del mateix veïnat, i de Margarida, la seva esposa, amb consell
i voluntat de Manel Taverner, àlies Batlle, pagès del lloc de Gaüses,
consanguinis, a favor de Roc Martí, del veïnat de la Móra de
Viladasens, cosí germà seu, fill i hereu universal de Joan Martí,
difunt, dels comptes de la curadoria de Joan Martí atès que havia
estat curador del definidor.
Actum est hoc in castro de Virginibus die quintadecirna mensis
ffebroarii anno a nativitate Domini millesirno quingentesimo decirno
octavo.
Baudili Gelabert, notari públic de la baronia de Verges, la Tallada
Bellcaire per autoritat del senyor d'aquesta baronia.
Registre especilic: 1270.
148 x 283 mm.
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1186
1518, març, 1. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Joan Marcó, ciutadà de
Girona, a favor d'Antic Azemar, també ciutadà de Girona, d'un
censal de 100 sous barcelonesos de pensió anual i 100 lliures
de preu. Per assegurar les pensions obliga un censal de 1.100
sous de pensió anual en el moment de la creació i posteriorment
reduït a 4 7 lliures, 7 sous i 9 diners i 1.186 lliures de preu.
Francesc de Santceloni i els seus cosíndics de la Universitat de
Girona l'havien venut a Jaume Frugell, escrivà de Girona, el 7
de juny de 1403. Fou del difunt Nicolau Frugell, mercader de
Girona, oncle de l'atorgant i germà de Lleonarda, la seva mare.
Aquesta l'havia obtingut com a hereva de l'esmentat Nicolau per
mort de Maria Frugell, sorda i muda (testament de 22 d'octubre
de 1468). L'atorgant el ven perquè necessitava 100 lliures per
comprar un camp al pla de Girona, situat prop de la casa o torre
que hi tenia, de cinc vessanes d'extensió, que li havia venut aquell
matèix dia Benet Frau, estudiant, fill del difunt Gabriel Frau,
paraire de draps de llana, i de la seva esposa Joana, ara casada
amb Jaume Ferrer, blanquer de Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die prima mensis marcii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo octavo.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona.
Registres específics: 2009 i 2010.
575 x 659 mm.

1187
1518, abril, 24. Verges

Venda atorgada per Joan Poc, pagès d'Ullà, i la seva esposa Coloma,
filla i hereva del difunt Bartomeu Rafael, successor en l'heretat
i béns del també difunt Antoni Mir de la Raïmera, d'Ullà, a favor
de Joan Ferrer, pagès de Canet, d'una peça de terra propietat de
la seva esposa, de quatre vessanes d'extensió, situada a Serra,
al lloc anomenat CardeU. A orient, afronta amb la peça de terra
d'en Frigol; a migdia, amb l'honor de la pupil-la Font, d'Ullà;
a occident, amb l'honor de Bernat Canet, de Canet, i a cerç, amb
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l'honor dels pupils, fills i hereus del difunt Bernat Ferriol, d'Ullà.
El preu és de 23 lliures i 4 sous de moneda barcelonesa i se salva
el dret i domini directe d'Antoni Sabater, de C[...], parròquia de
Serra, com a successor en certs t{tols i drets en els rèdits que
[. ..] Margarit, senyor de Castell d'Empordà, rebia a la parròquia
de Serra. El comprador reté 18 lliures per lluir un censal de 18
sous de pensió anual i 18 lliures de preu que havien venut a
Joan Ferrer l'11 de març de 1517 i pel qual havien obligat la
terra que ara es venia.
Actum est hoc in castro de Virginibus die vicesima quarta
mensis aprilis anno a nativitate Domini rnillesimo quingentesimo
decimo octavo.
Baudili Gelabert, notari públic de la baronia de Verges, la Tallada
i Bellcaire per autoritat de Jaume de Cardona, senyor de l'esmentada
baronia.
Registre específic: 2043.
431 x 290 mm.

1188
1518, maig, 7. Castelló d'Empúries

Debitori firmat per Sebastià Renau, hostaler de Castelló d'Empúries,
a favor de Pere Roca, paraire oriünd de Perpinyà, el seu gendre,
ara habitant de Castelló, en el qual reconeix que li deu 4 lliures
i 9 sous del dot d'Anna, filla del primer i esposa del segon. Posa
com a termini del pagament el Nadal vinent.
Actum est hoc in dicta villa Castillionis die septima mensis
maii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo
octavo.
Esteve Castelló, notari de Castelló i per tot el comtat d'Empúries,
per autoritat de l'infant, comte d'Empúries.
Registre específic: 1817.
165 x 312 mm.

1189
1518, juny, S. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Roger de Malla, donzell
domiciliat a Girona, i la seva esposa Beatriu, filla d'Otger
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d'Agramunt, donzell domiciliat a Girona, i de la seva esposa
Beatriu, difunts, a favor de Iolanda de Biure, abadessa del
monestir de Sant Daniel de Girona, en nom del monestir, d'un
censal de 100 sous barcelonesos de pensió anual i 100 lliures
de preu. El carreguen sobre els seus béns mobles i immobles,
en especial, sobre un altre censal de 43 lliures i 15 sous
barcelonesos de pensió anual, que l'esmentat Roger, com a
usufructuari, i Beatriu en tant que propietària i hereva de la seva
mare, rebien de la Universitat de Girona. Els diners de la venda
són retinguts per la compradora en concepte de dot de Jerònia,
filla dels venedors, que havia d'entrar com a monja a l'esmentat
monestir.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die quinta mensis iunii anno a nativitate
Domini rnillesimo quingentesimo decimo octava.
Joan Guilana, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2058 i 2059.
829 x 594 mm.

1190
1518, juny, 9. Girona

Capitulacions matrimonials de Joana, vúl.ua d'Antoni Martorell,
paraire de draps de llana de la vila de Banyoles, amb Maties Aran,
capeller de Girona. Joan Govern, paraire de draps de llana de
Girona, i la seva esposa Margarida donen a Joana, germana de
l'esmentada Margarida, 20 lliures de moneda barcelonesa per raó
del seu matrimoni. Si moria sense descendència o aquesta no
arribava a l'edat de testar, els béns haurien de tornar als donants
o a qui ells disposessin. Aquesta lliura com a dot al seu futur
marit les esmentades 20 lliures, 1O lliures que Antoni Martorell,
el seu difunt primer marit, li havia deixat en testament, una casa
situada al Mercadal de Girona, al lloc anomenat Fontanilles, i
els vestits i joies que li pertanyien. Maties li correspon amb una
quantitat equivalent dels seus béns i per restituir el dot obliga
tots i cadascun dels seus béns i drets. La devolució es faria amb
els mateixos pagaments i terminis amb què havia estat rebut i
també es tornarien els vestits i joies de Joana llevat del vestit
nupcial o el millor vestit i de les joies ·d'or, plata o corall.
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Actum est hoc Gerunde die nona mensis iunii anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo decimo octavo.
Narcís Reixac, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona.
Registre específic: 2671.
435 x 295 mm.

1191
1518, agost, 10. Girona

Agnició de bona fe prestada per Antoni Azemar, ciutadà de Girona,

a favor d'Anna, vidua de Miquel de Santmart(, donzell de Girona, en la qual reconeix que 60 lliures de la propietat d'un censal
de 100 lliures que comprà l'I de març de 1518 a Joan Marcó,
ciutadà de Girona, eren de l'esmentada Anna i li'n cedeix els drets
corresponents. Per al seu pagament, el venedor havia obligat
un censal que rebia de la ciutat de Girona.
Actum est hoc Gerunde die decima mensis augusti anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo octavo.
Nicolau Roca, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 1816.
281 x 545 mm.

1192
1518, octubre, 3. Girona

Testament de Rafael Samsó, ciutadà de Girona, en el qual nomena
com a marmessors la seva esposa Francesca; els seus germans
Miquel Samsó, abat de Sant Salvador de Breda i de Sant Esteve
de Banyoles, i Joan Samsó, ciutadà de Girona; i els seus fills
Rafael Samsó, almoiner del monestir de Santa Maria de Ripoll,
Francesc Samsó, monjo d'aquest monestir, Ramon Samsó i
Gabriel Samsó. Disposa ser enterrat en el convent dels framenors de Girona, al lloc del cap{to[ de l'esmentat monestir, a terra
i sense caixa. Fa diversos llegats a Sant Feliu, d'on era parroquià, pel dret de sepultura; a les confraries de Santa Maria de
la Seu, de Sant .Francesc del convent de framenors i de Sant
Sebastià, i al convent de Santa Maria del Carme. Deixa 52 lliures
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i 1O sous a la capella construida de nou a la casa de Rafart,
situada al veïnat de Palau, parròquia de Sant Feliu de Girona,
per tal que s'hi institueixi una missa setmanal, cada diumenge, per la seva ànima, la de la seva esposa i la dels parents i
fidels difunts. Ordena misses d'aniversari ·en els convents dels
framenors, predicadors, del Carme, de la Mercè, de Santa Clara
i Sant Feliu de Cadins, situat al Mercadal. Deixa quantitats per
fer caritat, per maridar donzelles, a l'Hospital Nou de Girona,
per al rescat de captius dels sarraïns i per a les ànimes del
Purgatori. Dóna diners als seus fills, filles, néts i nétes. Deixa
les seves serventes i captives Joana i Margarida al seu fill
gran, per tal que el serveixin, i disposa que quedin lliures al
cap d'uns anys de servei: set i disset anys, respectivament. Nomena Joan Samsó, fill seu i de la seva esposa Francesca, hereu
universal.
Actum est hoc in turri seu domo vocata del Refart que est dicti
testatoris sita in vicinatu de Palatio parrochie Sancti Felicis Gerunde
die dominica prima tertia mensis octobris anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo decimo octava.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de
les notes del també difunt Nicolau Roca, notari públic.
Registre específic: 1815.
320 x 595 mm.

1193
1518, octubre, 21. Verges

Àpoca atorgada per Antoni Castelló, tutor de Nicolau i Salvador,
pupils, fills i hereus del difunt Salvador Arbonès, pagès de la
Tallada, a favor de Salvi Comadira, àlies Arbonès, i de Margarida,
la seva esposa, filla i hereva del difunt Bernat Arbonès, pagès
del mateix lloc, en la qual reconeix que ha rebut 6 lliures
barceloneses per un termini del pagament de 30 lliures de moneda
barcelonesa corrent que el mateix dia havien reconegut que devien
als esmentats pupils per les despeses, missions i provisions durant
tres anys per raó de la tutoria.
Actum est hoc in castro de Virginibus die vicesima prima
mensis octobris anna a nativitate Domini millesimo quingentesimo
decimo octava.
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Baudili Gelabert, notari públic de la baronia de Verges i els seus
termes per autoritat del noble Jaume de Cardona, senyor de
l'esmentada baronia.
Registre específic: 954.
138 x 245 mm.

1194
1518, octubre, 21. Verges

Donació atorgada per Sadurnina, vídua de Bernat Arbonès, pagès
de la Tallada, a favor de la seva filla Margarida, esposa de
Salvi Comadira, àlies Arbonès, també de la Tallada, de la tercera
part que tenia sobre l'heretat i béns del seu difunt marit i que
li pertanyen per donació d'Antoni Castelló, de Canet, baronia
de Verges, tutor de Nicolau i Salvador, pupils, fills i hereus universals de Salvador Arbonès, fill de la donant. Si Margarida moria
sense descendència o si aquesta no arribava a l'edat de testar
aquests béns haurien de tornar als esmentats néts o als seus
hereus.
Actum est hoc in castro de Virginibus die vicesima prima
mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
decimo octava.
Baudili Gelabert, notari públic de la baronia de Verges i els seus
termes per autoritat del noble Jaume de Cardona, senyor de
l'esmentada baronia.
Registre específic: 956.
196 x 325 mm.

1195
1518, octubre, 21. Verges

Àpoca atorgada per Antoni Castelló, pagès de Canet, baronia de Verges,
com a tutor assignat per Francesc Lluís Manresa, doctor en lleis
i jutge ordinari de la baronia i castells de Verges, la Tallada i
Bellcaire, de Nicolau i Salvador, fills i hereus del difunt Salvador
Arbonès, pagès de la Tallada, a favor de Margarida, esposa de
Salvi Comadira, àlies Arbonès, pagès del mateix lloc, filla i hereva
del traspassat Bernat Arbonès, pagès també de la Tallada, en la
qual reconeix que ha rebut 30 lliures de la donació atorgada als
esmentats pupils.
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Actum est hoc in castro de Virginibus vicesima prima mensis
octobris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo
octavo.
Baudili Gelabert, notari públic de la baronia de Verges, la Tallada
i Bellcaire per autoritat del senyor d'aquesta baronia.
Registre específic: 979.
142 x 312 mm.

1196
1518, octubre, 21. Verges
Donació inter vivos atorgada per Margarida, filla del difunt Bernat
Arbonès, pagès de la Tallada, i de la seva esposa Sadurnina,
esposa de Salvi Comadira, àlies Arbonès, pagès oriünd de
Calonge, amb consell i voluntat del seu marit, a favor de Nicolau
i Salvi Arbonès, pupils, fills de Salvador Arbonès, de la Tallada,
germà difunt de la donant, dels béns que els corresponia per llegats
i deixes fetes pel seu pare i pel pare de l'atorgant, i d'acord amb
les retencions fetes per Sadurnina a l'atorgant el mateix dia de
la donació. Els dóna 30 lliures de moneda barcelonesa, 15 per
a cada pupil, que rep Antoni Castelló, de Canet, com a tutor dels
pupils, per uns drets sobre l'heretat i béns que foren de Bernat
Arbonès, pare de l'atorgant, i que l'esmentat Antoni havia donat
a Sadurnina i altres drets que l'atorgant pogués tenir sobre els
béns de Bernat Arbonès.
Actum est hoc in castro de Virginibus die vicesima prima
mensis octobris anno a nativitate Domini millessimo quingentesimo
decimo octavo.

Baudili Gelabert, notari públic de la baronia de Verges i els seus
termes per autoritat del noble Jaume de Cardona, senyor de
l'esmentada baronia.
Registre específic: 1537.
189 x 243 mm.

1197
1519, gener, 21. Girona

Cessió de censal atorgada per Joan Bofill, botiguer de Girona, a favor
de Francesc Escolà, d'un censal de 37 sous de pensió i 37 lliures
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de preu, en pagament dels diners que li quedaven per pagar a
l'esmentat Francesc Escolà per raó d'uns préstecs. L'atorgant
tenia el censal per compra del seu curador a Caterina, donzella,
filla del difunt Pere Ferrer, cellerer de Girona (1508). Per assegurar
el pagament de les pensions, Caterina va obligar un alberg situat
a la Cort Reial. A orient, afronta amb l'alberg que fou de Berenguer
Ferrer Sassala, difunt de Girona; a migdia, amb l'hostal de Joan
Sala, paraire; a occident, amb el carrer de l'esmentada Cort Reial,
i a cerç, amb un carreró sense pas. Ara el pagaven Narcís Sureda,
cirurgià de Girona, i la seva esposa Joana perquè l'havien obligat
quan van comprar l'esmentat alberg el 8 de juliol de 1512.
Actum est hoc Gerunde die veneris vicesima prima mensis
ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimonono.
És còpia simple.
Registre específic: 2517.
Forats probablement fets per rosegadors.

344 x 327 mm.

1198
1519, març, 11. Olot

Establiment emfitèutic atorgat per Esteve Collferrer, àlies Piquer,
blanquer d'Olot, hereu del seu avi Miquel Piquer, per donació
de lq. seva mare Caterina Collferrer, v{dua, filla de l'esmentat
Miquel el qual la va fer hereva per raó de matrimoni, amb
consentiment i voluntat de la seva mare, a favor de Gabriel
Femada, menor de dies, blanquer d'Olot, d'una peça de terra erma,
boscosa i costeruda, de les pertinences del mas Esparc Sobirà
de la parròquia de Sant Andreu de Socarrats de la Vall de Bianya,
de nou vessanes d'extensió. A orient, afronta amb l'honor de Pere
Puigsec que fou de les pertinences del mas esmentat i amb l'honor
dels casals d'aquest mas; a migdia, amb l'honor del mas Serradell
que posseeix en Ventolà; a occident, amb l'honor de l'estabilient
i amb la del mas Serradell mitjançant torrent, i a cerç, amb l'honor
de l'estabilient. Se salva el dret del sagristà major de Santa Maria
de Ripoll, sense que li hagués de prestar cap cens. Hauria de
pagar a Esteve Collferrer un cens de 2 sous barcelonesos per Sant
Miquel per ajudar a pagar els censos que prestava el mas Esparc.
Actum est hoc in villa Olotí die veneris undecima mensis marcii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimonono.
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Miquel Armenguer, notari públic de la vila i terme d'Olot per l'abat
del monestir de Santa Maria de Ripoll.
Registre específic: 1931.
418 x 294 mm.

1199
1519, maig, 2. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Joan Viader, sastre de Girona,
fill i hereu de Narcís Feliu Viader, també sastre de Girona, a favor
d'Eulàlia, vídua d'Antoni Marquès, sabater de Girona, possessora
de l'heretat i béns del seu marit per obligació de dot, esponsalici
i altres drets, com a tutora testamentària de Miquel, fill dels
esmentats cònjuges, d'un censal de 50 sous de pensió anual i
50 lliures de preu que paga de l'heretat del seu fill. Els venedors
obliguen un alberg situat a la plaça de la Galera o dels Raïms
de Girona. A orient, afronta amb la plaça; a migdia, amb l'alberg
dels compradors; a occident, amb el riu Onyar mitjançant mur,
i a cerç, amb l'alberg de Joan Amat, blanquer. Narcís Feliu Viader
el tenia com a hereu universal del difunt Gabriel Viader, sastre
de Girona que quan va morir habitava a Monells (testament en
poder de Miquel Fuià, notari, 16 d'abril de 1463). Aquest l'havia
comprat a Joan Domingo, mercader de Girona, i a Miquel
Domingo, fill de Caterina, primera esposa de l'esmentat Joan
Domingo i hereu de la seva mare per mort del seu germà Pere
Jaume. Caterina el passe{ com a hereva universal del difunt
Bernat Ferrer, corredor de Girona i avi de Miquel Domingo, el
qual el comprà a Francesca, filla i hereva d'Arnau de Torrent.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die lune secunda mensis madii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo nono.
Pere Escuder, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2094 i 2095.
767 x 536 mm.

1200
1519, octubre, 1.

Trasllat d'una clàusula de l'últim testament del difunt Miquel
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Esplugues, donzell del lloc de Clairà (Antoni Peris, notari públic
de Perpinyà), en la qual nomena com a hereu universal Joan
Galceran, fill seu i de Margarida, la seva esposa, de dotze anys
d'edat. En cas de mort en minoria d'edat el substituiria la seva
néta Jerònia, filla de Miquel Baralla i la seva esposa Isabel, filla
del testador, i posat cas que aquesta morís sense haver arribat
a la majoria d'edat, nomena hereva l'esmentada Isabel.
Die prima mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo decimonono.
Trasllat del segle
de Perpinyà.

XVI.

Antoni Perís, notari públic per autoritat reial

Registre específic: 1925.
196 x 282 mm.

1201
1519, octubre, 27

Trasllat d'una clàusula del testament de Joan Samsó, ciutadà de
Girona, fill del difunt Rafael Samsó, ciutadà de Girona, i de la
seva esposa Francina, en la qual nomena hereu universal Miquel
Samsó, fill seu i de la seva esposa Anna, i com a substituts Joan
Samsó, ciutadà de Girona, i Galceran Samsó, fills seus; Ramon
Samsó, el seu germà; Gabriel Samsó, ciutadà de Girona fill de
l'esmentat Ramon, i les filles del testador, per aquest ordre.
N'exclou els que haguessin entrat en religió.
Die vicesima septima mensis octobris anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo decimonono.
Nicolau Roca, notari de Girona.
Trasllat de 5 de maig de 1574. Andreu Vilaplana, notari públic per
autoritat reial, substitut de l'hereu del difunt Jaume de Campllong,
notari de Girona, amb testificació de Gregori Ardina i Benet Pasqual,
connotaris seus.
Registre específic: 1766.
346 x 315 mm.

1202
1520, gener, 16. Barcelona

Privilegi atorgat per l'emperador Carles I i Joana, la seva mare, a favor
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de la ciutat de Girona, a petició de Bernat de Bell-lloc, jurisperit,
i Galceran Desllor, síndics de la ciutat en les Corts Catalanes.
Concedeixen que la terna extreta de la bossa del batlle el dia de
Sant Antoni (establerta pel rei Ferran li) i la terna extreta de
la bossa de jutges (establerta per la reina Germana) puguin ser
presentades al portaveu del rei, al lloctinent d'aquest o al batlle
general en cas d'absència del rei o del seu lloctinent, per tal
d'agilitar l'elecció. D'altra banda, prohibeix que els oficials dels
barons puguin encarcerar delats en el territori de la ciutat de
Girona, malgrat que ho poguessin fer els oficials reials de la
vegueria de Girona, a fi que s'administrés millor i més de pressa
la justícia.
Datum in civitate Barçinone de XVI mensis ianuarii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo vigesimo.
Pere Joan.
Registre específic: 1814.
336 x 542 mm.

1203
1520, agost, 9. Girona

Venda a carta de gràcia atorgada per Galceran de Vilanova, donzell
domiciliat a Girona, a favor de Gaspar Sitjar i Roc Capeller,
ambdós d'Estanyol, d'una possessió de terra on havia estat situat
el capmàs Llobet, ara derruït, de quinze vessanes d'extensió. A
orient, afronta amb l'honor del mas Cendra i amb la de Gaspar
Sitjar; a migdia, amb l'honor de l'esmentat Sitjar, i a occident
i cerç, amb l'honor que el venedor va vendre a Pere Maties Cendra
. i amb la de l'esmentat Sitjar. El preu és de 90 lliures de moneda
barcelonesa i se salva el dret i domini de l'Almoina del Pa de
la Seu de Girona i el del priorat de Santa Maria del Coll quant
a terços, lluïsmes, foriscapis, fadigues, drets d'empara i retenció
i altres drets i un cens anual a l'Almoina del Pa consistent en
25 sous d'acord amb la reducció de censos, servituds i altres drets
que es prestaven a l'esmentada Almoina pel mas Llobet i per un
altre mas que Galceran de Vilanova va vendre a Joan Garangol,
d'Estanyol, subscrita pel difunt Nicolau Masdéu, prevere rector
de l'Almoina, amb consentiment del difunt Pere Guerau de
Terrades, canonge i sagristà major de la seu, protector d'aquesta
institució (Joan Oliu, notari de Girona, 11 de setembre de 1486),
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també difunt. Així mateix presta una tasca dels esplets a l'Almoina
(abans de la reducció, cinc tasques, el braçatge i altres agrers)
i la tasca i els agrers acostumats al priorat de Santa Maria del
Coll. A part, paga censos i altres drets a l'església parroquial
d'Estanyol i a la seva obra i tenia l'obligació de recollir les aigües
pluvials que passessin pels recs d'aquesta terra.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die iovis nona augusti anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo vicesimo.
Narcís Reixac, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registres específics: 962 i 963.
489 x 451 mm.

1204
1520, desembre, 1. Vilobí d'Onyar
Codicil al testament de Gabriel Selva, de la parròquia de Vilobí, en

poder de Pere Horta, prevere domer de Sant Esteve de Vilobí,
difunt, en el qual escull com a marmessors, a part dels ja designats
en el testament, el sagristà de l'església de Vilobí Salvi Selva, i
Miquel Selva, àlies Mir, de la parròquia de Sant Martí de
Riudarenes, fills seus. Mana que se celebri un novenari de misses
a l'església de Vilobí, després de la seva mort, per la salvació de
la seva ànima i la dels seus parents per al qual deixa diners als
preveres. Ordena la distribució de dues almoines de pa a les
portes de l'església i misses a la capella de Santa Maria de
Serrallonga, de la parròquia de Brunyola. Nomena Salvi, fill seu
i de la seva esposa Margarida, com a hereu universal i com a
substituts Miquel i Narcisa, fills seus, o el seu parent més proper,
per aquest ordre.
Actum est hoc in dicto manso Selva Inferior per mB Petrum
Bernada presbiterum et sacristam prelibate ecclesie de Vilalbino
prima decembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
vicesimo.
Pere Bernada, prevere i sagristà de Sant Esteve de Vilobí.
Registre específic: 953.
Altres numeracions: No 27.

200 x 265 mm.
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1205
1520, desembre, 29. Salt

Definició atorgada per Galceran de Vilanova, donzell de la ciutat de
Girona, i la seva esposa Elisabet a favor de Gaspar Sitjar,
d'Estanyol, del dret de recuperar la terra on estava situat el
capmàs Lobel, derruit, de quinze vessanes d'extensió, i que havia
venut a Gaspar Sitjar i a Roc Capeller, àlies Rovira, el 9 d'agost
de 1521. Els compradors havien signat un instrument de gràcia
a favor dels venedors per poder recuperar-la. A orient, afronta
amb l'honor del mas Cendra i de l'esmentat Gaspar Sitjar, i a
cerç, amb l'honor del mas Cendra. A canvi, el definidor rep 5
lliures de moneda barcelonesa.
Actum est hoc intus domum dicte magniffici Galcerandi de
Vilanova que fuit de n'Astevan Scitam in parrochia de Saltu vicarie
Gerunde die vicesima nona mensis decembris anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo vicesimo primo.
Narcís Reixac, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 964.
292 x 269 mm.

1206
1521, gener, 28. Girona

Donació inter vivos atorgada per Antic Guerau Armengol, de Sant
Medir, fill de Gaspar Armengol i de la seva esposa Iolanda,
difunts, heretat per raó del seu matrimoni amb Elionor (setembre
de 1499), a favor de Pere Vendrell, de la parròquia de Taialà,
el seu germà, del mas Bosc, situat al vefnat de Raset de Cervià,
amb les seves terres, honors, possessions i drets. L'atorgant el
tenia per successió de la seva mare Iolanda, filla de Nards
Vendrell i de la seva esposa Miquela, de Taialà, senyora útil del
mas. Iolanda l'havia rebut per donació de l'esmentada Miquela
i del seu germà Pere Vendrell en el moment de les seves núpcies
amb Gaspar Armengol. El 20 de novembre de 1498, Gaspar i
Iolanda havien fet donació de l'esmentat mas a Pere Carabús,
de Cervià, i a la seva esposa Caterina, germana de Iolanda, amb
la condició que si Caterina moria sense fills o aquests no
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arribaven a l'edat de testar, retornés a la donant o a qui aquesta
disposés. Després de la mort de Caterina, havia passat a Antic
Guerau, com a successor de la seva mare. Elionor, esposa d'Antic
Guerau i Gaspar Armerigol, fill de l'esmentada Elionor i
l'atorgant, ho aproven.
Actum est hoc Gerunde die lune vicessima octava mensis
ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo
prim o.
Gaspar Barrot, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 2031.
449 x 442 mm.

1207
1521, febrer, 6. Olot

Testament de Joan Guilló, paraire de draps de llana d'Olot, fill i hereu
del difunt Tomàs Guilló, cirurgià d'Olot, en el qual nomena
marmessors Esteve Bassa, prevere i sagristà de Sant Esteve d'Olot;
Esteve Terrats, prevere beneficiat en l'esmentada església; Anna,
la seva esposa, i Rafael Parrinet i Rafael ColleU, els seus cunyats.
Escull sepultura al cementiri de l'església de Sant Esteve d'Olot.
Deixa diners per a misses a l'església esmentada i a les capelles
de Santa Maria del Tura i de Sant Cosme i Sant Damià, situades
al pla de Cathala Fa llegats a la seva mare Margarida, al seu
germà Pere Guilló, a la seva germana Joana, esposa de Rafael
Parrinet, al seu germà Tomàs Guilló, a Anna, esposa del testador,
a Martí Guilló, a les seves filles Caterina i Jerònia, al fill que
encara havia de néixer i als marmessors. Nomena Tomàs Guilló,
fill seu, hereu universal i Pere Màrtir Guilló, Caterina, Jerònia
i el fill que havia de néixer, substituts.
Actum est hoc in villa Olotí sexta die mensis ffebruarii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo primo.
Vicenç Bassa, notari públic per autoritat de l'abat de Santa Maria
de Ripoll, substitut de Miquel Gabriel Batlle, notari públic d'Olot,
de les · notes rebudes pel difunt Miquel Armenguer, notari.
Registre específic: 1996.
489 x 292 mm.
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1208
1521, juny, 23. Ollers

Definició atorgada per Isabel, filla de Bernat Vendrell, de Taialà, i
de la seva esposa Juliana, difunts, esposa de Joan Simon
Garrepdevall, fill de Jaume Simon Garrepdevall, de Sant Gregori,
amb consentiment i voluntat del seu marit i del seu oncle i tutor
Bartomeu Bell-lloc, d'Ollers, a favor de Pere Vendrell, el seu oncle
patern. Li defineix tot el dret que té en el mas Vendrell i en altres
béns que foren del seu pare, així com els que li poguessin pertocar
per raó de llegítima. Isabel reté 100 lliures que destina al
matrimoni per les quals Pere Vendrell haurà de fer un document
de donació. Es reserva també el dret de futura successió. En cas
de viduïtat, tindria dret a 20 lliures més i posat cas que volgués
tornar al mas Vendrell i disposar dels béns mobles i immobles
d'aquests mas, hauria de tornar les 100 lliures retingudes.
Actum est hoc in manso Belloch parrochie de Ollariis die
vicesimo 'tertio mensis iunii anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo vicesirno primo.
Joan de Fontcella, notari de la baronia de Vilademuls per autoritat
del vescomte de Rocabertí.
Registre específic: 2758.
317 x 398 mm.

1209
1521, octubre, 8. Sant Jordi Desvalls

Capbreu a favor de Pere Ribot, canonge de Sant Feliu de Girona, com
a obtentor del benefici instituït a l'altar de Santa Maria de Gràcia de l'esmentada església pel difunt Guillem de Planes, canonge
i sagristà segon de Sant Feliu, i de Joan Ferran, prevere, natural
del veïnat de Diana de Sant Jordi i habitant de Girona, com a
procurador de l'esmentat Pere Ribot. Conté les següents
capbrevacions:
1. 1521, octubre, 8. Sant Jordi Desvalls

Joan Barceló, del veïnat de Diana de Sant Jordi Desvalls, reconeix que
té diverses possessions sota domini directe de l'esmentat benefici.
En primer lloc, una casa amb pati contigu, sitúada al veïnat de
Diana. A orient, afronta amb l'honor de Jaume Ferran, de Diana;
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a migdia i occident, amb el ·camf, i a cerç, amb la capella de
l'esmentat veïnat. Per Nadal presta un cens consistent en un parell
de gallines. En segon lloc, una peça de terra situada a Sant Jordi,
al lloc anomenat Canals; de dues vessanes d'extensió. A orient
i migdia afronta amb l'honor de Miquel Colomar i presta una
tasca. En tercer lloc, una petita peça de terra situada al veïnat
de Diana, al lloc anomenat les Costes, de dos saions d'extensió.
Fou de les pertinences del mas Tarragona i ara la posseeix Nicolau
Carreres. A orient i cerç, afronta amb l'honor de Nicolau Carrera;
a migdia, amb la de Miquel Colomar, i a occident, amb el torrent.
Presta un cens d'un diner per Nadal. En quart lloc, dues feixes
de terra contigües, situades al lloc anomenat Canals, de dues
vessanes d'extensió. A orient i migdia, afronten una part amb
l'honor de Miquel Colomar, de Diana, i una altra amb la de
l'atorgant, i a occident i cerç, amb l'honor de Pere Savall, de Sant
Jordi Desvalls. Presta 18 diners per Tots Sants per una meitat
i mitja tasca dels esplets per l'altra meitat. A més, reconeix prestar
terços, lluïsmes, foriscapis, fermes, fadigues, drets d'empara i
retenció i altres drets de domini directe.
Actum est hoc infra parrochiam Sancti Georgii de Vallibus die
octava mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo vicesimo primo.
Joan Pagès, notari públic de Sant Jordi Desvalls, substitut d'Antoni
Teixidor, notari per autoritat del senyor d'aquest terme.
Registre específic: 2552.

2. 1521, octubre, 8. Sant Jordi Desvalls

Bernat Faixat, del veïnat de la Móra de Viladasens, reconeix que té
sota domini directe de l'esmentat benefici una peça de terra
situada a Sant Jordi, al lloc anomenat la Closa, de tres vessanes
d'extensió. A orient i migdia, afronta amb l'honor de Pere
Berengueret que fou de les pertinences d'en Colomer, del veïnat
de Diana; a occident, amb l'honor de Bernat Faixat, i a cerç, amb
el torrent. Presta mitja quartera de blat segons mesura de Verges
per la festa de Sant Pere i Sant Feliu.
Actum est hoc in castro Sancti Georgii de Vallibus die octava
mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
vicesimo primo.
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Joan Pagès, notari públic de Sant Jordi Desvalls, substitut d'Antoni
Teixidor, notari per autoritat del senyor d'aquest terme.
Registre específic: 2553.

3. 1521, octubre, 15. Sant Jordi Desvalls

Pere Berengueret, de Sant Jordi Desvalls, reconeix que té sota domini
directe de l'esmentat benefici un camp situat a Sant Jordi, al lloc
anomenat el T[. ..] o Cloella, que fou de les pertinences del mas
Canal, de tres vessanes d'extensió. A orient, una part afronta amb
l'honor de Bernat Vidal, mitjançant torrent, i una altra amb
l'honor que Pere Berengueret té per la pabordia de Xunclà de Sant
Feliu de Girona, mitjançant via pública; a migdia, amb l'honor
que l'esmentat Berengueret té per [. ..]; a occident, amb l'honor que
en Berengueret té per l'esmentada pabordia, i a cerç, amb l'honor
del mateix Berengueret, mitjançant torrent. Per aquest camp
presta una tasca.
Actum est hoc · infra parrochiam et terminum castri Sancti
Georgii de Vallibus die decima quinta mensis octobris anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo primo.
Joan Pagès, notari públic de Sant Jordi Desvalls, substitut d'Antoni
Teixidor, notari per autoritat del senyor d'aquest terme.
Registre específic: 2554.
535 x 428 mm.

1210
1521, octubre, 15. Sant Jordi Desvalls

Capbreu a favor de Pere Ribot, canonge de Sant Feliu de Girona, com
a obtentor del benefici instituït a l'altar de Santa Maria de Gràcia
de l'esmentada església pel difunt Guillem de Planes, canonge i
sagristà segon de Sant Feliu, i de Joan Ferran, prevere, natural
del veïnat de Diana de Sant Jordi i habitant de Girona, com a procurador de l'esmentat Pere Ribot. Conté les següents capbrevacions:
I. 1521, octubre, 15. Sant Jordi Desvalls

Bernat Vidal, de Sant Jordi Desvalls, reconeix que té_sota domini directe
de l'esmentat benefici sis possessions. En primer lloc, dues feixes
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de terra contigües, situades a Sant Jordi, al lloc anomenat les
Comes. A orient, afronten amb l'honor de Bernat Vidal; a migdia,
amb l'honor de Miquel Viader, de Sant Jordi; a occident, amb
un camí que va cap al mas d'en Tarragona, i a cerç, part amb
l'honor de Jaume Ferran, de Diana, i part amb l'honor de Carles,
pagès de Sant Jordi. Presta mitja tasca per la meitat de les
esmentades feixes i per l'altra meitat no presta res. En segon lloc,
una feixa plantada amb vinya, situada a la mateixa parròquia,
al lloc anomenat les Costes de Diana, d'una vessana d'extensió.
A orient, afronta amb el camí que va al veïnat de Diana; a migdia,
amb l'honor de Bernat Vidal; a occident, part amb l'honor de
Pere Savall i part amb la de Joan Barceló, del veïnat de Diana,
i a cerç, amb l'honor de Pere Berengueret. Per aquesta peça no
presta cap cens. En tercer lloc, una peça de terra amb vinya,
situada a Sant Jordi, al lloc anomenat pla de Vall o les Costes,
de dues vessanes i mitja d'extensió. A orient, afronta amb la via
pública ja esmentada; a migdia, amb l'honor de Bernat Vidal;
a occident, amb l'honor de Berenguer Canal, i a cerç, amb la
de l'esmentat Vidal. Presta un cens de 4 diners per Nadal. En
quart lloc, una feixa situada a Sant Jordi, al lloc anomenat pla
de Diana, de nou saions d'extensió. A orient, afronta amb el camí
de Sant Mateu; a migdia i occident, amb l'honor de Bernat Vidal,
i a cerç, una part amb l'honor dels hereus d'en Veguer i una altra
amb l'honor de Joan Miquel, tots de Sant Jordi. Presta un cens
per Nadal d' 1 diner. Finalment, una feixa situada al mateix lloc,
d'una vessana i mitja d'extensió. A orient, afronta amb l'honor
de Bernat Vidal; a migdia, amb una altra honor que l'esmentat
Vidal té per aquest benefici; a occident, amb el camí de Sant Jordi,
i a cerç, amb l'honor de Pere Berengueret, de Sant Jordi.
Actum est hoc infra parrochiam et terminum castri Sancti
Georgii de Vallibus die decima quinta mensis octobris anno Domini
millesimo quingentesimo vicesimo primo.
Joan Pagès, notari públic de Sant Jordi Desvalls, substitut d'Antoni
Teixidor, notari per autoritat del senyor d'aquest terme.
Registre específic: 2447.

2. [1526]

Jaume Ros, del veïnat de Sant Mateu de Diana de Sant Jordi Desvalls
reconeix que té sota domini directe de l'esmentat benefici una

936

ARxiu MuNICIPAL DE GIRONA

peça de terra part conreada i part erma, amb roures, situada a
Sant Jordi, al lloc anomenat Castanys o sobre Cau/a, de set
vessanes d'extensió. A orient, una part afronta amb l'honor alodial
d'ell mateix i una altra amb l'honor de Miquel Colomar, del veïnat
de Diana; a migdia, una part amb l'honor del difunt Miquel
Veguer, pagès de Sant Jordi que fou d'en Tarragona, una altra
amb l'honor de Miquel Colomar i encara una altra amb l'honor
de Jaume Ferran, de Diana; a occident, amb l'honor de Nicolau
Carrera, de Sant Jordi, que fou d'en Tarragona, i a cerç, una part
amb l'honor del difunt Nicolau Carrera que fou d'en Miró, de
Sant Mateu de Diana, una altra amb l'honor de Joan Tomàs que
fou d'en Sempere, de Sant Mateu de Diana, i encara una altra
amb l'honor alodial de Santa Maria de Colomers. Per aquesta
terra presta una tasca.
Falta la part on es llegiria la datació perquè el pergamí està tallat.
[Joan Pagès, notari públic de Sant Jor di Desvalls, substitut d'Antoni
·Teixidor, notari per autoritat del senyor d'aquest terme.]
Registre específic: 2449.

3. 1526, octubre, 15. Sant Jordi Desvalls

Bartomeu Viladevall, de Sant Jordi Desvalls, confessa que posseeix
sota domini directe de l'esmentat benefici un camp situat a Sant
Jordi, al lloc anomenat Garriga, de tres vessanes d'extensió.
A orient, afronta amb l'honor de Miquel Viader que fou d'Antoni
Argens; a migdia, amb l'honor de Joan Miquel que fou de Ponç
Marchabrun, de Sant Jordi; a occident, amb l'honor que l'esmentat Bartomeu té pel senyor del castell de Sant Jordi, i a cerç,
amb l'honor de Jaume Ferran, de Diana. Per aquest camp presta
mitja tasca.
Actum est hoc infra parrochiam et terminum castri Sancti
Georgii de Vallibus die decima quinta mensis octobris anno Domini
millesimo quingentesimo vicesimo sexto.
Joan Pagès, notari públic de Sant Jordi Desvalls, substitut d'Antoni
Teixidor, notari per autoritat del senyor d'aquest terme.
Registre específic: 2448.
Tallat per la part inferior.

406 x 428 mm.
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1211
1521, octubre, 18. Peralada

Creació i venda de censal atorgada per Bernat Calvell, treballador
de Peralada, a favor de fra Bartomeu Busquets, prior del convent
de Sant Agustf d'aquesta vila, i Pere Barrera i Joan Serra,
conventuals de l'esmentat monestir, d'un censal de 5 sous
barcelonesos de cens anual per 5 lliures de preu. Paguen amb
diners que el difunt Antoni Caroll, de Peralada, havia llegat per
a la fundació de cinc misses baixes i que havien estat rebuts
de Pere Fabre, sabater, i Joan Querol, treballador, marmessors
testamentaris del difunt. Pere Puigdàries i Jaume Blaiterra
s'erigeixen en fidejussors.
Actum est hoc Petralate die decimaoctava octobris anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo primo.
Miquel Perés, notari públic de Peralada per autoritat del vescomte
de Rocabertí.
Registre específic: 1376.
400 x 358 mm.

1212

1521, octubre, 21. Sant Jordi Desvalls

Capbreu a favor de Pere Ribot, canonge de la col·legiata de Sant Feliu
de Girona, absent, com a obtentor del benefici instituït a l'altar
de Santa Maria de Gràcia pel difunt Guillem Planes, canonge
i sagristà segon de Sant Feliu, i del seu procurador Joan Ferran,
prevere natural del veïnat de Diana de Sant Jordi Desvalls
habitant de Girona. Conté les següents capbrevacions:
1. 1521, octubre, 21. Sant Jordi Desvalls

Miquel Veguer, fill i hereu del difunt Pere Veguer, pagès de Sant Jordi
Desvalls, reconeix que té sota domini directe de l'esmentat benefici
una peça de terra situada a la parròquia de Sant Jordi Desvalls,
al lloc anomenat pla de Diana, de mitja vessana d'extensió. A
orient, afronta amb l'honor de Joan Miquel que fou de Pere
Sabater, de Sant Jordi Desvalls; a migdia, amb l'honor de Bernat
Vidal; a occident, amb l'honor de Pere Berengueret, de la mateixa
parròquia, i a cerç, amb l'honor del capbrevant. Presta un cens
per Nadal.
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Actum est hac infra terminum et parrochiam Sancti Georgii
de Vallibus die vicesima prima mensis octobris anna a nativitate
Domini millesimo quingentesimo vicesimo prima.
Joan Pagès, notari públic de Sant Jordi Desvalls, per autoritat del
senyor d'aquest castell i termes.
Registre específic: 213 7.

2. 1521, novembre, 5. Gaüses

Miquela, esposa en primeres núpcies de Julià Anglada, àlies Ferrer,
ara esposa de Joan Sunyer, àlies Ferrer, senyora útil i propietària
del mas de Castelló Ferrer, situat a la parròquia de Gaüses, terme
de Verges, confessa que posseeix una peça de terra a l'esmentada
parròquia, al lloc anomenat Vall-llobera, de quatre vessanes i
mitja d'extensió. A orient, afronta amb l'honor de Joan Andreu;
a migdia, una part amb l'honor de Baudili Vilaür i una altra
amb la d'Antoni Eimeric que fou de les pertinences del mas
Teixidor; a occident, amb el torrent de Vall-llobera, i a cerç, amb
l'honor de Pere Eimeric, fill i hereu del difunt Antic Eimeric, de
Gaüses. Presta una tasca, mitja tasca dels esplets dels raïms i
un cens anual d'una gallina per Nadal.
Actum est hac infra parrochiam de Gahusis die quinta mensis
novembris anna a nativitate Domini millessimo quingentesimo
vicesimo prima.
És còpia simple.
Registre específic: 2138.
Probablement el notari fou el mateix Joan Pagès.

265 x 431 mm.

1213
1521, octubre, 21. Girona

Venda de censal atorgada per Guillem Sunyer, ciutadà de Girona,
i Francesc Escolà, mercader de Girona, com a síndics i
procuradors de la Universitat de l'esmentada ciutat, a favor
d'Antoni Maçanet, mercader de Girona, com a tutor testamentari
de Francesc Benet i Miquel Benet, fills i hereus del difunt Benet
Granada, mercader de Girona. Li venen un censal de 166 sous
i 8 diners de moneda barcelonesa de pensió anual i 200 lliures
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de preu, quantitat que destinen a subvencionar la part que havia
d'abonar la ciutat per la coronació de Carles, rei de Castella i
Aragó, i el maridatge d'Elionor, reina de Portugal, filla de Joana,
reina de Castella i Aragó.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die lune vicesima prima mensis octobris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo primo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà
del Consell de la ciutat, de les notes del notari Pere Escuder.
Registres específics: 2802 i 2803.
899 x 617 mm.

1214
1522, març, S. Tor

Capitulacions matrimonials de Magdalena, filla d'Esteve Castelló i
de la seva segona esposa Caterina, de la Tallada, amb Antoni
Vidal, del mateix lloc, fill d'Antoni Vidal, pagès, i de la seva esposa
Caterina. Magdalena rep del seu germà Francesc Castelló, prevere
beneficiat de la confraria de Sant Climent de la capella de Tor,
terme del castell de Verges (hereu d'Esteve Castelló Bassa per mort
del seu germà Joan Castelló), 50 lliures de moneda barcelonesa
corrent en concepte d'heretat i llegítima paterna, materna i
suplement i altres drets sobre els béns dels seus pares. Posat cas
que morís sense fill legítims, aquesta quantitat hauria de tornar
als hereus del mas Castelló de la Bassa a excepció de 12 lliures
de les quals podria disposar en testament. Magdalena les lliura
com a dot a Antoni Vidal el qual li correspon amb una quantitat
equivalent dels seus béns. Per restituir el dot obliga tots i cadascun
dels seus béns i drets i la devolució es faria amb els mateixos
pagaments i terminis amb què havia estat rebut. Es retornarien
els vestits i joies de l'esmentada Magdalena llevat del vestit nupcial
i les joies d'or, plata o corall.
Actum est hoc in loco de Toro termini castri de Virginibus die
quinta mensis marcii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo secundo.
Baudili Gelabert, notari públic del castell i baronia de Verges i els
seus termes per autoritat del senyor de l'esmentada baronia.
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Registre específic: 1274.
Estava unit amb una agulla de cap al pergamí de 28 de maig de 1550 clos pel
notari Nicolau Marcet número 1375.
283 x 277 mm.

1215
1522, abril, 12. Girona

Apoca atorgada per Joan Balell i Joan Puig, obrers de l'església de
Viladasens, i Joan Adroer, baciner del bací de les ànimes, com
a procuradors dels aniversaris d'aquesta església, a favor de Pere
Roc Martí, del veïnat de la Móra de Viladasens, en la qual
reconeixen que han rebut 14 lliures barceloneses dipositades a
la taula de canvi de Francesc Martí, draper de Girona, per la
redempció de dos censals, un de 1O sous de pensió i 1O lliures
de preu i un altre de 4 sous de pensió i 4 lliures de preu, que
els havia venut el difunt Joan Martí, pare de l'esmentat Pere Roc.
També reconeixen que han rebut 1O sous i 6 diners pels censos
endarrerits.
Actum est hoc Gerunde die duodecima mensis aprilis anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo secundo.
Joan Guilana, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 959.
221 x 318 mm.

1216
1522, abril, 26. Girona

Apoca atorgada per Narcís Martí, prevere obtentor del benefici de Santa
Maria de l'Esperança, instituït per Pere Teixidor a l'església de
Sant Jordi Desvalls, a favor de Pere Roc Martí, fill del difunt Joan
Martí, de la parròquia de Viladasens, en la qual reconeix que
ha rebut 1O lliures barceloneses dipositades a la tresoreria de la
seu, per la redempció d'un censal de 1Osous de pensió i i O lliures
de propietat, que li havia venut Joan Martí el 21 de setembre de
1498. També confessa que ha rebut 11 sous per la confecció dels
documents.
Actum est hoc Gerunde die vicesima sexta mensis aprilis anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo secundo.
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Joan Guilana, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 961.
Estava cosit per la part inferior.

200 x 313 mm.

12 17
1522, agost, 8. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Francesc de la Via, ciutadà
de Girona, a favor de Joan Carles Garcia, mercader de Girona.
Li ven un censal de 20 sous de moneda barcelonesa de cens anual
i 20 lliures de preu. Per assegurar el pagament de les pensions
obliga tots el seus béns, en especial, 24 lliures, 15 sous i 6 diners
de moneda barcelonesa, d'una banda, i 42 lliures, 14 sous i 2
diners, de l'altra, que rep anualment de la Universitat de Girona
com a fill i hereu de Pere de la Via.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die octava mensis augusti anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo secundo.
Bernat Toralles, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
del també difunt Pere Escuder, notari.
Registres específics: 2834 i 2835.
777 x 658 mm.

1218
1522, setembre, 23. Castelló d'Empúries

Venda atorgada per Pere Gibert, pagès de Vilamacolum, a favor de
Peirot Malmon, treballador de Vilanova de la Muga, d'una terra
que té a Maià, de dues vessanes d'extensió, la qual, a orient,
afronta amb la vinya d'en Mallol de Vilanova i a occident, amb
el camí de Rabós. El preu és de 5 lliures barceloneses i se salva
el dret i domini directe de l'abat del monestir de Vilabertran quant
a terços, lluïsmes, foriscapis, fermes, fadigues, dret d'empara i
retenció i altres drets i un cens per la festa de Sant Pere i Sant
Feliu de 8 diners barcelonesos, que corresponien a la reducció
atorgada per l'abat Antoni Girgós de la tasca que es prestava per
aquesta terra (Guillem Ademar, notari, 5 d'agost de 1420).
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Actum est hoc in villa Cast[elionis] die vicesima tertia mensis
septembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo secundo.
És còpia simple.
Registre específic: 2763.
Tinta esvanida en la part superior.

260 x 342 mm.

1219
1523, gener, 29. Girona

Apoca atorgada per Pere Bernada, sagristà, i Salvi Bernada, domer
de l'església parroquial de Sant Esteve de Vilobí, a favor de Salvi
Selvadevall, nét del difunt Gabriel Selvadevall, hereu i possessor
del mas Selvadevall, en la qual reconeixen que han rebut 5 lliures
corresponents a la lluïció d'un censal de 5 sous anuals per a
la celebració d'un aniversari fundat per Gabriel Selvadevall en
el seu testament (Pere Horta, difunt domer de l'esmentada
església, 15 de febrer de 1488).
Actum est hoc Gerunde die iovis vicesima nona mensis ianuarii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo tercio.
Joan Gonec, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 968.
Altres numeracions: n. 5.

314 x 290 mm.

1220
1523, març, 3. Olot

Venda atorgada per Esteve Piquer, àlies Collferrer, blanquer d'Olot,
senyor útil del mas Esparc Sobirà de Sant Andreu de Socarrats
de la Vall de Bianya, a favor de Gabriel Femada, blanquer d'Olot
menor d'edat, d'una peça de terra erma situada a la parròquia
de Socarrats. A orient, afronta amb l'honor de Pere Puigsec,
paraire d'Olot; a migdia, amb l'honor del comprador; a occident,
amb la de Llorenç Dosels, paraire, que li havia venut l'esmentat
Esteve el mateix dia amb un altre document, i a cerç, amb el
cam{ de la serra anomenada la Corona de l'Esparc. El preu és
de 4 lliures i se salva el dret i domini directe del sagristà del
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monestir de Santa Maria de Ripoll quant a terços, lluïsmes,
foriscapis, fermes, fadigues, drets d'empara i retenció-i altres drets
de domini directe, sense prestació de cap cens.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in villa Olotí die tertio mensis marcii anno
Domini millesimo quingentesimo vicesimo tertio.
Vicenç Bassa, notari públic per autoritat de l'abat de Ripoll, substitut
de Gabriel Batlle, notari públic d'Olot.
Registres específics: 2122 i 2123.
458 x 278 mm.

1221
1523, agost, 22. Girona

Lloació atorgat per Beatriu Alemany, abadessa del monestir de Sant
Daniel de Girona, a favor de Pere Corones, de la parròquia de
Montfullà, de la venda que li havia fet Narcís Serra, mercader
de Girona, d'un camp situat a la parròquia de Montfullà,
anomenat camp Portell, tingut sota domini directe de l'esmentat
monestir. A orient, afronta amb l'honor d'en Francesc; a migdia,
amb l'honor d'en Guie i amb una possessió de la capellania de
l'església de Montfullà; a occident, amb l'honor de Nards Serra,
mercader de Girona, i a cerç, amb l'honor del mas Corones,
propietat de l'esmentat Pere Corones. Se salven els drets i domini
del monestir quant a terços, lluïsmes, foriscapis, fermes, fadigues,
drets d'empara i retenció, i altres drets de domini directe així com
un cens anual. A canvi, rep les 4 lliures i 1O sous barcelonesos
que havien convingut per raó del terç i foriscapi.
Actum est hoc intus monasterium Sancti Denielis extra muros
Gerunde die sabbati vicesimo secundo mensis augusti anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo tercio.
Falta la part on es llegiria la signatura del notari.
Registre específic: 957.

[1523], agost, 22

Apoca atorgada per Pere Màrtir Peguillem, escrivà de Girona, com a
procurador de l'abadessa i convent de Sant Daniel de Girona
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segons procura de 15 de juny de 1523, a favor de Pere Corones,
de la parròquia de Montfullà, en la qual reconeix que ha rebut
4 lliures i 1O sous barcelonesos per mitjà de la taula de Narcís
Serra, canvista de Girona, convingudes entre les dues parts per
raó del terç i foriscapi.
Falta la part on es llegiria la datació i la signatura del notari.
Registre específic: 958.
Tallat per la part inferior.

229 x 339 mm.

1222
1524, febrer, 16. Girona

Sotsestablim.ent atorgat per Bernat Puig-amalric i Joan Puig-amalric,
el seu fill, del veïnat de la Móra de Viladasens, a favor de Bernat
Martf, de Sant Jordi Desvalls, d'una possessió de terra boscosa
que tenien sota domini directe de l'Almoina del Pa de la Seu,
situada a Viladasens, al lloc anomenat Gorgonell, de trenta
vessanes d'extensió. A orient, afronta amb l'honor d'en Martí
d'Amunt, àlies Marcó i amb la d'en Martí d'Avall, de la mateixa
parròquia, mitjançant torrent; a migdia, amb l'honor d'en Nicolau, amb la de Guerau Miquel i amb ·la dels estabilients, i a cerç,
amb l'honor d'en Carrera, àlies Vilella, i amb la d'en Martf, de
Viladasens. Se salva el dret i domini directe de l'Almoina del Pa
de la Seu quant a terços, lluïsmes, foriscapis, fermes i fadigues,
dret d'empara i retenció i altres drets de domini directe. Haurien
de pagar als Puig-amalric un cens de 12 sous barcelonesos per
Nadal en ajut dels censos que pagaven a l'esmentada Almoina.
En cas de renúncia els hauria de pagar 30 lliures.
Actum est hoc Gerunde die sextodecimo mensis febroarii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo vigesimo quarto.
Joan Guilana, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 967.
Altres numeracions: N° 33.

324 x 511 mm.

1223
1524, febrer, 16. Girona

Establiment atorgat per Bernat Puig-amalric i Joan Puig-amalric, el
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seu fill, del veïnat de la Móra de Viladasens, a favor de Bernat
Martí, de la parròquia de Sant Jordi Desvalls, d'una possessió
de terra boscosa, situada a Viladasens, al lloc anomenat
Gorgonell, de trenta vessanes d'extensió. A orient, afronta amb
l'honor d'en Martí d'Amunt, àlies Marcó, i amb la d'en Martí
d'Avall, mitjançant el torrent; a migdia, amb l'honor d'en Nicolau
i amb la de Guerau Miquel; a occident, amb l'honor de Guerau
Miquel i amb la dels estabilients, i a cerç, amb l'honor d'en
Carrera, àlies Vilella, i amb la d'en Martí, de Viladasens. Se salva
el dret de l'Almoina del Pa de la Seu quant a terços i drets de
domini directe i un cens als estabilients de 12 sous barcelonesos
per Nadal per ajudar a pagar els censos que presten a l'esmentada
Almoina. En cas de renúncia els hauria de pagar 30 lliures.
Actum Gerunde die decima sexta februarii anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo vigesimo quarto.
Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut del successor
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
del també difunt Joan Guilana, notari.
Registre especffic: 969.
És un trasllat parcial del pergamí anterior.
x 222 mm.

Altres numeracions: N. 25.

207

1224
1524, febrer, 21. La Bisbal d'Empordà

Capitulacions matrimonials de Rafaela, filla del difunt Antoni Gastó,
i de Caterina, la seva vídua, amb Pere de Mas, fill de Miquel
de Mas i la seva esposa Joana, del lloc de Pedrinyà. Comencen
amb la donació inter vivos atorgada per Pere Gastó, del lloc de
Sant Pol, terme de la Bisbal; Caterina, tenidora i posseïdora dels
béns del seu marit en dret d'hipoteca, i Pere Gastó, nét de
l'esmentat Pere Gastó i fill de Caterina, a favor de Rafaela, en
concepte d'heretat, llegítima i suplement i altres drets, de 90 lliures
barceloneses, vestits i joies. En cas de mort, haurien de retornar
als donants a excepció de 20 lliures de les quals podria disposar
en testament. Rafaela lliura aquests béns en dot a Pere de Mas,
el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns,
com a donació propter nuptias. Per restituir el dot obliga tots
i cadascun dels seus béns i drets. La restitució es faria en els
mateixos terminis que la recepció del dot i es tornarien els vestits
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i joies llevat del vestit nupcial o el millor vestit i les joies d'or,
plata o corall.
Actum est hoc in castro de Episcopali die vicesima prima
mensis febroarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
vicesimo quarto.
Pere Saguer, notari públic de la Bisbal per autoritat del bisbe de
Girona, regent d'aquesta notaria per l'hereu del difunt Francesc
Olivar.
Registre específic: 970.
Carta partida per ABC.

324 x 347 mm.

1225
1524, febrer, 21. La Bisbal d'Empordà

Debitori firmat per Pere Gastó, de Sant Pol, terme de la Bisbal;
Caterina, vfdua d'Antoni Gastó, posseïdora dels béns que foren
del seu marit per dret d'hipoteca, i Pere Gastó, fill dels esmentats
cònjuges; a favor de Pere Mas, fill de Miquel Mas i la seva difunta esposa Joana, de Pedrinyà. Reconeixen deure-li 90 lliures
barceloneses del dot de Rafaela, filla de Caterina i néta del
primer. Prometen pagar-li 50 lliures en el dia present i 5 lliures
cada any a partir d'aquesta data fins a la liquidació de la
quantitat.
Actum est hoc in castro de Episcopali die vicesima prima
mensis febroarii armo a nativitate Domini rnillesimo quingentesimo
vicesimo quarto.
Pere Saguer, notari públic de la Bisbal per autoritat del bisbe de
Girona, regent d'aquesta notaria per l'hereu del difunt Francesc
Olivar.
Registre específic: 965.
281 x 256 mm.

1226
1524, abril, 15. L'Armentera

Capitulacions matrimonials de Caterina, donzella, òrfena de Joan
Gispert i la seva esposa Bartomeva, de l'Armentera, i Vicenç
Hospital, àlies Jutge, de Vilamalla, terme de Siurana. Francesc
Gispert, germà de Caterina, li cedeix, com a donació inter vivos,
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50 lliures barceloneses, vestits i joies de la seva persona. Si moria
sense fills o aquests no arribaven a l'edat de testar, haurien de
tornar al donant o a qui ell establis, excepte 17 lliures de les quals
Caterina podria fer testament, la qual constitueix aquesta donació
en dot del seu marit, i ell li correspon amb una quantitat
equivalent dels seus béns com a donació propter nuptias. Per
restituir el dot obliga tots i cadascun dels seus béns i drets. La
restitució es faria en els mateixos terminis que la recepció del
dot i es tornarien els vestits i joies, llevat del vestit nupcial o
el millor vestit i les joies d'or, plata o corall.
Actum est hoc in dicto loco de Errnanteria die quintadecima
mensis aprilis armo a nativitate Domini millesimo quingentesimo
vigesimo quarto.
Joan Deulofeu, oriünd de Castelló, notari públic per tot el comtat
d'Empúries i regent de l'escrivania de l'Armentera, de les notes del
difunt Joan Ferrer Setembre, notari.
Registre específic: 966.
320 x 234 mm.

1227

1525, gener, 13. La Tallada d'Empordà

Àpoca atorgada per Pere Savall, corder de Monells, a favor de Salvi
Comadira, àlies Arbonès, pagès de la Tallada, present, en la qual
reconeix que ha rebut 40 sous barcelonesos per un pagament del
dot de Coloma, esposa de l'atorgant i cunyada de Salvi Comadira.
Actum est hoc Talliate die terciadecima mensis ianuarii armo
a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo quinto.
Baudili Gelabert, notari públic de la baronia de Verges, la Tallada
Bellcaire per autoritat del senyor d'aquesta baronia.
Registre específic: 1040.
Estava unit amb una agulla de cap amb el document de 21 de setembre de 1550,
clos pel notari Germà Papi número 1379.
37 x 225 mm.

1228

1525, febrer, S. Canet

Definició atorgada per Victòria, òrfena d'Esteve Castelló, pagès del
castell de [Verges], i de la seva esposa Marina, i esposa d'Antoni
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Maig, pagès de Canet, baronia de Verges, a favor de Francesc
Castelló, prevere i beneficiat [. ..] en la capella de Tor, hereu universal dels seus pares, dels drets que li pertocaven en concepte
de part, heretat i llegítima paterna, materna i suplement. A canvi,
confessa que havia rebut 60 lliures de moneda barcelonesa, vestits
i joies que havia aportat en dot al seu marit.
Actum est hoc in loco de Caneto baronie de Virginibus die
quinta mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo quinto.
Baudili Gelabert, notari públic de la baronia de Verges, la Tallada
Bellcaire per autoritat del senyor d'aquesta baronia.
Registre específic: 1263.
222 x 291 mm.

1229
1525, febrer, 10. Sant Jordi Desvalls

Capbrevació atorgada per Jaume Ferran, del veïnat de Diana de Sant
Jordi Desvalls, a favor de Pere Ribot, canonge de l'església de
Sant Feliu de Girona, obtentor del benefici fundat a l'altar de
Santa Maria de Gràcia per Guillem de Planes, difunt, canonge
i sagristà segon de l'esmentada església, absent, i de [...] Ferran,
prevere natural del veïnat de Diana i habitant de Girona, com
a procurador de l'anterior. Reconeix que té sota domini directe
de l'esmentat benefici diverses possessions. En primer lloc, un
camp amb oliveres anomenat les Costes o Roqueta, de tretze
vessanes d'extensió i que fou de les pertinences de n'Oliva. A
orient, una part afronta amb l'honor del declarant i una altra
amb la de Joan Barceló; a migdia, una part amb la mateixa honor
del declarant i una altra amb la de Miquel Colomar, del mateix
veïnat, mitjançant viaró; a occident, amb el torrent, i a cerç, part
amb l'honor que l'atorgant té per la precentoria major de la seu.
Per aquest camp presta la tasca i mitja tasca dels esplets. En
segon lloc, un camp situat al puig d'en Pearnau o a les Costes,
de dues vessanes d'extensió. A orient i migdia, afronta amb
l'honor de Miquel Colomar; a occident, amb la de Nicolau Carrera,
que fou de les pertinences del mas Tarragona, i a cerç, amb l'honor
de l'atorgant. Presta la tasca i mitja tasca dels esplets del vi. En
tercer lloc, un camp anomenat les Feixes del carn{ de Colomers,
de tres vessanes d'extensió. A orient, afronta amb el torrent de
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Vall-llobera; a migdia, part amb l'honor de Joan Ferrer, de Sant
Jordi Desvalls, que fou d'en Romeu, i part amb l'honor de Joan
Barceló; a occident, amb l'honor de Miquel Colomar, i a cerç,
amb l'honor que l'atorgant té per la pabordia de Xunclà de Sant
Feliu de Girona. Presta la tasca i mitja tasca dels esplets del raïm.
En quart lloc, un camp anomenat el Prat, de tres vessanes
d'extensió. A orient, afronta amb l'honor de Miquel Colomar; a
migdia, amb l'honor de Bernat Faixat, del veïnat de la Móra de
Viladasens; a occident, amb l'honor de Joan Barceló, i a cerç,
una part amb l'honor de l'atorgant que fou de Guillem Ferrer,
i una altra amb l'honor de Miquel [...], del mateix veïnat. Presta
la tasca. En cinquè lloc, un tros de terra anomenat Hort, de dos
saions d'extensió. A orient, afronta amb el torrent; a migdia,
amb l'honor que l'atorgant té per la pabordia de Xunclà; a
occident, amb l'honor de Miquel Colomar, i a cerç, amb l'honor
que resta a l'atorgant. Presta un cens per Sant Pere i Sant Feliu
consistent en una quartera d'ordi segons mesura de Monells.
En sisè lloc, un camp anomenat la Canal o la Closa, de tres
vessanes i mitja d'extensió. A orient, afronta amb l'honor de Miquel
Colomar mitjançant el torrent de la Canal; a migdia, amb l'honor
de l'anterior mitjançant viaró; a occident, part amb l'honor de
l'anterior i part amb el torrent, i a cerç, amb el torrent. Presta
la tasca i mitja tasca dels esplets dels raïms. En setè lloc, un
camp anomenat camp de Diana o Vinya Major, de quatre
vessanes d'extensió. A orient, afronta amb el carn{; a migdia i
occident, amb l'honor de Miquel Colomar, i a cerç, amb l'honor
que l'atorgant té per la pabordia de Xunclà. Presta la tasca i un
cens per Nadal consistent en tres diners. En vuitè lloc, una gran
possessió de terra situada al lloc anomenat les Canals i que
antigament fou dels difunts Francesc Vives i Francesc Matosa,
de Viladasens, i d'altres persones, de vuit vessanes d'extensió. A
orient, afronta amb una tinença que l'atorgant té per la pabordia
de Xunclà; a migdia, amb l'Ensanal de Sant Jordi; a occident,
part amb una possessió anomenada la vinya del Puig Mea i part
amb l'honor que fou d'Andreu de Mata, i a cerç, amb l'honor
de Miquel de Mata. Presta la tasca i mitja tasca dels esplets del
raïm. En novè lloc, una petita peça de terra situada al lloc
anomenat Canals, de dos saions d'extensió i que fou d'en Taimar.
A orient, afronta amb l'honor de Miquel Colomar; a migdia, amb
l'honor de l'anterior mitjançant rec; a occident, part amb l'honor
de l'anterior i part amb el que restava a l'atorgant, mitjançant
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rec, i a cerç, amb l'honor que restava a l'atorgant i que tenia
per la pabordia de Xunclà. Presta la tasca i mitja tasca dels esplets
del raïm. En desè lloc, una peça de terra situada al lloc anomenat
Coll, el Campat de Cabassa o Güell, de dues vessanes d'extensió.
A orient, afronta amb el camí i amb el torrent; a migdia, una
part amb l'honor de l'atorgant capbrevada més amunt i una altra
amb l'honor de Miquel Colomar; a occident, amb l'honor de
Miquel Colomar mitjançant el torrent de la Canal, i a cerç, amb
l'honor de l'anterior mitjançant torrent. Presta un diner de cens.
En onzè lloc, una peça de terra erma situada a la mateixa
parròquia, anomenada Serra o Puig, de dues vessanes d'extensió
i que havia estat de les pertinences del mas Tarragona. A orient,
afronta amb l'horwr de Martí Güell, de Sant Mateu; a migdia,
amb l'honor que l'atorgant té per l'abat d'Amer; a occident, amb
l'honor de Nicolau Carrera, senyor útil i propietari del mas
Tarragona, també tinguda per aquest benefici. Presta la tasca i
mitja tasca dels esplets del raïm. En dotzè lloc, una terra
anomenada la Garriga, de quatre vessanes d'extensió, plantada
d'oliveres. A orient, una part afronta amb l'honor de Joan Tomàs,
de Sant Jordi Desvalls, que fou de Dalmau Guillem Pere, de Sant
Mateu, mitjançant torrent, una altra amb l'honor de Bernat Mart{,
encara una altra amb la de Miquel Viader que fou de n'Argens,
· de Sant Jordi, i una més amb l'honor de Bartomeu Vilardevall;
a occident, amb l'honor de Pere Berengueret, i a cerç, una part
amb l'honor dels hereus del mas Romeu del veïnat de Sant Mateu,
mitjançant torrent, i una altra amb una vessana de terra de
l'atorgant. Presta un cens per Nadal consistent en dos diners. En
tretzè lloc, un miconum de terra situat al costat de l'església de
Sant Feliu del veïnat de Diana, de mig saió d'extensió. A orient
i cerç, afronta amb l'honor de Joan Barceló; a migdia, amb
l'esmentada església, i a occident, amb el camí. Presta la tasca
i un cens d'un òbol per Nadal. En catorzè lloc, una modiata que
fou d'en Torn, situada al costat de l'alberg de Miquel Colomar.
A orient, afronta amb el carn(,· a migdia, amb l'honor de Miquel
Colomar; a occident, part amb l'honor de l'anterior i part amb
l'honor de l'atorgant, i a cerç, amb l'honor de l'atorgant mitjançant
viaró. Presta un cens d'un òbol per Nadal. En quinzè lloc, una
peça de terra situada al lloc anomenat camp de Diana. A orient,
afronta amb l'honor del declarant; a migdia, amb la de Miquel
Colomar, i a occident i cerç, amb l'honor de Joan Barceló. Presta
la tasca. En setzè lloc, una terra situada al llaç anomenat Caner
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o camp de Sant Jordi, d'una vessana d'extensió. A orient, afronta
amb l'honor de Miquel Colomar mitjançant el camí que va a Sant
Jordi; a migdia, amb l'honor de l'atorgant que fou de Pere Barceló;
a occident, amb el torrent, i a cerç, amb l'honor de Miquel
Colomar. Presta la tasca. En dissetè lloc, un camp anomenat la
Costa, Feixes o camp de les Oliveres, de dues vessanes d'extensió.
A orient, afronta amb el torrent; a migdia, amb l'honor que
l'atorgant té per la pabordia de Xunclà; a occident, amb l'honor
de l'atorgant, i a cerç, amb l'honor de Miquel Colomar. Presta
la tasca. Per totes les possessions esmentades també prestava
terços, lluïsmes, foriscapis, fermes, fadigues, dret d'empara i
retenció i altres drets de domini directe.
Actum est hoc in castro Sancti Georgii de Vallibus die decima
mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
, vicesimo quinto.
Joan Pagès, prevere, notari públic de Sant Jordi Desvalls, substitut
d'Antoni Teixidor, notari per autoritat del senyor d'aquest terme.
Registre específic: 1987.
Tinta força esvanida. Estava encolat per la pan superior.

577 x 430 mm.

1230

1525, març, 12. La Tallada d'Empordà

Capitulacions matrimonials de Margarida, filla de Joan Fortià, pagès
de la Tallada, i de la seva esposa Anna, amb Jaume Pujol, hereu
de Miquel Pujol, pagès de Colomers. Els pares de Margarida i
Pere Fortià, el seu hereu, li fan donació inter vivos, per raó del
seu matrimoni, de 100 lliures barceloneses i tots els vestits i joies
que li pertanyien. Si moria sense descendència legítima o aquesta
no arribava a l'edat de testar, els béns haurien de retornar als
donants o a qui ells disposessin a excepció de 35 lliures amb
les quals Margarida podria testar i fer les seves voluntats. La núvia
aporta els seus béns esmentats com a dot i el seu futur marit
li correspon amb una quantitat equivalent dels seus. P~r restituir
el dot obliga tots els seus béns i drets i la devolució es faria amb
els mateixos pagaments i terminis amb què havia estat rebut.
Es tornarien els vestits i joies de Margarida llevat del vestit nupcial
o millor vestit i de les joies d'or, plata o corall.
Actum est hoc in castro de Talliata die duodecima mensis marcii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicessimo quinto.
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Baudili Gelabert, notari públic de la baronia de Verges, la Tallada
i Bellcaire per autoritat de Jaume de Cardona, senyor de l'esmentada
baronia.
Registre específic: 2215.

1525, març, 12. La Tallada d'Empordà

Definició atorgada per Margarida, filla de Joan Fortià, de la Tallada,
i de la seva esposa Anna, a favor dels seus pares i el seu germà
Pere Fortià, hereu dels cònjuges esmentats, de tota la seva part
d'heretat i llegítima paterna, materna i suplement i de tot dret
que pogués tenir sobre els béns dels seus pares. A canvi, reconeix
que li havien donat 100 lliures barceloneses i altres béns per raó
del seu matrimoni amb Jaume Pujol.
Actum est hoc in castro de Talliata die duodecima mensis
marcii armo a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicessimo
quinto.
Baudili Gelabert, notari públic de la baronia de Verges, la Tallada
i Bellcaire per autoritat de Jaume de Cardona, senyor de l'esmentada
baronia.
Registre específic: 2216.

1525, març, 12. La Tallada d'Empordà

Àpoca atorgada per Miquel Pujol, pagès de Colomers, i Jaume Pujol,
el seu fill i hereu, a favor de Joan Fortià, pagès de la Tallada,
i de la seva esposa Anna, sogres de l'esmentat Jaume, i de Pere
Fortià, llur fill, en la qual reconeixen que han rebut 50 lliures
barceloneses corresponents al primer termini del dot de Margarida,
filla dels esmentats cònjuges i esposa de Jaume Pujol.
Actum est hoc in castro de Talliata die duodecima mensis marcü
anna a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicessimo quinto.

Baudili Gelabert, notari públic de la baronia de Verges, la Tallada
i Bellcaire per autoritat de Jaume de Cardona, senyor de l'esmentada
baronia.
Registre específic: 2217.
680 x 283 mm.
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1231
1525, juny, 6. Girona

Venda de censal atorgada per Jeroni Cendra, àlies Pagès, de Bescanó,
membre del mas Pol de Montfullà per matrimoni, a favor de
Pere Batlle, d'Estanyol. El censal té una pensió anual de JO sous
barcelonesos i 6 diners i un preu de 1O lliures i 1O sous. Li havia
venut Pere Corones, de Montfullà, qui per assegurar-ne el
pagament obligava un camp en alou situat a Montfullà, al lloc
anomenat Quadres, de tres vessanes d'extensió (Joan Gonec,
notari de Girona, 15 de març de 1524). La venda comprèn la
part de pensió endarrerida des del 15 de març fins al 6 de
JUny.

Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die sexta mensis iunii anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo vigesimo quinto.
És còpia simple.
Registres específics: 971 i 972.
357 x 423 mm.

1232
1525, agost, 15. Verges

Capitulacions matrimonials de Miquela, filla de Marturià Teixidor,
del veïnat de Pins, terme del castell de Verges, i de la seva esposa
Coloma, amb Joan Castell, fill de Rafael Castell, de Jafre, i de
la seva esposa Miquela. Comencen amb la donació inter vivos
atorgada pels esmentats Marturià i Coloma, a favor de la seva
filla, de 80 lliures barceloneses, juntament amb vestits i joies.
Si moria sense fills o aquests no arribaven a l'edat de testar, els
béns haurien de tornar als donants o a qui disposessin, a excepció
de 26 lliures amb les quals podria testar. Els lliura com a dot
al seu futur marit, el qual li correspon amb una part eljuivalent
dels seus béns. Per restituir el dot obliga tots i cadascun dels
seus béns i drets. La restitució es faria en els mateixos terminis
que la recepció del dot i es tornarien els vestits i joies llevat del
vestit nupcial i les joies d'or, plata o corall.
Actum est hoc in vicinatu de Pins termini castri de Virginibus die quintadecima mensis augusti anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo vicesimo quinto.
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Galceran Nató, notari públic de la baronia i castells de Verges, la
Tallada i Bellcaire per autoritat de Jaume de Cardona, senyor de
l'esmentada baronia.
Registre específic: 980.
Carta partida per ABC.

311 x 388 mm.

1233
1525, novembre, 17. Anglès

Apoca atorgada per Blai Estrader, àlies Figueres; Joan Mas, àlies
Figueres, el seu gendre, i Caterina Figueres, filla de Blai i esposa
de Joan, d'Anglès. Reconeixen a Miquel Mas, pare de Joan, pagès
de Sant Andreu de Pedrinyà, batllia de la Pera, que han rebut
[50] lliures de moneda barcelonesa en pagament de la donació
atorgada al seu fill i continguda en les capitulacions matrimonials.
Actum est hoc in loco de Anglesio die decima septima mensis
novembris anno a nativitate Domini milesimo quingentesimo
vicesimo quinto.
Pere Vidal, notari públic substitut de Gaspar Vidal, obtentor del
benefici de Sant Amanç de la capella del castell d'Anglès, notari per
raó de l'esmentat benefici.
Registre específic: 991.

1526, desembre, 4. Anglès

Apoca atorgada per Blai Estrader, àlies Figueres, fuster; Joan Mas,
àlies Figueres, el seu gendre, i Caterina Figueres, filla de Blai i
esposa de Joan, d'Anglès. Reconeixen a Miquel Mas, pare de Joan,
pagès de Sant Andreu de Pedrinyà, batllia de la Pera, que han
rebut 1O lliures per raó del segon termini de la donació atorgada
al seu fill i continguda en les capitulacions matrimonials.
Actum est hoc in notarie de Anglesio die quarta mensis
decembris anno a nativitate Domini milesimo quingentesimo
vicesimo sexto.
Pere Vidal, notari públic substitut de Gaspar Vidal, obtentor del
benefici de Sant Amanç de la capella del castell d'Anglès, notari per
raó de l'esmentat benefici.
Registre específic: 992.
Tallat per la part superior.

210 x 145 mm.
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1234
1526, abril, 10. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Benet Cases, ciutadà de
Girona, a favor de Joan Carles Garcia, mercader de Girona, d'un
censal de 60 sous barcelonesos anuals i 60 lliures de preu que
rep per mitjà de la taula de canvi de Joan Rafael Bas, mercader
i canvista de Girona. Per al pagament de les pensions obliga 39
lliures, 14 sous i 1O diners de cens anual que rebia de la
Universitat de Girona i que eren part d'un censal de 50 lliures
de pensió en temps de la seva creació i 1.160 lliures de preu que
Pere Miró, ciutadà de Girona, i els altres cosíndics havien venut
a Narcís Setmana i els seus successors (Pere Pinós, notari, 13
de novembre de 1417). El ven perquè necessita diners per retornar
el dot d'Aldonça, la seva esposa difunta.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die decima aprilis anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo vigesimo sexto.
Bernat Toralles, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2027 i 2028.
743 x 546 mm.

1235
1526, novembre, 21. Girona

Definició atorgada per Pere Marató, de Púbol, a favor de Pere Roc
Martí d'Avall, de la Móra, parròquia de Viladasens, dels drets que
tenia sobre un censal de 1O sous de pensió anual i 1O lliures
de propietat, que Guillem Julià, de Viladasens, havia venut a
Francesca Semes, llavors dona enfranquida i lliure de Bernat,
paborde del monestir de Sant Martí Sacosta, com a usufructuària,
i a Joan Terrats com a procurador dels aniversaris del monestir,
després de la mort de l'esmentada Francesca (Pere [de Tries],
difunt notari públic de Girona, 9 de març de 1437). Hi estaven
obligats com a fidejussors: Joan Quer, àlies Taimar, de Viladasens;
Joan Olmet, ferrer de Girona, i Francesc Marató i Guillem
Marató, de Púbol. Pertanyïa a Pere Morató per cessió dels
canonges i preveres del monestir de Sant Mart{ Sacosta, amb

956

ARxru

MUNICIPAL DE GIRONA

instrument d'àpoca i cessió en poder de Pere Antic Renart, notari
de Girona. La cessió de drets es fa sense perjudici d'una concòrdia
sobre l'esmentat censal amb [. ..] Taimar, ni dels béns propis.
Actum est hoc Gerunde intus corum ecclesie dicti monasterii
Sancti Martini de Costa Gerunde die vicesimo prima mensis novembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vigesimo
sexta.
Joan Fontanet, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
de Pere Antic Renart, notari públic de Girona.
Registre específic: 2213.
326 x 301 mm.

1236
1526, novembre, 27. Girona

Procura atorgada pel Consell de la Universitat de Girona, reunit a
la capella de la casa d'aquest consell, a favor de Francesc de la
Via, Rafael Raset, Pere Cerdà, Joan Moler i Pere Rafael Domènec,
jurats de la ciutat, per tal que puguin lluir dos censals o parts
de censals de Marc Antoni de Camós, donzell domiciliat a
Barcelona, un de 35 lliures de pensió anual i 840 lliures de preu
i un altre de 31 lliures, 5 sous i 8 diners de pensió anual i 750
lliures de preu, que es pagaven amb els emoluments i preus de
les imposicions de la ciutat. També els donen permfs per vendre
un censal de 66 lliures, 5 sous i 8 diners de pensió anual a favor
de Rafael Agullana i Llufs Llor, ciutadans de Girona, com a
curadors de Joan Ponç Esteve, fill del difunt Joan Esteve,
mercader de Barcelona, amb la finalitat d'obtenir diners per a
la redempció dels censals esmentats. El motiu d'aquestes transaccions era que d'uns anys ençà els emoluments i preus de les
imposicions de la ciutat de Girona no eren suficients per pagar
la pensió completa d'aquells dos censals, amb la conseqüent
iniciació d'un plet per part de Marc Antoni de Camós.
Die martis vicesima septima mensis novembris anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo vicesimo sexta.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà
del Consell de la ciutat, de les notes de Miquel Garbí, pare seu.
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Registre específic: 2793.
570 x 617 mm.

1237

1527, abril, 2. La Bisbal d'Empordà

Capitulacions matrimonials, fetes després del casament, de Miquela,
filla d'Antoni Torró, cosina germana de .Margarida, esposa d'Esteve Torró, pagès de les Abelles, terme de la Bisbal, amb Pere Pellicer, pagès de la Valiada, terme de la Bisbal, fill de Nards Pellicer.
Margarida Torró, que havia rebut el mas Torró del seu oncle
Antoni Torró, dóna a la seva cosina, per raó del seu matrimoni,
40 lliures barceloneses i els vestits i joies personals de Miquela,
la qual lliura aquesta donació en dot al seu futur marit. Si moria
sense descendència o aquesta no arribava a l'edat de testar, els
béns haurien de tornar a la donant o als seus hereus, a excepció
de 15 lliures amb les quals podria testar o fer les seves voluntats.
Pere Pellicer li correspon amb una quantitat equivalent dels seus
béns. Per restituir el dot obliga tots i cadascun dels seus béns
i drets i la devolució es faria amb els mateixos pagaments i
terminis amb què hagués estat rebut. Es tornarien els vestits
i joies de Miquela llevat del vestit nupcial o el millor vestit i les
joies d'or, plata o corall.
Actum est hoc in villa de Episcopali die secunda mensis aprilis
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vigesimo septimo.
Mateu Molins, notari públic de la Bisbal per autoritat del bisbe de
Girona, regent de la notaria i escÍivania públiques de l'esmentada
vila per Joan Aimar, mercader.
Registre específic: 2562.

1527, abril, 2. La Bisbal d'Empordà

Debitori firmat per Margarida, esposa d'Esteve Torró, pagès de les
Abelles, terme de la Bisbal, amb consentiment i voluntat del seu
marit, a favor de Pere Pellicer, pagès de la Valiada, terme de la
Bisbal, en el qual reconeix que li deu 40 lliures del dot de la seva cosina germana Miquela, futura esposa de Pere Pellicer i filla
d'Antoni Torró, oncle de l'atorgant.
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Actum est hoc in villa de Episcopali die secunda mensis aprilis
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vigesimo septimo.
Mateu Molins, notari públic de la Bisbal per autoritat del bisbe de
Girona, regent de la notaria i escrivania públiques de l'esmentada
vila per Joan Almar, mercader.
Registre específic: 2563.
Tinta esvanida, sobretot a les primeres línies.

404 x 287 mm.

1238
1527, octubre, 1. Barcelona

Creació i venda de censal atorgada per Maties Julià, mercader de
Girona, nebot i hereu universal del difunt Maties Julià, mercader
de Girona (testament de 1527), a favor de Bernat de Foixà, varvassor, senyor dels castells i termes de Foixà, bisbat de Girona,
i de Baixadors, bisbat d'Urgell, d'un censal de 24 sous de moneda
barcelonesa de pensió anual i 24 lliures de preu. Per assegurarne la percepció obliga un censal de 1O lliures, 2 sous i 6 diners
de moneda barcelonesa que té com a hereu de Mateu Julià, el
seu avi, com a propietari, i de Margarida, vfdua de Maties Julià,
com a usufructuària. Els l'havien venut els frares del convent
dels framenors de Girona per 270 lliures de moneda barcelonesa
amb especial obligació de diversos censals que l'esmentat convent
rebia sobre la Universitat de Girona i que pujaven a 58 lliures,
5 sous i 2 diners de pensió anual (venda en poder de Francesc
Andreu, notari, 16 de maig de 1527).
Segueix àpoca.
Actum est hoc Barchinone die primo octobris armo a nativitate
Domini millesimo quingentesimo vicesimo septimo.
Francesc Andreu, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2425 i 2426.
685 x 517 mm.

1239
1527, novembre, 9. Girona

Lloació de vendes atorgada per Salvador Avinyó, mercader de Castelló
d'Empúries, com a procurador del seu fill Baudili Avinyó, clergue,
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sagristà major de la seu de Girona, resident a Roma, amb consens
i voluntat del vicari general i el Capítol de la seu, a favor de Diana
Torroella, abadessa del monestir de Santa Maria de Cadins,
traslladat al Mercadal de Girona, de les propietats comprades pels
jurats i adjunts de la Universitat de Girona per construir el nou
monestir de Santa Maria de Cadins, sota domini directe del
sagristà major de la seu de Girona. Això és, en primer lloc, un
alberg amb verger i eixida, venut pel difunt Joan Cerdà, draper
de Girona, que tenia per compra a Joana de Vilarig, i és on ara
hi ha construïda la casa abacial. A orient, afrontava amb el carrer;
a migdia, una part amb l'hort i cases de Bernat Fontanet, una
altra amb un carreró i una altra part amb les cases derruides
que van pertànyer al difunt Pere de Santmartí, ciutadà de Girona;
a occident, amb un verger de la casa del difunt Joan Marcó,
ciutadà de Girona, i a cerç, amb el camí mitjançant un rec. Va
ser venut el 12 de novembre de 1492 per 65 lliures. En segon
lloc, un verger amb alberg contigu que, a orient i migdia,
afrontava amb el carrer; a occident, una part amb un carrer ara
tancat, adjunt al monestir, i una altra amb l'alberg que fou de
Joan Cerdà, i a cerç, amb el verger venut per l'esmentat Joan
Cerdà el 27 de novembre de 1492. En tercer lloc, dos albergs
contigus venuts per Guillem Sunyer i el seu fill Gabriel que van
pertànyer al difunt Pere de Santmartí, ciutadà de Girona. A orient,
afrontaven una part amb l'alberg de l'esposa de Jaume Pou,
paraire, que fou d'en Puig, també paraire, una altra amb l'alberg
que va pertànyer a en Fontanet i una altra part amb el carrer
esmentat; a occident, amb l'honor del difunt Joan Marcó, ara
propietat del monestir, i a cerç, amb els patis del monestir que
foren de Joan Cerdà. La part de cerç era tinguda per la sagristia
major de la seu (foren venuts el 29 de novembre de 1492). En
quart lloc, un verger prop de l'església de Santa Susanna, que
afrontava, a orient, amb un verger que va pertànyer a Joan Marcó;
a migdia, amb un verger que fou de Francesc Altimir; a occident,
amb el carrer anteriorment descrit, i a cerç, amb un altre carrer
(venut el13 de juliol de 1493). D'altra banda, l'atorgant redueix
els censos sobre aquestes propietats a 40 sous barcelonesos que
s'han de pagar per la festa de Sant Pere i Sant Feliu en
compensació dels terços, lluïsmes i foriscapis que la sagristia
major de la seu perdria en el futur per raó de les esmentades
vendes, quantitat que s'afegiria al cens de 24 sous i JO diners
que ja es pagava per aquestes possessions.
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Que fuerunt acte[ ... ] intus dictas domos abbatie dicti monasterii
beate Marie de Catinis Mercatalli Gerunde die nona mensis
novembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
vicesimo septimo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
del seu pare, el també difunt Miquel Garbí, notari.
Registre específic: 2681.
479 x 458 mm.

1240

1528, febrer, 19. Ullà

Venda a carta de gràcia atorgada per Antoni Guillem, pagès d'Ullà,
fill i hereu universal del difunt Joan Guillem, del mateix lloc,
i de la seva esposa Magdalena; Pere Guillem, el seu fill, i Miquela,
la seva esposa. Venen una casa amb terra i un camp a Bernat
Perpinyà, pagès oriünd d'Ullà i habitant de Bellcaire. La casa
afronta, a orient i migdia, amb el camp que també venen; a
occident, amb el mas anomenat Gerro, i a cerç, amb la muralla
mitjançant camí. El camp, anomenat Clos, afronta, a orient, amb
l'honor dels hereus d'en Gerro; a migdia, amb el camí que va
d'Ullà a la muntanya; a occident, una part amb el mas Gerro
i una altra amb la terra de l'esmentat Gerro, i a cerç, una part
amb l'honor d'en Gerro i una altra amb el torrent. El preu és
de 40 lliures barceloneses i se salva el dret i domini directe del
bisbe de Girona. Joan de Margarit, bisbe de Girona, lloa la
venda. Segons una nota, el 16 de maig de 1532, Pere Guillem,
en nom propi i com a tutor d'Antoni Guillem, pupil, fill i hereu
del venedor, va firmar la venda a Bernat Perpinyà, fill i hereu del
comprador, del dret de lluir l'esmentada possessió.
Actum est hoc in loco de Ulliano die decimanona mensis
febroarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo
octavo.
Antoni Puig, cavaller, notari públic per autoritat reial i del bisbe
de Girona, regent de la notaria d'Ullà per Joan Camós, pupil, fill
i hereu del difunt Miquel de Camós, notari públic d'Ullà per autoritat
del bisbe de Girona, de les notes de Pere Janer, canonge de Santa
Maria d'Ullà, substitut en l'esmentada notaria.
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Registre específic: 1261.
Signatura autògrafa del bisbe de Girona, Joan de Margarit.

1528, abril, 18. Ullà

Àpoca de la venda anterior.
Actum est hoc Ulliani die decimaoctava mensis aprilis anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo vigesimo octavo.
Antoni Puig, cavaller, notari públic per autoritat reial i del bisbe
de Girona, regent de la notaria d'Ullà per Joan Camós, pupil, fill
i hereu del difunt Miquel de Camós, notari públic d'Ullà per autoritat
del bisbe de Girona, de les notes de Pere Janer, canonge de Santa
Maria d'Ullà, substitut en l'esmentada notaria.
Registre específic: 1262.
427 x 306 mm.

1241
1528, maig, 16. Girona

Creació i -'Venda de censal atorgada per Felipa, vfdua de Bernat
Cases, ciutadà de Girona; Benet Cases, també ciutadà de Girona,
llur fill, i Antiga, esposa d'aquest, a favor de Joan Baürt, major
d'edat, draper de Girona, d'un censal de 80 sous de pensió anual
i 80 lliures de preu. Per assegurar-ne la percepció obliga un altre
censal de 39 lliures, 14 sous i JO diners barcelonesos de pensió
anual que rep de la Universitat de Girona, el qual en temps
de la seva creació era de 50 lliures de pensió i 1.160 lliures
de preu. Havia estat venut per Pere Miró, ciutadà de Girona,
com a sfndic de la Universitat de Girona, i altres co-sfndics,
a Narcís Setmana i els seus successors (Pere Pinós, notari, 13
de novembre de 1417). Aquesta part pertanyia a Benet Cases
com a hereu del difunt Miquel Setmana, mestre en arts i
medicina de Girona (testament de 8 de juny de 1505 en poder
de Jaume Feliu Calvó, notari de Girona). El motiu de la venda
és la lluïció d'un altre censal que prestaven a Cristòfol Garriga,
prevere d'Empúries.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die sexta decima mensis madii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo vigesimo octavo.
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Bernat Toralles, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2427 i 2428.
728 x 569 mm.

1242

1528, agost, 3. Torroella de Montgrí

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Casadevall, ferrer de
Torroella de Montgrí, i la seva esposa Margarida, a favor de Pere
Forsor, pagès de Torre de M[oguet], parròquia de Sant Joan de
Bellcaire, d'un censal de 50 sous de pensió anual i 50 lliures
de preu. Pere Casadevall, Jaume Rastell, Antoni Cases, Nards
Seguer, pagesos de Torroella, i Miquel Breuget Vilar, oriünd del
lloc de Gualta i habitant de Torroella, s'erigeixen en fidejussors.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Turricelle de Montegrino die tertia mensis
augusti anno a nativitate Domini millesirno quingentesirno vicesirno
octava.
Francesc Andreu, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2431 i 2432.
Tinta esvanida, sobretot a la part superior del perganú.

685 x 356 mm.

1243

1529, maig, 19. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Miquel de Sitjar, donzell
habitant de Girona, la seva esposa Isabel, i Rafael de Sitjar,
donzell domiciliat a l'esmentada ciutat i germà de Miquel, a favor
de Pere Nonell, mercader de Girona, d'un censal de 50 sous
barcelonesos de pensió anual i 50 lliures de preu. Per assegurarne la percepció obliguen un altre censal de 50 sous de pensió
i 50 lliures de preu que reben de la Universitat de Girona el qual
té obligats els censals que l'hereu de Narcís Ponç Vilella rep sobre
l'esmentada Universitat. També assignen un altre censal de 14
lliures, 9 sous i 8 diners de pensió i 289 lliures i 17 sous de
preu que Isabel, com a propietària, i Miquel de Sitjar, com a
usufructuari, reben de la mateixa Universitat. Els venedors
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reconeixen que han rebut el preu per mitjà de la taula de canvi
de Joan Rafael Bas, mercader i canvista de Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde ·die decima nona mensis madii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo nono.
Francesc Andreu, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2429 i 2430.
671 x 558 mm.

1244
1[5]29, agost, 3. Maranyà

Capitulacions matrimonials d'Isabel, filla de Miquel Salvador, de
Maranyà, terme del castell Verges, i de Miquela, la seva esposa,
amb Quirze Pagès, d'Albons. Els esmentats cònjuges atorguen a
la seva filla, en donació inter vivos, 50 lliures de moneda
barcelonesa, i tots els vestits i joies de la seva persona. Si moria
sense descendència legítima o aquesta no arribava a l'edat de fer
testament, haurien de retornar als donants o a qui disposessin,
excepte 15 lliures de les quals podria disposar en testament. Isabel
ho dóna en concepte de dot al seu marit, el qual li correspon
amb una part equivalent dels seus béns per donació propter
nuptias. Per restituir el dot obliga tots i cadascun dels seus béns
i drets. La restitució es faria en els mateixos terminis que la
recepció del dot i es tornarien els vestits i joies llevat de la millor
túnica, gonella o mantell i les joies d'or, plata o corall.
Actum est hac in loco de Marenyano termini castri de Virginibus tertio mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo vicesimo nono.

Baudili Gelabert, notari públic de la baronia de Verges, la Tallada i Bellcaire per autoritat de Jaume de Cardona, senyor de l'esmentada baronia.
Registre específic: 975.
341 x 319 mm.

1245
1529, agost, 24. Girona

Àpoca atorgada per Roger de Malla, donzell domiciliat a Girona, la
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seva esposa Beatriu i llur fill Joan de Malla a favor de Beatriu
Alemany, abadessa del monestir de Sant Daniel, situat fora murs
de la ciutat de Girona, en la qual reconeixen que han rebut, a
través de la taula de canvi de Joan Rafael Bas, mercader de
Girona, 70 lliures del preu de la venda d'un censal de 70 sous
de cens anual.
In vicinatu de Palacio de Costa parrochia Sancti Felicis
Gerunde die martis festum Sancti Bartholomei vicesima quarta
mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
vicesimo nono.
Pere Jaume, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
de Jaume de Campllong.
Registre específic: 1767.
169 x 573 mm.

1246
1529, ag()st, 24. Sant Feliu de Guíxols

Àpoca atorgada per Antoni Mestre, mariner de la vila de Sant Feliu
de Guíxols, a favor de Francesc Oliver i la seva esposa Eulàlia,
els seus sogres, en la qual reconeix que ha rebut 30 lliures del
dot d'Isabel, la seva esposa.
Actum est hoc in villa Sancti Felicis Guixollensi die vicesima
quarta mensis augusti anno a nativitate Domini mill.esimo
quingentesimo vicesimo nono.
És còpia simple.
Registre específic: 1768.
134 x 298 mm.

1247
1529, agost, 24. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Roger de Malla, donzell
domiciliat a Girona, la seva esposa Beatriu i llur fill Joan de
Malla a favor de Beatriu Alemany, abadessa del monestir de Sant
Daniel, situat fora de les muralles de Girona. Li venen un censal
de 70 sous barcelonesos anuals i 70 lliures de preu, que reben
per mitjà de la taula de Joan Rafael Bas, mercader i canvista
de Girona. L'abadessa paga amb diners procedents de la lluïció
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d'uns censals que la Universitat i els singulars de Cassà de la
Selva prestaven al monestir. Per garantir les pensions, els
venedors obliguen un censal de 70 sous rendals i 70 lliures de
preu que reben de la Universitat de Franciac, i tots els censals
que els presta la Universitat de Girona.
Actum est boc in tuni dictorum venditorum quo possident in
vicinatu de Palacio de Costa parrochie Sancti Secline Gerunde die
martis festis Sencti Bartholomei vicesima quarta mensis augusti
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo nono.
Pere Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2978.
680 x 566 mm.

1248
1529, agost, 30. Girona

Testament de Jaume Miró, donzell domiciliat a Girona, fill de Pere

Miró, donzell de Girona, i de la seva esposa Iolanda, difunts.
Nomena com a marmessors Iolanda, la seva esposa; Francesc
Miró, monjo, prior de Sant Esteve de Banyoles; Pere Miró, donzell
domiciliat a Perpinyà; Iolanda Miró, monja, priora de Sant
Daniel; Elionor d'Oris, vfdua de Jaume Vicenç d'Oris, donzell
(tots germans i germanes del testador); Miquel Samsó, ciutadà
de Girona, gendre del testador, i Josep Bonaventura i Anna,
donzella, fills del testador. Escull ser sepultat en el túmul dels
seus predecessors Miró en la capella de la Nativitat de l'església
del convent dels dominics de Girona. Fa llegats al convent de
Sant Domènec, per a misses i almoines; a Sant Martí Sacosta,
església de la qual es pa"oquià; als frares de la Mercè de Girona,
a l'Hospital Nou i a l'Hospital dels Leprosos. Funda un sermó a
l'Hospital Nou, fet per una persona docta a triar pels seus
hereus, que tractés sobre el judici final i altres temes que fossin
en benefici de les ànimes dels oients i en el qual s'hagués d'explicar
un signe o miracle de sant Bonaventura i es fes la recitació
conjunta de l'Àngelus per la salvació de l'ànima del testador i
dels ful.els difunts. Fa llegats a Iolanda, la seva esposa, mana
que se li restitueixi el dot i li dóna dret de ser usufructuària
dels béns i de portar el cognom mentre visqui; als seus néts; a
les seves filles Jerònia, esposa de Miquel Samsó, Anna Miró i
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Isabel, monja de Sant Daniel, i a la seva germana Iolanda Miró,
priora de Sant Daniel, a qui deixa part d'un censal que pagava
la ciutat de Girona. Al seu germà Francesc li deixa diners per
si en necessitava per pagar les lletres apostòliques en cas que
se li concedfs una dignitat, i el dret .de ser allotjat i alimentat
quan viatgi a Girona. Nomena hereu universal el seu fill Josep
Bonaventura Miró i com a substituts les seves filles i els seus
néts segons l'ordre establert al document.
Actum est hoc intus monasterium fratrum beate Marie de
Catmelo extra muros Gerunde die lune tricesima mensis augusti
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo nono.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2548.

1535, gener, 19. Monestir de Sant Llorenç del Mont
Codicü al testament de Jaume Miró, donzell de Girona, malalt al

monestir de Sant llorenç de Mont, en el qual revoca els llegats
a l'església i convent dels predicadors de Girona, tant per raó de
sepultura com per altres raons; els llegats a l'església de Sant Martí
Sacosta, i tots els llegats fets a qualsevol església, hospital o lloc,
i en especial, un llegat fet a l'Hospital de Santa Caterina de Girona
de 1O lliures per a un sermó. Atesa la seva devoció al monestir
de Sant llorenç del Mont, prop de Besalú, vol que el seu cos hi
sigui enterrat sense pompa, a coneguda dels seus marmessors.
Actum est hoc in predicto monasterio Sancti Laurendii de Monte
prope Bisuldunum ordinis Sancti Benedictí Gerundensis diocesis in quo
dictus Iacobus Miro infirrnus iacebat die decima nona mensis ianuarii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo quinto.
Miquel Terrades, prevere de Sant Llorenç del Mont.
Registre específic: 2549.
Són dos pergamins cosits.

735 x 575 mm.

1249
1529, octubre, 10. Vilablareix

Testament de Margarida, vídua d'Antoni Caselles, pagès, primera
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esposa de Bartomeu Viladecans, pagès, i filla de Joan Bartomeu,
pagès de Caldes de Malavella, i de la seva esposa Antònia, difunts.
Escull com a marmessors Bartomeu Raset, Francesc Caselles i
Francesc Barrera, pagesos de Salt. Disposa ser enterrada al cementiri de l'església de Salt, al vas on foren enterrats els seus familiars.
Deixa diners a l'esmentada església per a misses, dret de sepultura
i almoines. També en dóna als framenors; al Carmel de Girona,
per a la celebració d'un trentenari; a cada altar de l'església de
Salt i als seus ciris i torxes; a la capella de Sant Roc de Vilablareix,
i a les torxes de Vilablareix. Deixa JO lliures perquè s'institueixin
a l'església de Salt tantes misses perpètues com les condicions
ho permetin per la salvació de la seva ànima i la d'Antoni Caselles.
Posat cas que moris l'any en curs ordenava que no fos distribuït
forment als pobres fins que Salvi Font, habitant de la torre de
Miquel Vendrell, ciutadà de Girona, no hagués recollit els seus
esplets. Fa llegats pecuniaris a Margarida, donzella, filla de
Francesc Caselles, el seu cunyat, i a Isabel, filla de Salvi Font
i de la seva esposa Joana, a qui nomena hereva universal.
Actum est hoc in Turri honorabilis domini Michaelis Vendrell
civis Gerunde scita in parrochia de Vilablarexio die dominica decima
mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
vicesimo nono.
Bernat Vives, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes de Bernat A[ ... ], notari per la mateixa autoritat i substitució.
Registre específic: 2493.
365 x 355 mm.

1250
1529, octubre, 11. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Joan Ramon, sastre de Girona,
i la seva esposa Joana, a favor d'Antiga, vfdua de Na_rcís Pere,
botiguer de Girona, d'un censal de 40 sous barcelonesos de pensió
anual i 40 lliures de preu, rebudes per mitjà de la taula de Joan
Rafael Bas, ciutadà i canvista de Girona. Per assegurar-ne el
pagament obliguen els seus béns i en especial una casa i verger
contigu situats a la plaça de l'Oli. A orient i cerç, afronta amb
la casa i hort dels hereus de Miquel Frage, doctor en decrets de
Girona; a migdia, amb la casa i hort de Miquel Eixalí, cirurgià
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de Girona, i a occident, amb l'esmentada plaça. Lluís Gibert,
draper de Girona; Joan Coll, canonge de la seu, i Sebastià Gual,
fuster de Girona, s'erigeixen en fidejussors.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die undecima mensis octobris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo nono.
Joan Guilana, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong notari públic de Girona.
Registres espec(fics: 2029 i 2030.
727 x 622 mm.

1251
1529, octubre, 31. Taialà

Donació inter vivos atorgada per Pere Vendrell, de la parròquia de

Taialà, a favor d'Isabel, la seva germana, esposa de Joan Monjo,
teixidor de llana i pagès de la parròquia de Cervià, del mas Bosc
del veïnat de Raset, parròquia de Cervià, amb la retenció de tres
vessanes de terra en un camp anomenat dels Perers, situat vers
la part d'occident, des del camf reial fins al riu Ter. Isabel i el
seu marit haurien de pagar les càrregues (servituds, censos, tasques, agrers, censals, etc.} a què el mas estigués obligat. En cas
de mort d'Isabel sense fills legítims o si aquests no assolien l'edat
de testar, el mas hauria de tornar al donant o al seu hereu universal,
a excepció de 20 lliures de les quals podria disposar lliurement.
Actum est hoc in domibus mansi Vendrell parrochie de Teyalano
vicarie Gerunde dominica tricesima prima et ultima mensis octobris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vigesimo nono.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona, de les notes i protocols del difunt Miquel Garbí,
notari i pare de l'anterior.
Registre específic: 1271.

1529, octubre, 31. Taialà

Definició atorgada per Isabel, esposa de Joan Monjo, teixidor de
llana i pagès de la parròquia de Cervià, amb consentiment i
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voluntat del seu marit, a favor del seu germà Pere .Vendrell, de
la parròquia de T[aialà], vegueria de Girona, de 60 lliures barceloneses . que li devia de l'heretat de Pere Vendrell, el seu pare,
per raó del dot.
Actum est hoc in domibus mansi Vendrell parrochie de Teyalano vicarie Gerunde dominica tricesima prima et ultima mensis
octobris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vigesimo
nono.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona, de les notes i protocols del difunt Miquel Garbí,
notari i pare de l'anterior.
Registre específic: 1272.
542 x 333 mm .

1252

1530, gener, 25. Peralada
Venda atorgada per Antònia, esposa de Baltasar Ferrer, blanquer de
Peralada, amb consentiment i voluntat del seu marit, a favor
de fra Pere Roures, prior del convent de Sant Agustí de Peralada,
en nom del convent, d'una vinya situada al lloc anomenat Garriga
Palosa, de tres vessanes d'extensió. A orient, una part afronta
amb la riba de Cormes i una altra amb la feixa d'Antoni Just; a
migdia, una part amb la terra de Pere Floreta, de Costes, i una altra amb la terra de Martí Pau, del Morassac; a occident, una
part amb la terra del difunt Antoni Reverter, de Peralada, i
una altra amb l'honor de Martí Pau, i a cerç, amb la vinya del
convent. El preu és de 8 lliures barceloneses i se salva el dret
dels senyors, sense prestació de cens.
Actum est hoc in villa Petralate die vigesimo quinto mensis
ianuarii armo a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo.
Joan Sacarés, habitant de Peralada, notari públic per tot el domini
del vescomte de Rocabertí, substitut en la notaria de Peralada de
Dionís Miquel Perés, notari públic, d'un instrument rebut i firmat
pel difunt notari Miquel Perés.
Registre específic: 2379.
325 x 333 mm.
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1253
1530, febrer, 9. Castellfollit de la Roca

Venda a carta de gràcia atorgada per Joan Illadamunt, senyor útil
i propietari del mas Illadamunt de Sant Joan les Fonts, i la seva
esposa Rafaela, a favor de Miquel Granoies, de la mateixa parròquia, d'un bosc, ribera i trilla situats al lloc anomenat les Canals
del Clot. A orient, afronten amb les honors d'en Juvinyà; a migdia,
amb la serra que divideix el domini reial del dels senyors de Castellfollit; a occident, amb el mas Illadevall, i a cerç, una part amb
l'honor de n 'Illadevall i una altra amb el riu Fluvià, mitjançant
el camí missader que ve del Solà i de les Illesdevall. El preu és de
5 lliures de moneda barcelonesa. Hauria de destinar-les a lluir i
quitar un censal de 14 sous i 3 diners que Ponç Illadamunt, difunt, havia venut a Guillem Casadamunt, de Solà, parròquia de
Begudà (Ramon de Coll, notari d'Olot, substitut de Bertran Serra,
notari públic de Castellfollit, 30 de novembre de 1393). Aquest censal havia estat reduït per Bertran Serra, sastre de Castellfollit, a
Jaume Saburgada, de la parròquia de Sant Pere Despuig de la Vall
de Bianya. Bertran Serra el tenia per venda de Guillem Casadamunt
(Bertran Serra, notari de Castellfollit,.13 de febrer de 1408). Pertanyia a Guillem Collferrer, paraire d'Olot, fill i hereu del difunt Esteve Collferrer, paraire d'Olot, per venda i cessió de Pere Rovira
i la seva esposa Esperança, de la parròquia de Sant Martí de Solamal (Miquel Armenguer, notari d 'Olot, substitut de Miquela Batlle,
16 de gener de 1511). Se salva el dret i domini directe del prior
de Sant Joan les Fonts i de l'hereu de la casa de Juvinyà, proindivís.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in villa de Castrofolito die nona mensis febroarii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo.
Pere Teixidor, notari de Castellfollit per autoritat apostòlica i reial,
substitut de Galceran de Cruïlles, clergue obtentor del benefici de
Sant Salvador de l'església de l'esmentada vila.
Registres específics: 2052 i 2053.

Estava cosit per la part superior.

444 x 34 1 mm.

1254
1530, maig, 14. Terradelles

Donació inter vivos atorgada per Joan Monjo, teixidor de llana, senyor
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útil i propietari del mas Carabús de Cervià, i la seva esposa Isabel,
senyora útil i propietària del mas Bosc del veïnat de Raset,
parròquia de Cervià, a favor de la seva filla Margarida, per raó
del seu matrimoni amb Antoni Llobet, fill de Joan Llobet, àlies
Anglada, de Vilert, i de la seva esposa Margarida, difunts. Li donen
els masos Carabús i Bosc amb els seus béns, i els vestits i joies
que li pertanyien. En cas de mort sense descendència haurien
de tornar als donants o a qui disposessin, a excepció de 20 lliures
amb què podria testar. Retenen 20 lliures de moneda per testar
i Joan Monjo es reserva dues cases amb mobles per heretar un
dels seus fills. Estaven situades al Mercadal de Girona, una
davant el moU fariner de mossèn Sitjar i l'altra prop del monestir
de Sant Feliu del Mercadal. Mentre visquessin els donants haurien
de viure amb ella al mas Carabús, podrien disposar de tot el
necessari i els fills del matrimoni i els que poguessin néixer
haurien de ser dotats dels béns atorgats.
Actum est hoc intra terrninum parrochie de Terradelles die
decima quarta mensis madii anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo tricesimo.
Joan Safont Cella, notari públic de Vilademuls i de tot el domini
del vescomte de Rocabertí.
Registre específic: 1269.

1530, maig, 14. Terradelles

Capitulacions matrimonials d'Antoni Llobet, fill leg{tim de Joan
Uobet, àlies Anglada, i de la seva esposa Margarida, difunts de
Vilert, amb Margarida, filla de Joan Monjo, teixidor de llana, i
de la seva esposa Isabel, de la parròquia de Cervià. Antoni Uobet
aporta com a aixovar 88 lliures de moneda barcelonesa i els vestits i arnesos que li pertanyien sobre els béns dels seus pares, i
Margarida, una quantitat equivalent dels seus béns. Per restituir
l'aixovar, Margarida obliga tots i cadascun dels seus béns i drets.
La devolució es faria amb els mateixos pagaments i terminis amb
què havia estat rebut i Antoni Llobet rebria, a més, tots els vestits,
armes i arnesos que tingués en el moment de la restitució.
Actum est hoc intra terrninum parrochie de Terradelles die
decima quarta mensis madii anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo tricesimo.
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Joan Safont Cella, notari públic de Vilademuls i de tot el domini
del vescomte de Rocabertí.
Registre específic: 1268.
601 x 436 mm.

1255
1530, juny, 14. Tor

Testament d'Antoni Vidal, fill de Bartomeu Vidal i de la seva esposa
Magdalena, pagès de Tor, parròquia de Sant Esteve de Maranyà,
en el qual nomena com a marmessors el sagristà de l'església de
Maranyà; el seu germà Climent Vidal, paraire de draps de llana
de la Tallada, i el seu nebot Joan Vidal, de Tor. Escull sepultura
al cementiri de l'església de Sant Climent de Tor a la qual deixa
diners per a misses en remei de la seva ànima i la dels seus
parents, als seus clergues, pel dret de sepultura, a les torxes,
llànties, candela de Santa Maria, rotlles i a la confraria. A més,
institueix dues almoines generals de forment i pa. Fa llegats
pecuniaris a Climent Vidal, el seu germà; Joan Vidal, el seu nebot,
fill de l'anterior; Salvador Vidal, fill de Joan Vidal; Hipòlit, nebot
seu, fill de Climent Vidal; Magdalena Vidal, esposa de Joan Vidal,
nebot seu, i a Margarida Vidal, esposa de Climent Vidal, germà
seu. Nomena hereu universal el seu nebot Joan Vidal, fill de Joan
Vidal, germà seu.
Actum est hoc in loco de Toro die Xliii mensis iunii anno a
nativitate Domini M D XXX.
Joan Vidal, prevere, regent de la rectoria de l'església de Sant Esteve
de Maranyà.
Registre específic: 932.
506 x 295 mm.

1256
15[31], gener, 17. Galliners

Capitulacions matrimonials de Caterina, filla de Jaume Tomàs,
sabater de Galliners, i Margarida, la seva esposa, amb Bartomeu
Daniu. Jaume i Margarida fan donació inter vivos, a favor de
la seva filla, en concepte d'heretat i llegftima paterna, materna
i suplement, de 50 lliures, i dels vestits i joies que li pertanyien.
Si moria sense descendència leg(tima o aquesta no arribava a
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l'edat de testar, els béns haurien de tornar als donants o a qui
disposessin, tret de 18 lliures amb les quals podria fer les seves
voluntats. Caterina els lliura com a dot al seu futur marit el qual
li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns. Per
restituir el dot obliga tots i cadascun dels seus béns i drets i la
devolució es faria amb els mateixos pagaments i terminis amb
què hagués estat rebut. Es tornarien els vestits i joies de Caterina
llevat del vestit nupcial o el millor vestit i les joies d'or, plata
o corall.
Actum est hoc in parrochia Gallinariis die decima septima
mensis ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
[trigesimo primo].
Joan Safont Cella, notari públic de Vilademuls per autoritat del
vescomte de Rocabertí.
Registre específic: 2196.
Mal estat, esparracat a la part superior dreta, tinta esvanida. Estava encolat per
Ja part inferior.
Datat el 1531. Es posa la data per aquest fet però no es pot
deduir del document.
293 x 345 mm.

1257
1531, febrer, 14. Girona

Venda de censal atorgada pel donzell Jaume Miró, domiciliat a
Girona, i la seva esposa Iolanda, a favor de fra Miquel Samsó,
abat del monestir de Sant Salvador de Breda, i de Just Peris,
canonge de la seu, vicari i oficial del bisbe de Girona, com a
executors i administradors de les causes pies fundades per fra
Francesc Albanell, doctor en decrets i abat del monestir de Sant
llorenç del Mont, difunt (instrument de 21 de gener de 1527 en
poder de Miquel Garbí}, d'un censal d'li lliures i 5 sous de
moneda barcelonesa de pensió anual i 300 lliures de preu. Els
venedors el carreguen sobre els seus béns, especialment sobre 94
lliures, 4 sous i 3 diners i òbol de moneda barcelonesa de pensió
anual que reben de la Universitat de Girona.
Segueix àpoca. El pagament es fa per mitjà de la taula de canvi
de Joan Rafael Bas, mercader i canvista de Girona.
Actum est hoc Gerunde die martis quartadecima mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo
prim o.

974

ARxiu MuNICIPAL DE GIRONA

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2060 i 2061.

866 x 556 mm.

1258
1531, maig, 12. Arenys de Mar

Capbrevació a favor dels comtes i vescomtes de Montpalau, absents,
i de Quirze Pere Roger, mercader, batlle natural de la vila de
Calella i del castell de Montpalau, com a procurador d'aquells.
Gabriel Tria, batlle del terme d'Arenys, senyor útil del mas Tria
d'aquesta parròquia, en compliment del que disposa la sentència
de Guadalupe, reconeix que té l'esmentat mas sota domini del
castell de Montpalau amb cases, clos, quintanes i altres
propietats. Segueix la relació de totes les possessions dels
esmentats senyors: 1. El mas Tria amb cases, era, clos, quintanes,
terres i bosc, d'una extensió d'uns seixanta jornals de bou. A
orient, una part afronta amb l'honor del declarant mitjançant
la riera d'Arenys i una altra amb l'honor del mas Aiguaviva; a
migdia, una part amb l'honor del mas Aiguaviva i una altra amb
la del mas Sagrera; a occident, amb l'honor del mas Sabet, del
mas Pasqual, del mas Doi (fins a la meitat de la serra anomenada
Sagrera), amb l'honor d'en Lurià, amb una honor del declarant
anomenada Amar i amb l'honor d'en Vilar, i a cerç, amb l'honor
dels masos Ferran i Leu fins a la riera d'Arenys. Presta 2 sous
per quatre mals usos el dia 21 d'abril. 2. Una gran possessió
de terra contigua a les quintanes i clos que va més enllà de la
riera d'Arenys i del puig de la Tria, de trenta jornals de bou
d'extensió. A orient, una part afronta amb l'honor del mas
Sornaguera, una altra amb l'honor del mas Aiguaviva i una altra
més amb la del mas Colomer; a migdia, amb l'honor del mas
Aiguaviva; a occident, amb el clos del declarant mitjançant la
riera d'Arenys, i a cerç, una part amb l'honor del difunt n 'Amarier,
una altra amb la d'en Ferran i encara una altra amb la d'en
Domingo. 3. Una gran possessió de terra situada al lloc anomenat
les Corts, de prop de trenta jornals de bou d'extensió. A orient,
una part afronta ·amb l'honor del mas Teixonera i una altra amb
l'honor del mas d'Aiguaviva; a migdia, una part amb l'honor del
mas Aiguaviva i una altra amb la del mas Vallalta; a occident,
una part amb l'honor del mas Aiguaviva i una altra amb la del
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mas Arquer, mitjançant la riera d'Arenys, i a cerç, una part amb
l'honor d'en Bellsolell, una altra amb la d'en Teixonera i una més
amb l'honor del declarant que fou d'en Sagrera. 4. Una peça de
terra situada al lloc anomenat el Far, de vuit jornals d'extensió.
A orient, una part afronta amb la parceria de n'Alzina i d'en Domingo i una altra amb l'honor d'en Lledó que fou d'en Bellsolell;
a migdia, amb el mar; a occident, una part amb la parceria de
n'Aiguaviva i d'en Cruanyes on ara hi té vinya Jaume Pasqual,
mariner, una altra amb l'honor del mas Aiguaviva i encara una
altra amb l'honor del mas Bellsolell, i a cerç, una part amb l'honor
del mas Puig d'Aiguaviva, i una altra amb la parceria de n'Aulina
i d'en Domingo. 5. Una peça .de terra situada al lloc anomenat
camp de Samet, de prop de quinze jornals de bou d'extensió. A
orient, afronta amb l'honor de n'Aiguaviva; a migdia, amb el mar;
a occident, amb l'honor del mas Lurià, i a cerç, una part amb
l'honor del mas Bellsolell i una altra amb la de n'Aiguaviva. 6.
Una possessió de terra situada al lloc anomenat la Voga, d'un
jornal de bous d'extensió. A orient, migdia i occident afronta amb
l'honor del mas Bellsolell, i a cerç, amb l'honor d'en Lurià. 7.
Una altra peça situada al mateix lloc que l'anterior, d'un jornal
de bous d'extensió. A orient, afronta amb l'honor d'en Vilar que
fou d'en Sagrera; a migdia, amb la del mas Cruanyes, i a occident
i cerç, amb la del mas Puig d'Aiguaviva. 8. Una peça situada
al lloc anomenat la Clavella, de deu jornals de bous d'extensió.
A orient, una part afronta amb l'honor del mas Cruanyes i una
altra amb l'honor de n'Amar; a migdia, amb l'honor d'en Bellsolell;
a occident, una part amb l'honor d'en Doi i una altra amb la
d'en Panagai, i a cerç, una part amb l'honor d'en Pasqual i una
altra amb la d'en Cruanyes. 9. Una peça de terra situada al lloc
anomenat rial de Fontpedrosa que té en parceria amb l'hereu del
mas Lurià, de quatre jornals de bou d'extensió. A orient, afronta
amb una altra honor del mas Lurià; a migdia, una part amb
l'honor del mas Cruanyes i una altra amb la del mas Pasqual;
a occident, una part amb l'honor d'en Pasqual i una altra amb
la de Jaume Borrell, sabater, que fou de n'Amar, i a cerç, una
part amb l'honor d'en Lurià i una altra amb la d'en Bellsolell
que fou d'en Fortuny. 10. Una peça de terra situada al lloc
anomenat les Ovedes pel mig de la qual passa la riera d'Arenys,
de divuit jornals de bou d'extensió. A orient, afronta amb l'honor
del mas Puig d'Aiguaviva; a migdia, una part amb l'honor de
Jaunie Teixonera i una altra amb la d'en Bellsolell; a occident,
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una part amb l'honor d'en Soler que fou de n'Alzina, una altra
amb la d'en Bellsolell i, finalment, una més amb una altra honor
d'aquest últim que fou d'en Sabet, i a cerç, una part amb l'honor
d'en Sagrera que va pertànyer a en Doi i una altra amb la de
n'Aiguaviva que fou d'en Pasqual. 11. Una peça de terra situada
al lloc anomenat riera de Fontpedrosa, de dos jornals de bous
d'extensió. A orient, una part afronta amb l'honor d'en Terrosell
i una altra amb la d'en Puig; a migdia, amb l'honor d'en Fortuny,
i a occident i cerç, amb l'honor de l'esmentat Terrosell. 12. Una
possessió de terra situada al lloc anomenat puig de Palomar, de
quatre jornals de bous d'extensió. A orient, una part afronta amb
l'honor del mas Ferran i una altra amb l'honor d'en Teixonera;
a migdia, amb el mar; a occident, amb l'honor d'en Sala, i a
cerç, una part amb l'honor del declarant que fou d'en Llobet i
una altra amb la d'en Teixonera. 13. Una peça de terra situada
al lloc anomenat els Comalars, de quinze jornals de bou
d'extensió. A orient, una part afronta amb l'honor del mas Sala,
una altra amb la d'en Teixonera i una més amb la d'en Ferran;
a migdia, amb l'honor de l'esmentat Teixonera; a occident, una
part amb la d'en Teixonera, una altra amb la d'en Doi i encara
una altra amb la de n'Amar, i a cerç, amb l'honor de l'esmentat
Amar. 14. Una feixa de terra situada a la parròquia d'Arenys i
Sant Iscle de Vallalta, al lloc anomenat riba de Canals, dit també
coll de la Figuera. A orient i cerç, afronta amb l'honor del mas
Camps de la Cartada; a migdia, amb l'honor d'en Torre de la
Loreda, i a occident, una part amb la d'en Soler de Canet i una
altra amb la d'en Bellsolell. Pel mas i les possessions descrites
anteriorment presta 3 sous de moneda barcelonesa i un parell
de gallines per Nadal, i tres quarteres de gra o ordi segons mesura
vella, nqu vuitens de blat, tres vuitens i mig d'ordi segons mesura
corrent de Montpalau i setze diners barcelonesos per la festa de
Sant Pere i Sant Feliu. 15. Una possessió de terra erma situada
al lloc anomenat vall de Dre{...], de deu jornals d'extensió. A
orient, una part afronta amb l'honor del mas Sala, una altra amb
l'honor del mas Andreu de la vall de Canet i encara una altra
amb l'honor del mas Amar; a migdia, amb l'honor del mas Pons;
a occident, amb l'honor del mas Pons i una part amb l'honor
del mas Bellsolell; i a cerç, amb l'honor del mas Andreu de Canet.
Presta una tasca. 16. Una borda anomenada d'en Cupin i el mas
Guinoart, deshabitats i rònecs, que ara pertanyen al mas Tria
amb terres de sis jornals de bous d'extensió. A orient, afronta
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amb l'honor del mas Cruanyes; a migdia, amb l'honor del mas
Lurià anomenat mas Terra; a occident, una part amb l'honor
del mas Terra i una altra amb la d'en Samet que té n'Oliver del
Puig, i a cerç, amb l'honor d'en Teixonera. Presta tres quarteres
d'ordi segons mesura vella per Sant Pere i Sant Feliu. 17. Reconeix
que té 3 sous barcelonesos pels mals usos i una quartera de
forment segons mesura corrent de Sant Celoni, la tasca i el
braçatge de tots els esplets que li presta, com a hereu del mas
Trilla, l'hereu del mas Domingo per les cases i quintana d'aquest
mas i per una feixa anomenada borda d'en Jutglar on antigament
hi havia les cases de la borda, per ajudar a pagar els censos que
presta el declarant. 18. Mitja quartera de forment que li presta
l'hereu de la borda Sornaguera per una possessió anomenada puig
de la Tria, de dos jornals de bou d'extensió. A orient, afronta amb
l'esmentada borda; a migdia i occident, amb un altre honor del
mas Domingo, i a cerç, amb l'honor de n'Amar que fou parceria
del mas Sala. 19. Una peça de terra erma situada a la feixa on
antigament hi havia la casa de la borda d'en Guinoart, de dos
jornals de bou d'extensió. A orient, occident i cerç, afronta amb
una altra honor del declarant, i a migdia, amb l'honor que en
Terra té per en Lurià. 20. Reconeix que rep dos diners per Nadal
de l'hereu de la borda Teixonera per una peça de terra situada
a la seva quintana anomenada borda de Pere Tria. 21. Un camp
situat al lloc anomenat Cana[. .. }, de cinc jornals de bou
d'extensió. A orient, una part afronta amb l'honor d'en Misser,
de Canet, i una altra amb l'honor del mas Sala; a migdia, amb
l'honor d'en Soler, de Canet; a occident, una part amb l'honor
. de l'esmentat Misser i una altra amb la d'en Sala, i a cerç, amb
l'honor d'en Mori, de la vall de Canet. 22. Una peça de terra erma
i boscosa situada al lloc anomenat Can{. ..}, de cinc jornals de
bou d'extensió. A orient, una part afronta amb l'honor del mas
Sala i una altra amb l'honor d'en Mori; a migdia, amb l'honor
de l'esmentat Mori, i a occident i cerç, amb l'honor d'en Sala.
A continuació capbreva les terres que té pels senyors del castell
de Montpalau i els senyors del monestir de Sant Pau de.Z Maresme.
23. Una peça de terra situada al lloc anomenat Panagai que va
pertànyer al mas Cortina. A orient i cerç, afronta amb les honors
del mas Oliver; a migdia, amb l'honor del mas Pascasi, i a
occident, amb l'honor del declarant. 24. Una peça de terra situada
al mateix lloc que l'anterior. A orient, afronta amb una honor
del declarant; a migdia, amb l'honor de l'esmentat Pascasi; a
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occident, amb l'honor del mas Panagai, i a cerç, una part amb
l'honor del mas Panagai i una altra amb l'honor del declarant.
Presta la tasca i el braçatge. 25. Dues peces de terra contigües
situades al lloc anomenat Arenys Sobirans. lA primera afronta,
a orient, amb l'honor del mas Arquer; a migdia, amb l'honor del
mas Aiguaviva; a occident, amb una altra honor del declarant,
i a cerç, amb la del mas Ricós de Vallgorguina. Úl segona afronta,
a orient, amb l'honor del mas Leget; a migdia, una part amb
l'honor de l'esmentat mas i una altra amb la del mas Aulina
d'Arenys Sobirans; a occident, amb una honor del declarant, i
a cerç, amb l'honor del mas Aiguaviva. Presta la tasca i el braçatge
per cadascuna d'aquestes dues terres. 26. Una tinença de terra
situada al mateix lloc que les dues anteriors. A orient, afronta
amb una altra honor del declarant que puja la serra; a migdia,
amb l'honor del mas Gibert que fou del mas Ponter, i a occident
i cerç, amb l'honor de l'esmentat mas Gibert. Una peça de
l'esmentada tinença puja més enllà del torrent i afronta a occident
amb l'honor dels masos Leget i Aulina anomenada serra de Roda,
de Martorell, i a cerç, amb l'honor del mas R[. ..]. Presta la tasca
i el braçatge. 27. Una peça de terra situada al lloc anomenat
Perafita. A orient, afronta amb l'honor d'en Teixonera; a migdia,
una part amb l'honor de l'esmentat Teixonera i una altra amb
la del mas Bellsolell que fou del mas Pasqual; a occident, una
part amb l'honor del mas Bellsolell que va pertànyer al mas
Pasqual i una altra amb l'honor d'en Puig d'Aiguaviva, i a cerç,
amb l'honor del mas Aiguaviva. Presta la tasca i el braçatge. 28.
Una peça situada al lloc anomenat puig Palomar, de prop de dos
jornals de bous d'extensió. A orient, migdia i cerç, afronta amb
l'honor del mas Teixonera, i a migdia, amb una altra honor del
declarant. Presta la tasca i el braçatge. 29. Una peça de terra
situada al lloc · anomenat torrent d'en Tria que va pertànyer al
mas Amar. A orient, afronta amb una altra honor del declarant,
i a migdia, occident i cerç, amb l'honor del mas Lurià. Presta
la tasca i el braçatge. 30. Una feixa situada al lloc anomenat
Gurguri que fou del mas Borrell, de quatre jornals de bous
d'extensió. A orient i migdia, afronta amb l'honor d'en Camps,
de Caldes, que fou del mas Pascasi, i a occident i cerç, amb l'honor
de Jaume Pasqual que va pertànyer al mas Móra. 31. Una peça
situada al mateix lloc que l'anterior i de la mateixa extensió. A
orient, afronta amb l'honor del mas Garau; a migdia, amb la
del mas Gibert, i a occident i cerç, amb l'honor d'en Camps que
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fou del mas Pasqual. Presta la tasca i el braçatge. 32. Una peça
de terra situada al lloc anomenat Bareu que fou d'en Sagrera,
de quatre jornals de bou d'extensió. A orient, una part afronta
amb l'honor del mas Doi i una altra amb la del mas Teixonera;
a migdia, una part, amb una altra honor del declarant i una altra
part amb l'honor d'en Teixonera; a occident, amb l'honor d'en
Teixonera, i a cerç, una part amb l'honor d'en Bellsolell que va
pertànyer a Pasqual i una altra amb l'honor del mas Sala. Presta
la tasca i un cens de 12 diners per Nadal a l'hereu del mas Borrell.
Reconeix que té pels senyors de Montclús i la baronia del terme
del castell de Montpalau tota la batllia de la jurisdicció civil i
criminal, alta i baixa, mer i mixt imperi de la parròquia i terme
de Sant Martí d'Arenys i tota la batllia de sac de l'esmentada
parròquia i terme. Promet llevar i recollir a càrrec seu i amb els
seus animals tots els censos, lluïsmes, foriscapis, tasques, braçatges i altres drets que s'acostumen a rebre a l'esmentat terme
i donar-ne compte, amb la retenció de la retrodècima (de cada
onze, un) per la seva feina. Presta homenatge de fidelitat a Quirze
Roger, procurador dels esmentats senyors i mostra dos documents,
un firmat per Pere de Tria, predecessor del declarant, a favor de
Ramon de Cabrera i Bernat de Cabrera, fill de l'anterior (Bernat Jover, notari, 1288) i l'altre firmat per Bernat de Cabrera a
Guillem i Pericó de Tria, predecessors del declarant (Jaume
Fogassot, notari, 1373). Finalment, reconeix als esmentats senyors haver de prestar host i cavalcada en pau i en guerra i acudir
al crit de viafora. També ha de prestar la quarta part de tots els
senglars i animals que capturi a l'esmentat terme.
Actum in manso Bellsolei dicte parrochie de Arenis diocesis
Gerunde die duodecima madii anno millesimo quingentesimo tricesimo primo.
Dimarts, 1 de setembre de 1644. Onofre Just, notari públic per autoritat reial per tot el domini del monarca, d'un capbreu original trobat
a Hostalric, en poder de Joan Camps, notari públic, per requeriment
de Pau Coll, farmacèutic, síndic de Santa Maria d'Arenys.
Registre específic: 908.
762 x 370 mm.

1259
1531, juliol, 21. Bordils

Creació i venda de censal atorgada per Felipa, vídua de Bernat Cases,
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ciutadà de Girona, llur fill Benet Cases i Antiga, esposa d'aquest,
a favor de Pere Verdera, canonge de Sant Feliu de Girona, com
a persona laica i privada, d'un censal de 120 sous de moneda
barcelonesa de pensió anual i 120 lliures de preu. El venen perquè
necessitaven diners per poder pagar el que restava de la compra
del mas Mestre de Bordils amb les seves pertinences. Per assegurar
la percepció de les pensions obliguen els censals que Benet Cases
rep de la Universitat de Girona i del mas Mestre.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in cellaria parrochie de Bordillis vicarie Gerunde
die vicesima prima mensis iulii anna a nativitate Domini millesimo
quingentesimo tricesimo prima.
Pere Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2390 i 2391.
693 x 543 mm.

1260
1531, octubre, 31. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Iolanda, esposa de Jaume
Miró, donzell domiciliat a Girona, en nom propi i com a
procuradora del seu marit (procura de 19 d'octubre de 1531 closa
per Jaume Benet Miquel, notari}, i Josep Miró, donzell, fill dels
anteriors, a favor de Miquel Samsó, abat del monestir de Sant
Salvador de Breda, de l'orde de Sant Benet, com a un dels dos
que presidien aquest orde a les províncies de Tarragona i
Saragossa, i a favor de Just Peris, canonge de la seu, vicari i
oficial del bisbe de Girona, com a executors i administradors de
les causes pies fundades per Francesc Albanell, doctor en decrets,
abat del monestir de Sant Llorenç del Mont, del mateix orde, amb
llicència i dispensa de la seu (Miquel Garbí, notari, 21 de gener
de 1527). Els venen un censal de 30 lliures barceloneses de cens
anual i 800 lliures de preu que reben a través de la taula de canvi
de Joan Rafael Bas, mercader i canvista de Girona. Paguen amb
diners procedents de l'heretat de l'esmentat Albanell i 180 lliures
procedents de la lluïció d'un censal feta als pabordes de l'ofici
dels sabaters de Girona. Els venedors obliguen tots els censals
que reben de la Universitat de Girona per garantir el pagament
de les pensions.
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Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die martis tricesima prima et ultima
mensis octobris anna a nativitate Domini millesimo quingentesimo
tricesimo prima.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2750 i 2751.
723 x 537 mm.

1261

1531, novembre, 20. Girona

Heretament atorgat per Cristòfol Salip, de Llambilles, a favor de Margarida, filla seva i de Iolanda, la seva primera esposa, difunta,
amb motiu del seu matrimoni amb Narcís Sabater, fill de
Jaume Sabater i de la seva esposa Coloma, difunts, del mateix
terme. Li dóna el mas Salip amb les seves terres, honors i possessions amb les clàusules següents: en seria senyor i usufructuari mentre visqués, residirien conjuntament i hauria de
ser proveït i alimentat dels béns del mas, els altres fills i filles
nats i per néixer del donant haurien de ser dotats d'aquests
béns amb coneixement d'ell mateix o, a la seva mort, de quatre
parents pròxims, i si la donatària moria sense fills o aquests
no assolien l'edat de testar, els béns tornarien al donant o a
qui disposés.
Actum est hoc Gerunde vicesima mensis novembris anna a
nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo primo.
Bernat Vives, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 931.
265 x 426 mm.

1262

1532, abril, 2. Peratallada

Apoca atorgada per Andreu Mas, àlies Oliver, d'Ullastret, fill de Miquel
Mas i de Joana, la seva esposa, difunts, de Pedrinyà, batllia de
la Pera, a favor del seu germà Pere Mas, hereu dels seus pares,
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en la qual reconeix que ha rebut 50 lliures que corresponen al
primer termini del pagament de l'aixovar.
Actum est hoc in camino publico per quem itur a dicto castro
de Oculostricto ad locum de Canapodio termini ville Petracisse et
infra parroxiam dicti loci de Canapodio die martis secunda mensis
aprilis anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo
secundo.
Bernat Mascaró, oriünd d'Ullastret, notari públic per autoritat reial
per tot el Principat de Catalunya i els comtats de Rosselló i Cerdanya.
Registre específic: 930.
92 x 220 mm.

1263
1532, abril, 19. Verges

Àpoca atorgada per Joan Reig, de Sobrestany, parròquia de Bellcaire,
a favor del seu cunyat Pere Fortià, del castell de la Tallada, en
la qual reconeix que ha rebut 1O lliures de moneda barcelonesa
per raó del dot de Miquela, esposa de l'atorgant i germana de Pere.
Actum est hoc in castro de Virginibus die decima nona mensis
aprilis anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo
secundo.
Galceran Nató, notari públic de Rupià, fill i hereu del difunt Galceran
Nató, notari d'aquest castell i de la baronia de Verges, la Tallada,
Bellcaire i els seus termes per autoritat de Caterina de Cardona i
de Rocabertí, vídua de Jaume de Cardona, cavaller de l'orde de Sant
Jaume de l'Espasa, senyora de l'esmentada baronia, de les riotes del
seu pare.
Registre específic: 1765.
129 x 210 mm.

1264
1532, maig, 16. Ullà

Venda atorgada per Pere Guillem, d'Ullà, com a tutor assignat pel jutge
ordinari de la Cort d'Ullà de la persona i béns d'Antoni Guillem,
pupil, fill i hereu del difunt Antoni Guillem, pagès del mateix
lloc, a favor de Bernat Perpinyà, de Bellcaire, de tot el dret de
lluir la venda d'una casa i camp de terra contigu, situats a mlà,
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que Antoni Guillem i la seva esposa Magdalena, pares de
l'esmentat Antoni, i Pere Guillem i la seva esposa Miquela havien
fet al mateix comprador (venda a carta de gràcia de 19 de febrer
de 1528, notaria d'mlà). A orient i occident, afronta amb l'honor
de Guillem Gerro, àlies Rafael; a migdia, amb el camí, i a cerç,
amb el torrent. El preu és de 5 lliures barceloneses i se salva
el dret i domini directe del bisbe de Girona quant a terços,
lluïsmes, foriscapis, fermes, fadigues, drets d'empara, retenció i
altres drets de domini directe i els censos i agrers previstos en
el document de la venda. La venda es fa per pagar les despeses
generades pel pupil.
Actum est hoc in loco de Ulliano die sextadecima mensis madii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo secundo.
És còpia simple.
Registre específic: 928.
266 x 366 mm.

1265
1532, juny, 17. Verges

Definició atorgada per Antiga, filla de Pere Fortià, del castell de
la T_allada, amb consens i voluntat del seu espòs Antoni Mir,
àlies Masó, de Viladasens, a favor dels seus pares, de la seva
part, heretat i llegítima paterna i materna i qualsevol altre dret
sobre els béns dels seus pares. A canvi, confessa que va rebre
80 lliures barceloneses, vestits i joies que aportà en dot al seu
marit.
Actum est hoc in castro de Virginibus die sextodecima-mensis
iunii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo trigesimo
secundo.
Galceran Nató, notari públic de Rupià, fill i hereu del difunt Galceran
Nató, notari d'aquest castell i de la baronia de Verges, la Tallada,
Bellcaire i els seus termes per autoritat de Caterina de Cardona i
de Rocabertí, vídua de Jaume de Cardona, cavaller de l'orde de Sant
Jaume de l'Espasa, senyora de l'esmentada baronia, de ~es notes del
seu pare.
Registre específic: 1740.
219 x 300 mm.
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1266
1532, agost, 10. Castelló d'Empúries

Venda atorgada per Pere Pau Cases, prevere de l'església de Santa Maria
de Castelló d'Empúries, a favor d'A. Dalmau, prevere de la mateixa
església, en nom propi, d'una casa amb verger contigu a la part
occidental, situada a Castelló, prop del portal dels framenors.
A orient, afronta amb el carrer; a migdia, amb l'alberg d'Antoni
Fuster, blanquer, que fou del difunt Pere Bert, prevere; a occident,
amb el verger, i a cerç, amb el carrer. El preu és de 1O lliures
barceloneses i se salva el dret i domini de l'abat del monestir
de Santa Maria de Roses i de la comunitat de preveres de Castelló,
i una pensió anual de 40 sous a favor de l'esmentada comunitat
per un censal de 40 lliures de preu carregat sobre aquesta casa.
La tenia per compra feta al difunt Joan Ferrer, prevere beneficiat
de Castelló, el 8 d'agost de 1508.
Actum est hoc in villa Castillione Emporiarum die decimo mensis augusti armo a nativitate Domini millesimo quingentesimo trigesimo secundo.

Joan Viu, notari per autoritat del comte d'Empúries, substitut a la
notaria pública d'en Bofill de Castelló.
Registre específic: 1732.
373 x 405 mm.

1267
1532, agost, 25. Barcelona

Privilegi atorgat per Fabrique de Portugal, arquebisbe de Saragossa, com a conseller i lloctinent general del rei Carles I, a favor de la Universitat de Girona, a petició de Baudili Abric,
notari dels jurats de Girona. Concedeix que en la insaculació
s'augmenti de quatre a vuit el nombre de doctors jurisperits a
la bossa de la mà major i de sis a vuit el nombre de notaris
de la mà mitjana, de manera que hi hagi vuit doctors jurisperits per la mà major i vuit notaris per la mà mitjana. L'atorga
perquè a causa de les epidèmies havien mort moltes persones insaculades i no s'arribava al nombre suficient de persones
·
elegibles.
Datum Barchinone die vicesima quinta mensis augusti armo
a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo secundo.
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Joan Bartomeu Coll.
Registre específic: 1725.
Altres numeracions: Registrada de número [... ].
x 653 mm.

Conserva part del segell.

406

1268
1532, setembre, 23. Castelló d'Empúries

Àpoca atorgada per Narcisa, esposa de Pere Ferrer, de Torroella de

Fluvià, hereu universal del difunt Joan Perpinyà, àlies Fresc,
de Sant Pere Pescador, amb consentiment i voluntat del seu
marit, a favor de Joan Vidal, de Tor, parròquia de Sant Esteve
de Maranyà, en la qual reconeix que ha rebut 30 lliures de moneda
barcelonesa per la lluïció d'un censal de 30 sous de pensió i 30
lliures de preu que Pere Vidal, de Tor, va vendre a Joan Perpinyà,
àlies Fresc (venda de 16 d'abril de 1453, subscrita per Miquel
Gallet, notari).
Actum est hoc in villa Castillionis Empuriarum die vigesima
tercia mensis septembris armo a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo secundo.
Joan Castelló, notari públic per tot el comtat d'Empúries, substitut
en la notaria d'en Bofill de Castelló.
Registre específic: 929.
190 x 392 mm.

1269
1532, octubre, 22. Girona

Venda atorgada per Bartomeu Riera, àlies Vilella, de Viladasens; la
seva esposa Margarida, senyora útil i propietària del mas
Vilella d'aquesta parròquia, i llur fill Sebastià Vilella, a favor
d'Antic Vilaür, de la parròquia de Gaüses, d'una possessió de
terra boscosa situada a Viladasens, al lloc anomenat Aranella.
Antigament havia estat del mas Candell, al veïnat de la Móra
de Viladasens, i tenia entre deu i dotze vessanes d'extensió. A orient,
afronta amb l'honor de Bartomeu Martí, del veïnat de la Móra,
que fou d'en Julià; a migdia, amb l'honor d'en Puig de Puigamalric; a occident, amb l'honor de Bartomeu Martí, i a cerç,
amb l'honor dels venedors mitjançant rasa. El preu és de 37 lliures
barceloneses del qual els compradors retenen 20 ducats d'or que
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li devien (1O ducats perquè havia empenyorat a carta de gràcia
la possessió objecte de la venda i 1O ducats que li devien segons
debitori). Se salva el dret i domini de l'Almoina del Pa de la Seu
de Girona i el seu paborde, a la qual havien de prestar una tasca
dels esplets del pa i mitja tasca dels esplets del vi. Baudili Batlle,
paborde de l'Almoina del Pa, lloa la venda.
Actum Gerunde vigesima secunda octobris millesimo quingentesimo tricesimo secundo.
Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut del successor
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les
escriptures del també difunt Joan de Guilana, notari.
Registre específic: 927.
Altres numeracions: No 4.

256 x 248 mm.

1270
1533, febrer, 6

Procura atorgada per Beatriu de Malla, vldua de Roger de Malla, donzell que residia a Girona, a favor de llur fill Joan de Malla, donzell
domiciliat a Girona, per tal que pugui vendre un censal de 25
lliures de preu i 25 sous d'interès i fer els instruments i les gestions
necessàries. També li dóna permís per assegurar-lo amb altres
censals que rep de la Universitat de Girona.
Actum est hoc [... ] die sexta mensis fabruarii anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo tricesimo tercio.
Joan Fontanet, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat
Ferrer, notari reial de la Cort de Barcelona, senyor útil de la notaria
de Cornellà per Lluís Desvern.
Registre específic: 1761.
538 x 279 mm.

1271
1533, maig, 24. Girona

Establiment emfitèutic atorgat per Pere Ferrer, prevere obtentor del
benefici sota invocació de sant Narcís de l'església col-legiata de
Sant Feliu de Girona, vista la valoració feta per Damià Estela,
domer de Viladasens, i Joan Mart{, sagristà de Uampaies, com
a comissaris delegats pel vicari general Pere Ferran de Felizes,
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canonge de la seu i lloctinent de l'ardiaca Joan Margarit, a favor
de Bartomeu Mart(, del veïnat de la Móra de Viladasens. Li
estableixen unes cases i un clos que havien quedat sense
possessors per renúncia. Les cases afronten, a orient, amb l'honor
d'en Martí; a migdia, amb l'honor d'en Vilella; a cerç, amb el
camí, i a occident, amb el clos esmentat. Aquest, a orient, afronta
amb les cases anteriors; a migdia i occident, amb el camí, i a
cerç, amb l'honor d'en Mart(. Hauria de pagar tres mitgeres de
forment anuals segons mesura de Banyoles en lloc de les quatre
mitgeres i una quartera com era acostumat pagar per aquestes
possessions, d'acord amb la condició posada per Bartomeu Mart(.
Actum est hoc Gerunde die vicesima quarta mensis madii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo trigesimo tercio.
Bartomeu Abric, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 1251.
Altres numeracions: N" 34.

510 x 426 mm.

1272
1533, juliol, 27. Sant Jordi Desvalls

Capitulacions matrimonials de Caterina, filla de Miquel Colomar
i de la seva esposa Margarida, de la parròquia de Sant Jordi
Desvalls, amb Bartomeu Martí, fill de Roc Martí, difunt, i
d'Antònia, la seva esposa vivent, del veïnat de la Móra de
Viladasens. Miquel Colomar dóna a la seva filla, com a donació
inter vivos per raó del seu matrimoni, 80 lliures barceloneses
i els vestits i joies de la seva persona. Si Caterina moria sense
descendència haurien de tomar als donants o a qui disposessin
llevat de 20 lliures amb les quals podria testar. Caterina ho lliura
en dot al seu futur marit, el qual li correspon amb una quantitat
equivalent dels seus béns. Per restituir el dot obliga tots i cadascun
dels seus béns i drets i la devolució es faria amb els mateixos
pagaments i terminis amb què havia estat rebut. Es retornarien
els vestits i joies de l'esmentada Caterina a excepció del vestit
nupcial i les joies de plata o corall.
Actum est hoc intus domum mansi Colomar de Diana, parrochie et termini castri Sancti Georgii de Vallibus die vicesima septima mensis iulii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
tricesimo tercio.
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Jeroni Almar, notari públic de Sant Jordi Desvalls per autoritat apostòlica i reial, de les notes de Miquel Bosc, prevere, el seu substitut.
Registre específic: 1273.
197 x 303 mm.

1273
1533, agost, 25. Girona

Venda de censal atorgada per Joan de Malla, donzell domiciliat a
Girona, en nom propi i com a procurador de Beatriu de Malla,
la seva mare, vídua de Roger de Malla, pare seu (procura de 17
d'agost de 1533), a favor de Jaume Güell, prevere beneficiat i
procurador dels aniversaris presbiterals de la seu de Girona,
absent. Li ven un censal de 30 sous de pensió anual i 30 lliures
de preu que era part d'un altre de 3 lliures, 18 sous i 8 diners
de pensió i 81 lliures de preu que pagava la ciutat de Girona.
Beatriu el tenia com a hereva de la cinquena part dels béns i
heretat del difunt Bernat de Beuda, ciutadà de Girona, i aquest,
per cessió feta davant del notari Bernat Escuder, difunt, el 14
de novembre de 1469, per Francina, esposa de Pere Albert,
mercader de Blanes, i filla de Narcís Setmana, escrivà de Girona.
El comprador paga amb diners procedents de la lluïció feta el
23 d'agost d'un censal de 30 lliures de preu i 30 sous de pensió
que el difunt Roger de Malla i Beatriu, la seva esposa, havien
de pagar als esmentats aniversaris.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vigesima quinta mensis augusti
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo tertio.
Joan Fontanet, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 1927 i 1928.
382 x 400 mm.

1274
1533, novembre, 20. Girona

Donació atorgada per Salvi Selvadevall, de Vilobí, a favor del seu germà
Miquel Selvadevall, de la mateixa parròquia, fill de Joana, vídua
de Salvi Selvadevall, en concepte d'heretat i llegítima paterna,
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materna i suplement i altres llegats del seu pare, de 20 lliures
de moneda barcelonesa. Si moria sense descendència o aquesta
no arribava a l'edat de testar, haurien de tornar a qui el donant
disposés.
Actum est hoc Gerunde die iovis vigesima mensis novembris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo trigesimo tercio.
Gaspar Barrot, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 926.
Altres numeracions: N. 7.

197 x 320 mm.

1275
1533, desembre, 19. Montsó

Privilegi en forma de capftols atorgat pel rei Carles I i Joana, la seva
mare, a favor de la ciutat de Girona, a súplica de Rafael Agullana, ciutadà, i Miquel Garbf, notari, s{ndics de la ciutat. S'hi
concedeixen els següents cap(tols: confirma la pràctica que en
el gover:n. de la ciutat només hi puguin intervenir persones de
l'estament reial; permet que es puguin insacular en la bossa
de la mà menor els fills d'aquells que hi estiguin insaculats;
prohibeix que els adroguers i botiguers de teles puguin ser de
la mà mitjana, llevat dels que ja hi estan insaculats i els seus
fills; no admet que ningú pugui ser jutge si no és doctor o
llicenciat; mana que els notaris, · cirurgians i apotecaris siguin
examinats públicament; aprova la taxació i limitació dels salaris
de metges i cirurgians; admet la subrogació del jutge ordinari
a una altra persona apta que sigui doctor en lleis en cas d'absència
del primer; ordena l'expulsió dels belitres de la ciutat; disposa
que la venda de peix només es pugui fer en els llocs assignats,
i, finalment, regula la presentació de ternes de batlle i jutge per
part dels jurats.
Datum Montissoni die XVIIII mensis decembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo tertio.
Antoni Miquel Ferran.
Registre específic: 2943.
508 x 732 mm.
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1276

1533, desembre, 29. Montsó
Privilegi atorgat per l'emperador Carles I, a súplica de Rafael Agullana
i Miquel Garbí, notari, com a síndics de Girona, en què confirma
· el privilegi atorgat el 31 d'agost de 1424 pel rei Alfons, en el qual
concedia a la ciutat que en cas de necessitat els algutzirs i oficials
reials poguessin detenir les naus que transportaven provisió
de forment o altres vitualles a la ciutat de Girona, al lloc que
els jurats volguessin. Hi afegeix la clàusula que posat cas que els
conductors de les esmentades vitualles refusessin vendre-les a
preu just, els jurats poguessin fer-les vendre al preu que concorria
a la plaça de la ciutat, a excepció del forment comprat per
Barcelona i altres universitats de Catalunya.
Datum Montisoni die XXVIII! mensis decembris anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo quarto.
Antoni Miquel Ferran.
Registre específic: 2044.
Conserva part del segelL

438 x 722 mm.

1277

1534, juny, 6. Girona
Lluïció de censal atorgada per Antiga, esposa de Gaspar Barrot, notari
públic de Girona, vídua de Narcís Pere, botiguer de Girona, a
favor de Joan Ramon Sastre, de Girona, de 40 sous de moneda
barcelonesa de pensió anual i 40 lliures de preu que Narcís Pere
i la seva esposa Joana, com a principals, i Lluís Gibert, draper,
Joan Coll, canonge de la seu, i Sebastià Gual, fuster de Girona,
com a fidejussors, li havien venut (Joan Guilana, notari, 11
d'octubre de 1529). L'atorgant reconeix que l'esmentat Joan
Ramon havia dipositat el 21 d'abril 40 lliures barceloneses per
la lluïció a la taula de Rafael Bas, mercader i canvista de Girona,
i que ha rebut 61 sous i 1 diner per pensions degudes i per la
confecció dels instruments.
Actum est Gerunde die sabati sexta mensis iunii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo triscesimo quarto.
Francesc Reixac, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les
notes del seu pare Narcís Reixac, per absència d'aquest.
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Registre espccrfic: 2896.
237 x 357 mm.

1278
1535, gener, 22. Girona

Carta precària atorgada per Guerau Roqueta, prevere obtentor del
benefici dels Sants Quatre Doctors de la seu de Girona, a favor
de Gaspar Sitjar, de la parròquia d'Estanyol, present, i Bartomeu
Sitjar, absent, on els confirma la possessió de la borda Vicenç
amb les seves quintanes i pertinences. A orient, afronta amb l'honor dels esmentats Gaspar i Bartomeu del mas Sitjar, mitjançant
camí; a migdia, amb la capella de Sant Bartomeu d'Estanyol i
amb l'honor dels esmentats Gaspar i Bartomeu del mas Sitjar;
a occident, amb l'honor d'aquests del mas Llobet, i a cerç, amb
l'honor de Pere Cendra, d'Estanyol, que fou del mas Llobet. També
els confirma la possessió d'una peça de terra boscosa que havia
estat camp, anomenada les Femades, de l'esmentada borda. A
orient, afronta amb l'honor d'en Reig, anomenada Cendresa; a
migdia, amb l'honor del successor d'Andreu de Soler; a occident,
amb el puig de les Femades, i a cerç, amb l'honor del mas Pelegrí
d'Estanyol. Se salva del dret i domini directe del benefici quant
a terços, lluïsmes, foriscapis i altres drets, i un cens de 2 sous
i 8 diners.
Actum est hoc Gerunde die vicesimo secundo mensis ianuarii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo trigesimo quinto.
Miquel Martí Abric, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona, de les notes del seu difunt pare, Baudili
Abric, notari.
Registre espccffic: 934.
407 x 319 mm.

1279
1535, abril, 5. Verges

Apoca atorgada per Llorenç [. ..], sagristà, Antoni Prats, diaca, i Llorenç
Roig, beneficiat de l'església de Sant Julià de Verges, en nom dels
aniversaris d'aquesta església, a favor de Salvi Comadira, àlies
Arbonès, de la Tallada, en la qual confessen que han rebut 5 lliures
barceloneses per la lluïció d'un censal de 5 sous de pensió anual
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i 5 lliures de preu que rebien per un aniversari instituït per Jaume
Fortià, fill de Jaume Fortià, de la Tallada, i d'Ermessenda, la seva
esposa (notaria de Verges, 17 de novembre de 1334), pel qual
havien assignat una feixa de terra situada a Verges, al lloc
anomenat Treta. A orient, afronta amb la tinença de Dalmau
de Ribera; a migdia i a occident, amb la de Guillem Vidal i, a
cerç, amb la de Salvador Ruc que ara té Salvi Comadira, àlies
Arbonès.
Actum est hoc in castro de Virginibus die quinta mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricessimo
quinto.
Nicolau Marcet, notari públic de la baronia de Verges i els seus
termes per autoritat de Caterina de Cardona i de Rocabertí, senyora
de l'esmentada baronia.
Registre específic: 925.
253 x 163 mm.

1280
1535, abril, 19. Ullà
Creació i venda de censal atorgada per Miquel Boïgues, pagès de

Mas, terme de Torroella de Montgrí, i la seva esposa Margarida,
a favor de Pere Fossar, de Torre de Moguet, terme de Bellcaire,
d'un censal de 50 sous anuals i 50 lliures de preu. Per al pagament de les pensions obliguen tots els seus béns, en especial
una peça de terra amb prat, situada a Sant Gen(s de Torroella,
al lloc anomenat Agulla, d'onze vessanes d'extensió. A orient
i migdia, afronta amb la terra de Llorenç Proeta, notari de
Torroella; a occident, amb la terra de Pau Real, de Mas, i a
cerç, amb el rec del MoU mitjançant camí. Aquests diners havien de servir per lluir i quitar un altre censal de 80 sous de
pensió i 80 lliures de preu que havien venut al mateix Pere
Fossar.
Actum est hoc infra parrochiam beate Marie loci de Ulliano die
decima nona mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo quinto.
Joan Fresc, notari públic substitut a la notaria d'Ullà.
Registre específic: 2055.
389 x 291 mm.
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1281
1535, juny, 30. Celrà

Procura atorgada per Bernat de Foixà, senyor del castell i tenne de
Foixà, i Margarida, vídua de Galceran Escales, ciutadà de Girona,
a favor de Pere Videu, prevere domer de l'església de Celrà, per
tal que pugui exigir, rebre i cobrar les pensions dels censals que
reben de la Universitat de Girona i altres universitats, recuperarne el preu en cas de lluïció i fer documents d'àpoques, quitances,
definicions i lluïcions.
Actum est hoc in parrochia de Cilrano [ ... ]die tricesima mensis
iunii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo
quinto.
Bernat Vives, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona.
Registre específic: 1 796.
222 x 369 mm.

1282
1535, octubre, 10. La Tallada d'Empordà

Apoca atorgada per Joan Fortià, pagès de Torroella de Montgrí, a favor
del seu germà Pere Fortià, de la Tallada, en la qual reconeix que
ha rebut 5 lliures de moneda barcelonesa que li faltaven de les
50 que li havia donat d'aixovar.
Actum est hoc in castro de Talliata die decima mensis octobris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo quinto.
Nicolau Marcet, notari públic de la baronia de Verges per autoritat
del senyor d'aquesta baronia.
Registre específic: 1799.
117 x 163 mm.

1283
1536, gener, 22. Girona

Lluïció de censal atorgada per Miquel Julià, de Bordils, a favor de
Gaspar Sitjar, d'Estanyol, d'un censal de 60 sous de pensió anual
i 60 lliures barceloneses de preu. Margarida, esposa de Marturià
Prats, àlies Sitjar, mare de Gaspar Sitjar, l'esmentat Gaspar i la
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seva esposa Joana l'havien venut al difunt Miquel Cuinau, teuler
de Girona, i als seus successors (instrument rebut a Girona el
28 d'abril de 1514 per Pere Ramon i signat per Dalmau Humbert,
notaris difunts). En el moment de la venda, Miquel Julià havia
intervingut com a fidejussor i posteriorment Miquel Cuinau li havia cedit el censal (Pere Antic Renart, notari de Girona, 29 de setembre de 1518). Confessa que ha rebut 60 lliures a través de la
taula de canvi de Joan Rafael Bas, mercader i canvista de Girona.
Actum est hoc Gerunde die vicesima secunda mensis ianuarii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo trigesimo sexto.
Joan Fontanet, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 922.
21 0 x 370 mm.

1284
1536, març, 26. Besalú

Àpoca atorgada per Francesc Pujals, paraire de Besalú, a favor del
seu cunyat Bartomeu Mart(, de la parròquia de Viladasens, en
la qual reconeix que ha rebut 40 sous barcelonesos que li devia
de les 40 lliures que havia promès en concepte de dot a Elionor,
germana de Bartomeu i esposa de Francesc.
Actum est hoc in villa Bisulduni die vicesima sexta mensis
marcii anna a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo
sexto.
Joan Abric, notari públic de la vila, batllia i vegueria de Besalú per
autoritat de l'abat del monestir de Sant Pere de Besalú.
Registre específic: 924.
140 x 193 mm.

o

1285

1536, juliol, 13. Peralada

Venda atorgada per Joan Maler, pagès de Peralada, a favor d'Antoni
Formigues, mestre de cases de la mateixa vila, d'un hort situat
a Peralada, a prop de la font de Sant Martí, d'una vessana
d'extensió. A orient, una part afronta amb l'hort de Llorenç
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Calvera i una altra amb una feixa de terra del venedor; a migdia,
amb l'hort de Joan Querol, mitjançant camí; a occident, amb
l'hort de Caterina Torta, i a cerç, una part amb l'hort de l'hereu
de Bartomeu Lausa. El preu és de 4 lliures i 6 sous barcelonesos
i se salva el dret dels senyors i un cens anual a llorenç Gordia,
prevere beneficiat de Terrades, per Sant Pere i Sant Feliu, i 5 sous
a la confraria de Sant Eloi.
Actum est hoc Petralate die decimatercia mensis iulii armo a
nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo sexto.
És còpia simple.
Registre específic: 2149.
En el document anterior el cognom és Formigó. Joan Reinal Doml:nec consta com
a Reina) però sabem per altres documents que es tracta de la mateixa persona.

16[00], juliol, 25. Peralada

Donació atorgada per Anna Formigó, vídua d'Antoni Formigó, mestre
de cases de Peralada, a favor de fra Miquel Aznar, vicari, i [Joan]
Reina! Domènec i Jeroni Galceran, conventuals del convent de
Sant Agustf de l'orde de Sant Domènec de Peralada, d'un hort
situat a Peralada, al lloc anomenat les Hortes, amb tres quartons
de terra. A orient, afronta amb l'hort de Joan Calvera, sabater de
Peralada; a migdia, amb el camí anomenat dels Cloells, i a occident i cerç, amb l'honor de la pupil·la Pissà, de l'esmentada vila.
Se salva el dret i domini directe del benefici sota invocació de sant
Joan de l'església de Sant Mart( de Peralada, que obté en Rissec.
La donació tindrà efectes després de la mort de la donant.
Actum est hoc in villa Petrelate die vigesima quinta mensis iulii
anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo [... ].
7 de juliol de 1617. Jeroni Plamartí, notari públic de Peralada, de
les escriptures del difunt Bartomeu Ferrer, notari.
Registre específic: 2148.
Són dos pergamins cosits.

588 x 299 mm.

1286

1536, agost, 2. Barcelona

Disposició donada per Fabrique de Portugal, arquebisbe de Saragossa,
conseller reial i lloctinent general del Principat de Catalunya, en
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nom del rei Carles I i a petició dels jurats de la ciutat de Girona,
per tal que els oficials reials facin complir un privilegi reial donat
a Montsó el 19 de desembre de 1533 en el qual estableix que
no es pugui vendre peix a cap lloc de fora de la ciutat de Girona
llevat de Celrà, Medinyà, Riudellots de la Creu, Sant Gregori, Bescanó, Aiguaviva, Riudellots de la Selva i la capella d'Orriols, sota
pena de 50 lliures.
Datum in civitate Barchinone die secunda mensis augusti anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo trigesimo sexta.
Joan Bartomeu Coll.
Registre específic: 2863.
Conserva part del segell.

359 x 622 mm.

1287
1536, setembre, 7. Girona

Codicil al testament de Pere Riba, de la Torre, parròquia de Bordils

-----

(Bernat Toralles, notari de Girona, 3 de novembre de 1527), en
el qual augmenta fins a 100 lliures el llegat a Antic, fill seu i
de Caterina, la seva esposa difunta. Deixa 100 lliures a Pere, fill
seu i de la seva esposa Joana; 100 lliures més a cada fill i filla
-que neixi, i a la seva esposa l'usdefruit de tots els béns mentre
visqui i 1O lliures si marxava de la casa. Revoca la substitució
d'Antic, el seu fill, per Gueraula, filla del testador, esposa de
Bartomeu Colom, de la parròquia de Juià i en lloc d'aquesta
nomena Pere, fill seu i de l'esmentada Joana. En cas de mort
de Pere el substituiria Bartomeu, també fill d'aquests cònjuges,
els altres fills, filles i Gueraula, per aquest ordre. Escull com a
marmessors Antoni Pagès, prevere de Celrà, nebot seu, Bartomeu
Colom i Miquel Julià.
Actum est hoc Gerunde die septima mensis septembris anna
a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo sexto.
Miquel Jeroni Capmany, notari públic per autoritat reial, substitut
de l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona, de les escriptures del notari Bernat Vives,
també difunt.
Registre especffic: 923.
306 x 279 mm.

CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L'AJuNTAMENT DE GIRONA

997

1288
1536, setembre, 22. Capmany

Procura atorgada per Maria, vfdua de Bartomeu Tord i Saclusa,
ciutadà de Girona, senyor de Capmany, diòcesi de Girona, com
a possessora en usdefruit de l'heretat i béns del seu marit en dret
d'hipoteca i d'altres drets que el seu marit li havia deixat, i com
a hereva i usufructuària amb Caterina, vídua de Pau Miquel,
ciutadà de Barcelona, germà de l'esmentada Maria, dels béns que
foren de l'esmentat Pau Miquel, a favor de Pere Cerdà i Pere
Subirà, de Girona, i d'Antic Ferrer, de Barcelona, per tal que la
representin a l'Audiència Reial i en qua.lsevol cort, laica o eclesiàstica, en les qüestions mogudes i per moure contra universitats,
corporacions, col·legis o singulars.
Actum est hoc in castro de Capitemagno die vicesima secunda
mensis septembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
tricesimo sexta.

Pere Figueres, major d'edat, notari públic de Capmany per autoritat
de Maria, vídua de Bartomeu Tord i Saclusa, senyor de l'esmentat castell, com a hereva en dret de violari, de les notes rebudes per
Pere Figueres fill, connotari seu.
Registre específic: 2815.
Etiqueta en pergamí lligada a l'extrem superior dret amb la inscripció 13[09]. Anava
encolat per la part inferior.
435 x 302 mm.

1289
1536, novembre, S. Miànegues

Definició atorgada per Margarida, esposa d'Antoni Argelaguer, de
Miànegues, i fllla d'Antoni Ginestar i la seva esposa Francina,
difunts, habitants en el moment de la seva mort del mas BacEsteve de Serinyà, amb consentiment i voluntat del seu marit,
a favor de Miquel B., àlies Bac, i la seva esposa Caterina, senyora
útil i propietària del mas Bac-Esteve, germana de Margarida. Els
defineix la seva part, heretat i llegítima paterna, materna i
suplement i qualsevol altre dret sobre els béns i drets dels seus
pares i reconeix que ha rebut 40 lliures de moneda barcelonesa
que li havien donat per raó de matrimoni.
Actum est hoc in domo mansi Vilalba dicte parrochie de
Mianicis die quinta mensis novembris anno a nativitate Domini
millessimo quingentesimo tricesimo sexta.
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Francesc Pou, notari públic de Banyoles per autoritat de l'abat del
monestir de Sant Esteve, substitut de Miquel Guardiola, donzell.
Registre específic: 2816.
400 ·x 363 mm.

1290
1537, setembre, 5. Girona

Institució de prevere ordenada per Pere Honrat, prevere beneficiat
de la seu de Girona, a la capella del Mont Calvari i de la Verge
Maria de la Pietat començada a edificar per ell mateix prop del
monestir de Sant Daniel, dalt de la muntanya vers migdia. Hi
hauria de viure i de celebrar cada diumenge una missa de Nostra
Senyora amb la col-lecta mitjana sanctorum tuorum i última
de cruce. Quan el diumenge coincidís amb festa anual, el prevere
hauria de fer la missa de l'esmentada festa, sense col-lectes. També
hauria de celebrar missa cada dimecres i cada divendres de la
devoció que volgués, però si durant la setmana hi havia festes,
aquestes misses es farien el dia de la festa. Un cop celebrades
les misses el prevere hauria de fer una absolta al peu de l'altar
per a les ànimes dels difunts amb l'oració sacerdotis. Per al seu
manteniment fa cessió de diversos censals. El primer, de 44 sous
de moneda barcelonesa de cens, el rebia de la Universitat de la
Vall d'Hostoles, per obligació feta en la creació i venda d'un censal
de 100 sous de pensió i 100 lliures de preu feta per Clara, vídua
de Pere Oliveres, mercader de Girona, a Pere Oliver. Pertanyia
a l'atorgant per venda i cessió feta per Baudili Prim, notari de
Girona. El segon, de 25 sous de pensió anual i 25 lliures de preu,
venut per Margarida, vídua d'Antoni Cassen, paraire de Girona;
Joan Cassen, fill dels anteriors, i Sàlvia, la seva esposa, a Francesc
Altimir, mercader de Girona. L'atorgant el tenia per venda i cessió.
El tercer, de 36 sous i 6 diners de pensió i 37 lliures i JO sous
de preu, venut per Jaume Rovira, oller de terra de Girona, i la
seva esposa Caterina a Baudili Prim. L'atorgant el tenia per venda.
El quart, de 25 sous de pensió anual i 25 lliures de preu, venut
per Francesc Mascort, de Palol d'Onyar, i el seu fill Bartomeu
al difunt Honorat Pla, mercader de Girona. Pertanyia a l'atorgant per venda i cessió de Baudili Prim. El cinquè, de 1O sous
de pensió anual i 1O lliures de preu, venut per Gaspar Moret,
teixidor de draps de llana de Cervià, i el seu fill Pere Moret a
Baltasar Quintana, de Cervià. Pertanyia a l'atorgant per venda
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de l'esmentat Baltasar. El sisè, de 12 sous de pensió i 12 lliures
de preu, venut per Gaspar Moret i Caterina, la seva esposa, i
Pere Moret, llur fill, a Pere Honrat. El setè, de 6 sous de pensió
i 6 lliures de preu, venut per Caterina, vfdua de Melcior Roquer,
àlies Ramada, de la parròquia de Cervià, i Caterina, filla d'Antoni
Ramada i de Bartomeva, la seva esposa, casada amb Antoni
Ferrer, àlies Ramada, senyora útil i propietària del mas Ramada,
a Gaspar Marquès, de la mateixa parròquia, senyor util del mas
Marquès. Pertanyia a l'atorgant per cessió d'aquest últim. El vuitè,
de 7 sous de pensió anual i 7 lliures de preu que Andreu Barnés
i Antiga, la seva esposa, havien venut a l'atorgant. També cedeix
diversos drets. En primer lloc, la senyoria directa amb prestació
d'una tassa d'aigua de cens anual sobre una peça de terra del
mas Ramada de Cervià, de dos saions d'extensió, la qual afronta,
a orient, amb les parets de la casa del mas Ramada; a migdia,
amb el camí públic; a occident, amb l'honor de l'esmentat
Ramada mitjançant un carreró, i a cerç, una part amb l'honor
d'en Foraster, una altra amb les parets del mas Ramada i encara
una altra amb l'honor d'en Marquès. L'atorgant la tenia per venda
i cessió de Gaspar Marquès. En segon lloc, la senyoria directa
amb la prestació d'un cens anual de 3 sous, sobre una possessió
de terra, amb una part de vinya i l'altra conreada, situada a la
muntanya de Girona, al puig anomenat el Calonge, que posseeix
Gabriel Saüc, escrivà de Girona, per establiment fet per Pere
Honrat. En tercer lloc, ordena que l'administrador de la seva
fundació estableixi a un cens anual de 1O sous, amb retenció
de senyoria directa, la casa que l'atorgant té en alou, que fou
del difunt Antoni Ferreró, prevere benefteiat de la seu de Girona,
situada al carrer de Sant Llorenç. A orient, afronta amb la casa
que va pertànyer a Francesc Falcó; a migdia, amb la casa que
fou de Bernat Guillem; a occident, una part amb l'esmentada
casa, que avui posseeix Pere Xirgo, prevere beneficiat de la seu,
i una altra amb la casa que fou del difunt Guillem Seguer, paraire
de Girona (ara la té Guerau Roqueta, prevere beneficiat de la
seu), i a cerç, amb el carrer que va a les cases de l'antic call
jueu. Pere Honrat l'havia comprada als marmessors d'Antoni
Ferreró, prevere. Els 1O sous de cens i la senyoria directa havien
de ser del prevere i administrador de la fundació de l'atorgant,
però mentre no s'acabés, els diners s'haurien d'invertir en l'obra
de la capella. En quart lloc, ordena que la casa on habita, situada
al carrer de Sant Llorenç, sigui venuda al més-dient, a coneguda
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de l'administració de la present fundació, i que amb el preu es
comprin censos anuals per sustentar l'esmentat prevere. En
cinquè lloc, deixa l'hort que posseeix en alou a la cellera de Cervià,
de dos saions d'extensió. A orient, afronta amb l'honor d'en Galf;
a migdia, amb la muralla del castell de Cervià mitjançant carn(;
a occident, una part amb un pati contigu a la muralla i una
altra amb l'eixida i entrada d'un portal de l'esmentada muralla,
mitjançant carn(, i a cerç, amb el celler de Pere Arnau i amb
un altre d'en Quintana, mitjançant carn(. El tenia per compra
a Bernat de Foixà, senyor del castell de Foixà, amb retenció per
part de l'esmentat senyor de la senyoria directa, amb prestació
d'un cens consistent en 1 diner anual. Amb posterioritat, Bernat
de Foixà li havia venut la senyoria directa. Aquest hort havia
estat establert per ell mateix, amb un cens anual de 3 sous, amb
retenció de la senyoria directa, cens i senyoria que serien per al
prevere. Finalment, deixa diversos béns mobles i tota la resta dels
seus béns. Reté la quantitat de 1O lliures per testar i fer les seves
voluntats. De les almoines que es rebessin de fora de la ciutat
de Girona, se'n farien tres parts, dues serien per al prevere que
la servís i la tercera s'invertiria en la sustentació de la capella;
les que es rebessin de la ciutat de Girona serien totes del prevere.
Les almoines d'or, argent i pedres fines s'haurien d'invertir en
l'obra de la capella, aix( com els presents llevat dels inferiors a
5 sous que pertanyien al prevere. Aquest, en començar la seva
servitud, hauria de fer inventari dels béns, i en deixar-la, ell o
el seu hereu, haurien de restituir els béns perduts. Hauria de
portar un llibre per a les donacions superiors a 5 sous i donar
comptes al jurat menor de la ciutat de Girona. Si l'atorgant moria
de la malaltia que patia, volia que dels béns de la present donació
es fes un vestit de dol per a Joana, v(dua d'Antoni Honrat, germà
de l'atorgant, de Viladasens. Els seus béns haurien de ser venuts,
amb coneixement de Pere Mascort, prevere beneficiat de la seu,
i els diners haurien d'invertir-se en l'obra de l'esmentada capella,
després d'haver pagat els deutes i obligacions contrets. Mentre
visqués, continuaria essent senyor i usufructuari de l'esmentada
capella amb els seus fruits, obtencions i emoluments i dels béns
donats per l'atorgant. Per després d~ la seva mort, en fa donació
a Pere Mascardell, clergue de Cervià, el seu fillol, de setze anys.
Posat cas que l'atorgant moris abans que la capella no hagués
estat coberta amb volta ni tingués altar major, les esmentades
rendes i béns s'haurien d'invertir en l'acabament de les obres,
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deduint-ne el que calgués per a la subsistència de Pere Mascardell.
Posat cas que la volta i l'altar estiguessin fets i l'esmentat Pere
encara no fos prevere, aquest hauria de fer dir una missa cada
diumenge fins que fos ordenat. Si Pere Mascardell encara era
menor de vint-i-cinc anys, nomena com a administrador Pere
Mascort, prevere de la seu. Després de la mort de Pere Mascardell,
nomena com a patró de la capella Baudili Honrat, nebot de
l'atorgant, senyor útil i propietari del mas Honrat de Viladasens,
si vivia, o els seus hereus. Haurien de donar l'administració,
rendes i fruits assignats a la capella a un prevere idoni i suficient,
del llinatge de l'atorgant, que estigués considerat home de vida
honesta. Posat cas que no es trobés cap persona del seu llinatge,
es podria donar a un altre prevere que fos home de vida honesta.
Si no es trobava cap hereu universal o descendent de Baudili
Honrat, en seria patró el parent més proper. Posat cas que el
· prevere no complfs amb la servitud, el jurat menor de la ciutat
de Girona el podria obligar a fer-ho. Revoca les altres donacions
fetes, a excepció de l'atorgada a Margarida, filla de Salvador
Gelabert, fuster de Cervià, d'una casa situada a l'esmentada
parròquia, el 31 d'agost de 1537.
Actum est hoc Gerunde die quinta mensis septembris anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo trigesimo septimo.
Joan Gonec, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2842.
Mal estat de conservació: tinta esvanida, esparracs i forats .

499 x 750 mm.

1291
1537, novembre, 16. Montsó

Privilegi atorgat pel rei Carles I, a petició de Joan Baürt, s(ndic de
la ciutat de Girona, a favor de l'esmentada ciutat. Aprova diversos
capftols presentats al monarca sobre l'elecció de sfndics i
missatgers i resol una qüestió entre el sfndic racional i la
Universitat. · Respecte del primer punt, aprova que el nombre de
sfndics i missatgers que es nomenen per representar la ciutat a
les Corts o per altres raons, no pugui sobrepassar el nombre de
tres i el seu salari no superi els 20 sous entre tots. Les eleccions
d'aquests sfndics s'han de fer amb dues bosses de tela verda,
anomenades de missatgers, una per als de la mà major i una
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altra per als de la mà mitjana, i se'n traurà un nom de cada
bossa. En cas de mort d'algun d'ells o de renúncia se'n trauria
un altre i, si ningú acceptava, l'últim extret estaria obligat a
acceptar el càrrec. Posat cas que la Cort se celebrés a Barcelona,
el salari pujaria a 1O sous per a cadascun; si tenia lloc a Montsó
o en algun altre lloc més llunyà de Barcelona, 15 sous cadascun.
Respecte del segon punt, aprova que es castigui aquells que
afavoreixin, aconsellin o ajudin als falsificadors de menuts,
moneda que la ciutat podia encunyar per privilegi reial, amb les
mateixes penes que l'esmentat privilegi preveia per als falsificadors,
és a dir, corporals i de mort. El rei redimeix la ciutat del pagament
de 845 lliures que exigia el mestre racional perquè havia excedit
la quantitat de moneda encunyada permesa. Considera que la
falta no havia estat comesa per la Universitat o els jurats sinó
pels argenters, i que si és culpable, ho és per inadvertència.
Datum in oppido Montissoni die decima sexta mensis novembris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo trigesimo septimo.
Miquel Climent.
Registre específic: 2779.
Inscripció: In deversorum [. ..] comunis XII.

f. XXV.

469 x 741 mm.

1292
1538, març, 20. La Tallada d'Empordà

.Àpoca atorgada per Bernat Fortià, oriünd de la Tallada, a favor de

Pere Fortià, pagès del mateix terme, en la qual reconeix que ha
rebut 4 lliures de moneda barcelonesa corresponents a l'aixovar.
Actum est hoc in castro de Talliata die vicesima mensis marcii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo octava.
Nicolau Marcet, notari públic de la baronia de Verges, la Tallada,
Bellcaire i els seus termes per autoritat de Caterina de Cardona i
de Rocabertí, senyora de l'esmentada baronia.
Registre específic: 2321.
Altres numeracions: N" 23.

133 x 216 mm.

1293
1538, juliol, 14. Banyoles

Capitulacions matrimonials de Joana, donzella, germana de Bartomeu
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Martí, senyor útil del mas Martí de la parròquia de Viladasens,
fill del difunt Pere Roc Martí i de la seva esposa Antònia, amb
Esteve Puig, fill de Joan Puig, del veïnat de les Olives, parròquia
de Sant Esteve de Guialbes. Bartomeu Martí fa donació inter
vivos a favor de la seva germana, en concepte d'heretat i llegítima
paterna i materna, de 60 lliures de moneda barcelonesa. Posat
cas que morís sense fills o que aquests no arribessin a l'edat de
testar, les haurien de tornar al donant o a qui aquest disposés,
a excepció de 20 lliures de les quals podria testar. Joana les lliura
com a dot al seu marit, el qual li correspon amb una quantitat
equivalent dels seus béns.
Actum est hoc Balneolis die quarta decima mensis iulii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo octavo.
[ ... ] notari públic del monestir de Sant Esteve de Banyoles.
Registre específic: 1010.
398 x 274 mm.

1294
1538, agost, 8. Toledo

Privilegi atorgat per l'emperador Carles I i la seva mare Joana, a petició
del Consell i Universitat de la ciutat de Girona, d'acord amb la
súplica presentada per Miquel Mai, sotscanceller reial, i Francesc
kndreu, notari i síndic de la ciutat. Concedeixen que el nombre
de jurats sigui de sis persones i que, en endavant, les persones
escollides tinguin l'obligació d'acceptar el càrrec i d'habitar a la
ciutat durant el seu exercici; passats quatre anys no podran ser
obligats a tornar-lo a detenir.
Datum in civitate Toleti die octavo mensis novembris anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo octavo.
Bartomeu de Llobera.
Registre específic: 2862.
501 x 750 mm.

1295 .
1538, setembre, 7. Girona

Venda a carta de gràcia atorgada per Antoni Agulla, àlies Freser,
pagès oriünd de Santa Eugènia, membre del mas Freser d'Ai-
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guaviva per matrimoni, com a tutor d'Anna, filla i hereva de
Miquel Agulla, àlies Rovira, pagès d'Estanyol, i de Bartomeva,
la seva esposa difunta (testament de 1536 fet pel rector i sagristà
d'Aiguaviva), a favor de Gaspar Sitjar, pagès d'Estanyol, de la
meitat d'una peça de terra que Roc Rovira, àlies Capeller, senyor
útil i propietari del mas Rovira d'Estanyol, i la seva esposa
Margarida, juntament amb Gaspar Sitjar, havien comprat a
Galceran de Vilanova, donzell domiciliat a Girona (Antic Renart,
notari, 9 d'agost de 1524). Estava situada a Estanyol i hi havia
hagut el capmàs Llobet, ara derruït, amb quinze vessanes
d'extensió. A orient, afrontava part amb les terres del mas Cendra
i part amb l'honor del mas Sitjar; a occident, amb l'honor de
Galceran de Vilanova venuda a Pere Maties Cendra, d'Estanyol,
i a cerç, part amb l'honor de Galceran de Vilanova venuda a
l'esmentat Cendra i part amb l'honor del mas Cendra. El preu
és de 50 lliures barceloneses i se salva el dret i domini directe
de l'Almoina del Pa de la Seu i el del priorat de Santa Maria del
Coll quant a terços, lluïsmes, foriscapis, fermes, fadigues i altres
drets de domini directe i els censos acostumats. El motiu de la
venda és la necessitat de diners per poder lluir un censal que
vengueren a Joan Agust(, prevere rector de l'església de Sords,
en nom propi, de 50 sous de pensió i 50 lliures barceloneses de
preu (Narcís Reixac, notari de Girona, 9 d'agost de 1520). En
aquell moment el van crear per obtenir diners per realitzar la
compra de l'esmentada terra i havien promès lluir-lo al cap de deu
anys. N'havien estat fidejussors Esteve Capeller, del pla de Girona,
parròquia de Sant Feliu; Guerau Capeller, el seu hereu; Gaspar
Sitjar i Joan Mitjà, de Sant Andreu del Terri. Onofre Pau d'Hospital, doctor en els dos drets i prior de Santa Maria del Coll, signa
el document.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die septima mensis septembris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo octava.
Francesc Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona, de les notes del també difunt Joan Fontanet,
notari.
Registres específics: 1002 i 1003.
585 x 448 mm.

CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L'AJuNTAMENT DE GIRONA

1005

1296
1538, novembre, 8. Toledo
Privilegi atorgat pel rei Carles I, a petició de la Universitat de Girona

representada pel síndic Francesc Andreu, en el qual regula
l'aplicació dels guiatges per part dels oficials ordinaris (només
seran permesos per delictes que puguin remetre i amb possibilitat
de revocar el guiatge per part dels jurats de la ciutat); prohibeix
que qualsevol persona, de l'estat o condició que sigui, pugui
comprar i acumular vitualles per especular en la seva venda, i
confirma els capítols atorgats pel rei Joan li sobre bandositats.
[Data] in nostra civitate Toleti die octava mensis novembris
anna a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo octava.
Bartomeu de Llobera, per Pere Maiu, sotscanceller.
Registre específic: 2602.
Altres numeracions: Registrada de número 27S.

SOS x 64S mm.

1297
1538, novembre, 18. Peralada

Venda de censal atorgada per Joan de Vallgornera, donzell, senyor
inferior del lloc de Vilanova [de la Muga], a favor de fra Miquel
Trocador, prior del monestir de Sant Agustí de Peralada, de 1O
sous de pensió anual i 1O lliures de preu que era part d'un altre
de 55 sous anuals i 55 lliures de preu que Anna, esposa de Joan
Margat, paraire del lloc esmentat, havia venut a Joan de Vallgomera el 6 d'octubre de 1535.
Actum est hoc Petrelate die decimaoctava mensis novembris
anna a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo octava.
Gaspar Tió, notari públic per autoritat del vescomte de Rocabertí,
substitut de Dionís Perés, senyor útil i propietari de la notaria de
la vila de Peralada.
Registre específic: 2364.
372 x 309 mm.

1298
1538, desembre, 4. Peralada

Establiment emfitèutic atorgat per Miquel Perés, notari de Peralada,
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a favor de Joan Ferrer, bracer habitant de la mateixa vila, d'una
feixa de terra situada a l'horta d'Olives, parròquia de Sant Martí
de Peralada, de dues vessanes d'extensió. A orient, afronta amb
el riu d'Orlina mitjançant el camí que va a les Olives; a migdia,
part amb el camí i part amb la terra de l'hereu d'en Pauró, difunt;
a occident, part amb la feixa de terra d'Antoni Braman, paraire,
i part amb l'hort de Mateu Garrigàs, de Peralada, i a cerç, amb
la feixa d'Antoni Puig que fou del difunt Blanc, de l'esmentada
vila. Se salva el dret i domini directe dels estabilients quant a
lluïsmes, foriscapis i drets d'empara, retenció i altres drets i un
cens de 26 sous barcelonesos per Pasqua.
Actum est hoc in villa Petrelate die quarta mensis decembris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo octavo.
És còpia simple.
Registre específic: 879.

1572, agost, 9. Peralada
Venda atorgada per Guillem Ballet, treballador de Peralada, a favor
de fra Miquel Mercet, prior del convent de Sant Agustí d'aquesta
vila, en nom del convent, d'una feixa de terra de dues vessanes
d'extensió situada a l'horta d'Olives de Peralada. A orient, afronta
amb el riu Orlina, mitjançant el camí d'Olives; a migdia, part amb
el camí i part amb la terra de na Pemirona; a occident, part
amb un camp que fou del difunt Antoni Braman, paraire, posseït
per l'esposa de Joan Ferrer, àlies Querol, i part amb l'honor del
difunt Martí Garrigàs, tingut per Pere Barraca, i a cerç, amb la
terra que fou del difunt Antoni Puig, posseida per Joan Ferrer,
àlies Querol. El preu és de 2 7 lliures de moneda barcelonesa de
les quals 17 es destinarien a la lluïció d'un censal que obligava
aquesta peça de terra i pagava 17 sous de pensió anual a l'esmentat monestir. Se salva el dret i domini directe de Miquel Perés,
mercader de Perpinyà, hereu de Miquel Perés, de Castelló d'Empúries, difunt, al qual havien de prestar 9 sous de moneda barcelonesa anuals per Pasqua.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in vila Petrelate die nono mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo
secundo.
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Joan Domènec, oriünd de Peralada, notari públic per tot el domini
del vescomte de Rocabertí.
Registres específics: 877 i 878.
696 x 416 mm.

1299
1538, desembre, 15. Arenys de Munt

Capitulacions matrimonials de Caterina, filla d'Antoni Riera, sabater
de Sant Mart{ d'Arenys, terme de Montpalau, i de la seva esposa
Eulàlia, a:mb Antoni Arquer, fill del difunt Antoni Arquer i de
la seva esposa Isabel, de Sant Pere i Sant Pau de Canet, terme
de Montpalau. Els cònjuges Riera donen a la seva filla 60 lliures
de moneda barcelonesa, els vestits i joies que li pertanyien i un
cofre de fusta en concepte d'heretat i llegítima paterna, materna
i suplement i altres drets. Si moria sense descendència o aquesta
no arribava a l'edat de testar, els béns haurien de tornar als
donants o a qui ells disposessin, a excepció de 15 lliures amb
les quals podria testar o fer les seves voluntats. Caterina els
constitueix en dot al seu futur espòs, el qual li correspon amb
una quantitat equivalent dels seus béns més 15 lliures d'escreix.
Per restituir el dot i l'escreix obliga tots i cadascun dels seus béns
i la devolució es faria amb els mateixos pagaments i terminis
amb què havia estat pagat. Es tornarien els vestits i joies de
Caterina llevat del vestit nupcial o el millor vestit i de les joies
d'or, plata, perles o corall.
Actum est hoc in parrochia de Arenys termini castri de
Montepalatio die dominica decima quinta mensis decembris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo octavo.

Joan Bosc, notari públic per autoritat reial i dels senyors del terme
de Montpalau, substitut de l'hereu de Jaume [Coll], notari públic
del terme de Montpalau.
Registre específic: 2907.
Carta partida per ABC.

319 x 396 mm.

1300

1539, gener, 24. Toledo

Privilegi atorgat pel rei Carles I i Joana, la seva mare, a petició del
sfndic, jurats i consellers de la ciutat de Girona, per mitjà de
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misser Miquel Mas, cavaller i conseller reial, i amb el suport del
bisbe Joan Margarit i altres persones. El present privilegi en
modifica un altre de 8 de novembre de 1538 atorgat per ells
mateixos, que obligava a acceptar l'o(t.ci de jurat a les dues
primeres persones el nom de les quals fos extret de cadascuna
de les tres bosses, a fi d'evitar que no hi hagués nombre suficient
de jurats perquè refusaven el càrrec. Estableix que només
s'impedeixi fer-ho a la primera persona de cadascuna de les tres
bosses. La resta de disposicions del privilegi del 8 de novembre
romanien amb tota la força i vigor.
Datum en la nostra ciutat de Toledo a XXIIll del mes de janer
del any de la nativitat del Nostre Senyor de mil cinch cents trenta
y nou.
Bartomeu de Uobera.
Registre específic: 1985.
En català.
436 x 642 mm.

1301

1539, gener, 27
Testament de Joana Selvadevall, vídua de Salvi Selvadevall, de Vilobí,
en el qual escull com a marmessors el sagristà de l'església de
Sant Esteve de Vilobí o lloctinent; Salvi Selvadevall i Miquel
Selvadevall, fills seus, i Jaume Suradell, de Sils. Vol ser enterrada
al cementiri de l'església de Vilob{, a la qual deixa diners per a
misses; per a les torxes que cremin el dia de la sepultura, el
novenari i l'aniversari; per als ciris pasqual, de les Dones Joves
i de Sant Pere; a cada rotlle, altar i a la candela de la Verge Maria,
i a les capelles de Santa Margarida, de Santa Maria de Serrallonga
de la parròquia de Brunyola i de la Verge Maria del Pilar, situada
extramurs. A més, ordena distribuir dues almoines de pa als
pobres. Deixa diners als fills que li sobrevisquin i nomena hereu
universal el seu fill Salvi.
Actum est hoc testamentum die vicessima septima mensis
ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo
nono.
Baudili Serra, prevere obtentor de la sagristia de l'església de Sant
Esteve de Vilobí, de les notes del difunt[ ...] Bernada, prevere domer
de la mateixa església.
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Registre específic: 933.
Altres numeracions: N° 26.
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361 x 280 mm.

1302
1539, maig, 11. Torroella de Fluvià

Definició atorgada per Anna, donzella, filla legftima i natural del difunt
Miquel Barrera, de Sant Pere Pescador, i la seva muller Anna,
ara esposa de Damià Marquès, moliner de la parròquia de Pineda,
que viu al molí de Sant Maurici, a favor de Pere Entreserra i
Joan Pere Barrera, pagès de Sant Pere Pescador, oncles seus, com
a tutors testamentaris de les persones i béns de Bartomeu i Rafael,
fills de l'esmentat Miquel Barrera, i dels altres germans i germanes,
de la seva part d'heretat i llegítima paterna i materna i qualsevol
altre dret que tingués sobre els béns paterns, exceptuat el de futura
successió. A canvi, reconeix que va rebre 30 lliures barceloneses
que lliurà en dot al seu marit.
Actum est hoc in loco Turricelle de Fluviano die undecima
mensis madii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
tricesimo nano.
Simó Ribera, oriünd de Castelló, notari públic per tot el comtat
d'Empúries per autoritat del comte.
Registre específic: 1000.
325 x 295 mm.

1303
1539, setembre, 23. La Tallada d'Empordà

Àpoca atorgada per Jaume Pujol, pagès de Colomers, a favor de Pere
Fortià, pagès de la Tallada, cunyat seu, absent, en la qual reconeix
que ha rebut 6 lliures de moneda barcelonesa per una part del
dot de Margarida, esposa de l'atorgant i germana de l'esmentat
Pere.
Actum est hoc in castro de Talliata die vicesima tercia mensis
septembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
tricesimo nona.

Nicolau Marcet, notari públic de la baronia de Verges, la Tallada,
Bellcaire i els seus termes, per autoritat de Caterina de Cardona i
de Rocabertí, senyora de l'esmentada baronia.
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146 x 109 mm.

1304
1539, desembre, 6. Girona

Permuta entre Gaspar Sitjar, d'Estanyol, i Roc Batlle, pagès de la
mateixa parròquia. El primer lliura al segon una part d'una gran
peça de terra, situada al lloc anomenat puig Formigós, d'Estanyol,
d'una vessana i mitja d'extensió. A orient, afronta amb l'honor
de Roc Batlle; a migdia, amb l'honor de n'Esteve; a occident, amb
l'honor de l'esmentat Gaspar, i a cerç, amb la d'en Roc. Se salva
el dret del benefici de la seu de Girona que té Guerau Roquera,
prevere beneficiat, quant a terços, lluïsmes, foriscapis i altres drets
de domini directe, sense cap cens. Roc Batlle li lliura, a canvi,
una peça de terra anomenada les Artigues. A orient i cerç, afronta
amb l'honor de l'esmentat Sitjar; a migdia, amb l'honor d'en
Fortià, i a occident, amb el torrent anomenat les Artigues o els
Canyissos. Se salva el dret i domini de l'Almoina del Pa de la
Seu quant a terços, lluïsmes, foriscapis, fermes, fadigues, dret
d'empara i retenció i altres drets, sense cap cens.
Actum est hoc Gerunde die sexta mensis decembris anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo trigesimo nono.
Francesc Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona, de les notes del difunt Joan Fontanet.
Registre específic: 990.
Altres numeracions: N" 59.

413 x 312 mm.

1305
1540, gener, 27. Girona

Lluïció de censal atorgada per Francesc Besalú, vicari, i Miquel
Garrigàs, canonge del monestir de Sant Martí Sacosta de Girona,
com a protectors i administradors dels aniversaris presbiterals
de l'esmentada església, a favor de Gaspar Sitjar, pagès d'Estanyol.
Reconeixen que han rebut 17 lliures del preu d'un censal de
17 sous de pensió anual i 15 sous dels costos de l'instrument
de lluïció. Aquest censal havia estat venut per un predecessor de
Gaspar Sitjar als aniversaris de l'esmentada església.
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Actum est hoc Gerunde die vigesima septima mensis ianuarii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo.
Francesc Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
de Jaume de Campllong.
Registre específic: 1001.
Altres numeracions: N" 11.

185 x 332 mm.

1306
1540, abril, 7. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Josep Miró, donzell domiciliat
a Girona, a favor de Miquel Alrà, canonge de la seu de Girona,
com a persona laica i privada, d'un censal de 60 sous
barcelonesos de pensió anual i 60 lliures de preu. Per assegurar
la percepció de la pensió obliga tots els seus béns, especialment
el terçó del delme que rep a la parròquia de Cornellà i els censals
que rep de la Universitat de Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die septima mensis aprilis anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo.
Guillem de Coll, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 1994 i 1995.
Anava encolat per la part inferior dreta.

699 x 541 mm.

1307
1540, agost, 8

Testament de Gaspar Sitjar, hereu i propietari del mas Sitjar d'Estanyol, en el qual nomena com a marmessors el seu fill Bartomeu;
Antoni Guerau, prevere beneficiat de la seu de Girona, de Campdarà; el seu germà Jaume Sitjar, i en Caulés, de Riudarenes, marit
de la cosina germana del seu fill Bartomeu. Escull sepultura al
cementiri de l'església de Sant Andreu d'Estanyol a la qual deixa
diners per a misses (assigna una renda en diners), dret de sepultura, torxes de la Verge Maria i altres torxes, ciris, rotlles, a cada
altar per a la seva ornamentació i als bacins. També deixa diners
a la capella de Sant Roc de Vilablareix i ordena que es faci una
almoina de pa als pobres al cap de l'any de la seva mort, a les
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portes de l'església d'Estanyol. Dóna una cambra ornada a casa seva i dret de provisió a la seva esposa Nicolaua i diners als
seus fills, filles, fillols i filloles. Nomena Bartomeu hereu universal i com a substituts, Guerau o qui pertoqui per grau de
proximitat.
lntus domum dicti Gasparis Sitjar octava die mensis augusti
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo.
Miquel Martí, prevere, servent de l'església d'Estanyol.
Registre específic: 999.
Altres numeracions: N" 21.

380 x 280 mm.

1308
1540, setembre, 8

Testament de Nicolaua Mont, àlies Sitjar, d'Estanyol, en el qual
nomena com a marmessors el rector de l'església d'Estanyol o
lloctinent; el seu marit Gaspar Sitjar; el seu fill Joan Rovira, de
Pallerols; el seu gendre Bartomeu Sitjar, d'Estanyol, i Joan Terrés,
àlies Mont, d'Amer. Escull sepultura al cementiri de l'església de
Sant Andreu d'Estanyol a la qual deixa diners pel dret de sepultura
i misses, i a les torxes de la Verge Maria, altres torxes, ciris i
rotlles, a cada altar, al bacf de les Animes i a altres bacins. Ordena
que es faci una almoina de pa als pobres el dia del novenari a
les portes de l'església d'Estanyol, una missa a Sant Pere i Sant
Bartomeu d'Estanyol i una altra a Sant Roc de Vilablareix. Funda
un aniversari a l'església d'Estanyol al qual destina 6 sous anuals
que haurà de pagar l'hereu del mas Sitjar. Deixa 5 lliures al seu
marit, 5 sous als seus fills i filles en dret de llegftima i nomena
Caterina, filla seva, hereva universal. Si hi renunciava o moria
sense descendència o aquesta no arribava a l'edat de testar, la
substituirien Benet o Joan Rovira, ftlls de la testadora, per aquest
ordre, o l'hereu del mas del Mont d'Amer.
Actum est hoc intus domum mansi Sitjar octava mensis
septembris anno M D XXXX.
Pere Bonhom, prevere de l'església de Sant Andreu d'Estanyol, de
les escriptures de testaments de l'esmentada església, de les notes
de Miquel Martí, prevere.
Registre específic: 998.
Altres numeracions: N. 9.

351 x 256 mm.
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1309
1540, setembre, 27. Girona

Venda de censal atorgada per Josep Miró, donzell domiciliat a Girona,
fill i hereu del difunt Jaume Miró, donzell, i de Iolanda, la seva
esposa, a favor de Miquel Alrà, canonge de la seu de Girona,
en nom de l'obra de la candela instituïda pel difunt Bernat de
Falgueres, prevere del Capftol de la seu, d'un censal de 50 sous
barcelonesos de cens anual i 50 lliures de preu. El comprador
paga amb diners de la lluïció d'un censal feta per Amic Giribert,
de Caldes de Malavella. El venedor obliga tots els seus béns i
especialment el terçó del delme de la parròquia de Cornellà i els
censals que rep de la Universitat de Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde vigesima septima mensis septembris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo.
Guillem de Coll, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
de Jaume de Campllong, de les notes de Gaspar Barrot, connotari seu.
Registres específics: 1945 i 1946.
552 x 632 mm.

1310
1540, octubre, 23. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Salvi Gassull, d'Anglès, i del
seu fill Bartomeu Gassull, heretat per raó de matrimoni, a favor
de Miquel Terrés, àlies Riba, obrer de la capella de Santa
Margarida de Bescanó, Bartomeu Viaderdamunt i Miquel Burguès,
pròcers de l'esmentada parròquia, absents, en nom i obra de
l'esmentada capella. Els venen un censal de 19 sous de cens anual
i 19 lliures de preu, que els compradors paguen amb diners
procedents dels drets i delmes de la capella. Joan Bellveí i Jaume
Riera, del veïnat de Plantes d'Anglès, s'erigeixen en fulejussors.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vicesima tertia mensis octobris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo.
Miquel Garbí, menor d'edat, notari públic per autoritat reial,
substitut de l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona,
de les notes de Miquel Garbí, el seu pare.
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Registres específics: 2822 i 2823.
638 x 540 mm.

1311
1540, octubre, 30. Girona
Pròrroga per quatre anys atorgada per Joan de Margarit, bisbe de
Girona, a favor de l'emperador Carles I i, en nom d'aquest, dels
jurats de la Universitat de Girona, per la qual permet l'aplicació de dues terceres parts dels rèdits de la Pia Almoina del Pa
de la Seu, dels col-legis de Sobreportes i d'en Beuda, i dels beneficis de la capella de les Puel-les, Quatre Sants Màrtirs i Sant
Martí i Sant Francesc, de la seu de Girona, a les obres que s'estaven duent a terme en el riu Ter per evitar les inundacions.
La concedeix d'acord amb les lletres apostòliques d'Antoni,
cardenal i prevere dels Quatre Sants Coronats, de 17 d'abril
de 1539, i de Llorenç, bisbe prenestinensis, de 25 d'octubre de
1525.
Datum et actum Gerunde in nostra episcopali palatio die
sabbati tricesimo mensis octobris anno a nativitate Domini 1540.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 3041.

1541, abril, 30
Notificació de la pròrroga anterior a Baudili Batlle, canonge i
paborde de l'Almoina del Pa de la Seu. La subscriu el notari
Miquel Garbí, en presència de Jeroni Font, escrivà, i Bernat
Vilanova, corredor de Girona, com a testimonis, i de Francesc
Andreu, notari, com a procurador dels jurats de la ciutat, els quals
eren comissaris i procuradors de l'emperador Carles.
Anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo primo die vero sabbati tricesima et ultima mensis aprilis.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 3042.
Aquest document està escrit al verso de l'anterior.

501 x 561 mm.
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1312
1540, novembre, 11. Arenys de Munt

Àpoca atorgada per Antoni Arquer, fabre de la parròquia de Sant Martf
d'Arenys, a favor d'Antoni Riera, sabater, el seu sogre, de la
mateixa parròquia, en la qual reconeix que ha rebut 60 lliures
barceloneses que faltaven per pagar del dot de ·caterina, esposa de l'atorgant, promès en els instruments nupcials. Antoni
Riera, de mutu acord, les havia esmerçat en l'obra d'unes cases
situades en uns patis de l'atorgant que Bernat Sala, pagès
d'Arenys, li havia establert.
Actum est hoc in parrochia Sancti Martini de Arenys, die
undecima mensis novembris anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo quadragesimo.
Antoni Pujades, notari públic de Montpalau per autoritat del senyor d'aquest castell, substitut de l'hereu del difunt Jaume Coll,
notari.
Registre específic: 1983.
162 x 214 mm.

1313
1541, gener, S. Girona

Divisió de béns entre Llorenç Reig, Miquel Gelabert, àlies Reig, i
Bàrbara, esposa de l'esmentat Miquel, senyora útil i propietària del mas Reig d'Estanyol, d'una banda, i Bartomeu Sitjar,
pagès, senyor útil del mas Sitjar d'Estanyol, de l'altra. Es parteixen el bosc anomenat Cendresa i puig de les Femades, situat
a Estanyol, de dotze vessanes d'extensió, d'acord amb la sentència arbitral dictada per Pere Macià Cendra, pagès d'Estanyol,
i altres àrbitres escollits per ambdues parts, dictada el mateix
dia.
Actum est hoc Gerunde die quinta mensis ianuarii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo primo.
Joan Subirà, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona, de les notes del també difunt Joan Fontanet, notari.
Registre específic: 993.
Altres numeracions: N° 48.

337 x 340 mm.
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1314
. 1541, gener, 14. Girona

Permuta entre Bartomeu de Sitjar, pagès, major de vint-i-tres anys
i menor de vint-i-cinc, d'Estanyol, d'una banda, i Llorenç Reig,
Miquel Gelabert, àlies Reig, i Bàrbara, esposa de l'esmentat
Miquel, de la mateixa parròquia, d'acord amb la sentència arbitral
dictada el 5 de gener de 1541 per Pere Maties Cendra, pagès, també
d'Estanyol. Bartomeu de Sitjar els cedeix, a canvi d'una peça de
terra que li havia estat cedida per ells el 5 de juny de 1542 en
un altre document, una peça de terra anomenada les Pedrisses,
situada a la parròquia d'Estanyol, de dues vessanes d'extensió.
A orient, afronta amb l'honor de Jaume Mas i amb la d'en Morell;
a migdia i occident, amb el torrent de la Marella, i a cerç, amb
l'honor de l'esmentat Bartomeu. Se salva el dret i domini dels
senyors pels quals era tinguda.
Actum est hoc Gerunde die decima quarta mensis ainuarii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo primo.
Joan Subirà, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona, de les notes del també difunt Joan Fontanet, notari.
Registre específic: 995.
406 x 265 mm.

1315
1541, març, 3. Viladasens

Testament de Caterina Martí, esposa de Bartomeu Martí, del veïnat
de la Móra de Viladasens, en el qual nomena marmessors el
seu espòs Bartomeu Martí, el seu germà Miquel Colomar i el
sagristà de l'església de Sant Vicenç de Viladasens. Disposa ser
enterrada al cementiri de l'esmentada església a la qual deixa
.diners per als se_us clergues, dret de sepultura i misses. També
deixa diners a les torxes, ciris, rotlles, a cada altar, a la torxa
de la Verge Maria i a les de la capella de Sant Martí de la Móra,
i ordena la distribució d'una almoina de pa als pobres. Dóna
diners a Bernat Colomar; [. ..] Colomar, la seva cunyada; Miquel,
Joan i Bernat Colomar, els seus germans; Bartomeva Martí, la
seva sogra; Bartomeu Martí, el seu espòs; Pere Martí, el seu
cunyat; Margarida, la seva cunyada, a més d'unes peces de roba;
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Joan i Jaume, fills seus; Baudflia, filla seva, a més de tots els
vestits; als altres fills i filles i als marmessors. Nomena Joan
Martí, fill seu, hereu universal i com a substituts, Jaume i
Baudflia.
Actum est hoc in loquo Villeasinorum die tercia mensis marcii
anno a nativitate Domini M D :XXXX I.
Bartomeu Subirà, prevere de l'església de Sant Vicenç de Viladasens.
Registre específic: 996.
240 x 394 mm.

1316

1541, abril, 7. Peralada

Venda de censal atorgada per Guerau Moles i Margarida, la seva
esposa, a favor de fra Joan Roig, prior, i fra Joan Biure,
conventuals del monestir de Sant Agustí de Peralada, d'un censal
de 1O sous de pensió anual que havien comprat a Pere Maler,
pagès de la mateixa vila, en nom propi i en el de la seva esposa
Margarida (Gaspar Tió, notari de Peralada, 1 de gener de 1539).
Els compradors paguen amb diners llegats per Violant de
Vallgomera i de Biure per celebrar un aniversari.
Actum est hoc in villa Petrelate scilicet intus dictum monasterium
die septima mensis aprilis anno a nativitate Domini millessimo
quingentesimo quadragesimo prima.
Salvi Pagès, notari públic de Peralada i per tot el domini del vescomte de Rocabertí, substitut de Miquel Perés, propietari d'aquesta
notaria.
Registre específic: 874.
365 x 672 mm.

1317

1541, abril, 7. Peralada

Venda de censal atorgada per Guerau Moles, paraire de Peralada, a
favor de fra Joan Roig, prior del convent de Sant Agustí de
Peralada, i de fra Joan Rovira, en nom del convent. Els ven un
censal de 1O sous barcelonesos de pensió anual i 1O lliures de
preu, que Pere Maler, pagès de Peralada, i la seva esposa Margarida li havien venut (Gaspar Tió, notari de Peralada, 1 de gener
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de 1539). Els compradors paguen amb diners llegats per Violant de Vallgomera i de Biure per a un aniversari.
Actum est hoc in villa Petralate scilicet intus dictum monasterium
die septimo mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo quadragesimo primo.
Còpia simple sense cloure per notari.
Registre específic: 873.
538 x 306 mm.

1318
1541, juliol, 14

Nota amb el contingut següent: A Xliii de Juliol MDXXXXI debitori
de VI y li sous fermat per Barthomeu Citjar a Jaume Citjar de
Stanyol honcle seu. Notari Pere Garbí.
Registre específic: 418.
Estava unit al pergamí número 636 amb una agulla de ferro.

42 x 139 m m.

1319
1541, octubre, 18. La Tallada

Àpoca atorgada per Jaume Pujol, pagès de Colomers, a favor de
Pere Fortià, pagès de la Tallada, en la qual reconeix que ha rebut
12 sous del dot de Margarida, esposa de l'atorgant i germana
de Pere Fortià.
Actum est hoc in castro de Talliata die decimaoctava mensis
octobris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo primo.
Nicolau Marcet, notari públic de la baronia de Verges, la Tallada,
Bellcaire i els seus termes per autoritat de Caterina de Cardona i
de Rocabertí, senyora de l'esmentada baronia.
Registre específic: 875.
91 x 305 mm.

1320
1541, octubre, 19. Verges

Àpoca atorgada per Miquel Gironès, sabater de Verges, a favor de Salvi
Comadira, àlies Arbonès, pagès de la Tallada, el seu sogre, en
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la qual reconeix que ha rebut 50 sous de moneda barcelonesa
del dot de Joana, esposa de Miquel i filla de Salvi, salvant la
resta del dot que encara no havia rebut.
Actum est hoc in castro de Virginibus die decima nona mensis
octobris anna a nativitate Domini millesimo quingentesimo
quadragesimo primo.
Nicolau Marcet, notari públic de la baronia de Verges, la Tallada,
Bellcaire i els seus termes per autoritat de Caterina de Cardona i
de Rocabertí, senyora de l'esmentada baronia.
Registre espccffic: 997.
113 x 267 mm.

1321
1542, gener, S. Girona

Homologació de llorenç Reig, pagès, Miquel Gelabert, àlies Reig, i
Bàrbara, esposa de l'esmentat Miquel, d'una banda, i de Gaspar
Sitjar i Bartomeu Sitjar, el seu fill, pagesos d'Estanyol, de l'altra,
de la sentència arbitral dictada per Pere Maties Cendra, Jaume
Mas i Sebastià Prats, pagesos d'Estanyol, àrbitres escollits per
totes dues parts, i Galceran de Vilanova, com a tercer, al litigi
que tenien sobre unes terres i camins. ú:l sentència ordenava que
es repart{s un bosc situat a la parròquia d'Estanyol, al lloc
anomenat Cendresa i puig de les Femades, de dotze vessanes
d'extensió; la permuta entre aquestes parts del camp de Janer que
tenien els Reig i el camp de les Pedrisses que tenien els Sitjar,
en virtut d'una permuta anterior entre ambdues parts, de manera
que el canvi que van fer no tingui efecte; que tinguessin a mitges
el carn{ anomenat Orinyol, que partia del torrent de la Marella
i passava entre les terres de totes dues parts; que quan els Reig
volguessin portar bestiar menut al camp anomenat la Vinya, ho
poguessin fer pel lloc que decidissin els Sitjar; que els Reig
poguessin fer passar bestiar gros per terres dels Sitjar si no hi
havia forment, civada o altres cereals, prat o estigués sembrat
(en aquests casos haurien de passar pel lloc del bestiar menut);
la definició de les esmentades coses davant notari; la firma d'una
treva bona i perpètua de cent un anys per evitar litigis, qüestions
i baralles entre ambdues parts; la lloació i homologació de la
sentència, i finalment, el pagament del que s'estipulava als
àrbitres i al notari.
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Quod fuit actum Gerunde die quinto mensis ianuarii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo secundo.
Joan Subirà, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona, de les notes del també difunt Joan Fontanet, notari.
Registre específic: 994.
418 x 318 mm.

1322
1542, gener, 20. Girona

Venda atorgada per Roc Batlle, pagès d'Estanyol, fill i hereu del difunt
Bartomeu Batlle, pagès de la mateixa parròquia, a favor de Bartomeu Sitjar, també pagès d'Estanyol, de la meitat que pertanyia
al seu pare d'un camp anomenat puig Grenyal, d'unes sis vessanes
i mitja d'extensió. Bartomeu Batlle i Bartomeu Sitjar el compraren el 8 de gener de 1536 (Joan Subirà, notari de Girona).
La meitat que es ven afronta, a orient, amb la propietat d'en Reig,
d'Estanyol, i amb l'honor d'en Fortià; a occident, amb la part
restant del camp, i a cerç, amb l'honor de l'esmentat Sitjar. El
preu és de 60 lliures barceloneses, que es dipositen a la taula
de canvi de Francesc Rafael Bas.
Segueix àpoca.
Actum Gerunde die vicesima mensis ianuarii anna a nativitate
Domini millesimo quingentesimo quadragesimo secundo.
Joan Subirà, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria ·
de Girona, de les notes del també difunt Joan Fontanet, notari.
Registres específics: 1195 i 1196.
443 x 280 mm.

1323
1542, febrer, 6. Bàscara

Capitulacions matrimonials de Miquela, filla del difunt Roc Martí,
pagès de Viladasens, i de la seva esposa Antònia, amb Antoni
Viader, paraire oriünd del veïnat de Raset, parròquia de Cervià,
ara habitant de Viladasens. Bartomeu Martí, pagès, fill i hereu
de Roc Martí i germà de Miquela, li dóna, per raó de matrimoni,
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40 lliures barceloneses i els vestits i joies que li pertanyien. Si
moria sense descendència legftima o aquesta no arribava a l'edat
de testar, els béns haurien de tornar al donant o a qui ell disposés,
a excepció de 15 lliures amb les quals podria testar o fer les seves
voluntats. Miquela els lliura en dot al seu marit, el qual li
correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns en
donació prop ter nuptias. Per restituir el dot obliga tots i cadascun
dels seus béns i drets i la devolució es faria amb els mateixos
pagaments i terminis amb què havia estat rebut. També es
tornarien els vestits i joies de Miquela, llevat del vestit nupcial
i de les joies d'or, plata o corall. Aquestes capitulacions es pacten
amb posterioritat al matrimoni religiós i a la seva consumació.
Actum est hoc in villa de Baschara die sexta mensis febroarii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo
secundo.
Joan Safont Cella, notari i escrivà públic de la vila de Bàscara per
autoritat del bisbe de Girona.
Registre específic: 2366.

1542, febrer, 6. Bàscara

Apoca atorgada per Antoni Viader, paraire oriünd del veïnat de Raset,
parròquia de Cervià, habitant de Viladasens, a favor de Bartomeu
Mart{, pagès de Viladasens, el seu cunyat, en la qual reconeix que
ha rebut 28 lliures de moneda barcelonesa com a primer pagament
del dot de Miquela, la seva esposa, germana de Bartomeu.
Actum est hoc in villa de Baschara die sexta mensis febroarii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo
secundo.
Joan Safont Cella, notari i escrivà públic de la vila de Bàscara per
autoritat del bisbe de Girona.
Registre específic: 2368.

1543, març, 11. Bàscara
Definició atorgada per Miquela, filla del difunt Roc Martí, pagès, i
d'Antònia, la seva esposa, de Viladasens, germana de Bartomeu
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Martí, del mateix lloc, amb consentiment i voluntat del seu marit
Antoni Viader, paraire oriünd del veïnat de Raset, parròquia de
Cervià, i ara habitant de Viladasens, a favor del seu germà, de
tota la seva part d'heretat i llegítima paterna, materna i suplement,
donacions i llegats que li poguessin pertocar. A canvi, reconeix
que havia rebut 40 lliures de moneda barcelonesa, i els vestits
i joies personals que lliurà en dot al seu marit.
Actum est hoc in villa de Baschara die undecima mensis marcii
anna a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo
terci o.
Joan Safont Cella, notari i escrivà públic de la vila de Bàscara per
autoritat del bisbe de Girona.
Registre específic: 2367.
821 x 329 mm.

1324
1542, abril, 14. Verges

Àpoca atorgada per Guerau Ventura, pagès d'Albons, com a procurador
de Bernat Fama, oriünd de la Tallada i habitant de Salses, a
favor de Pere Fama, pagès de la Tallada, en la qual reconeix que
ha rebut, de Miquel Masó, de Verges, 4 lliures barceloneses en
pagament de part de l'aixovar de l'esmentat Bernat.
Actum est hoc in castro de Virginibus die decima quarta mensis
aprilis anna a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo secundo.
Nicolau Marcet, notari públic de la baronia de Verges, la Tallada,
Bellcaire i els seus termes per autoritat de Caterina de Cardona i
de Rocabertí, senyora de l'esmentada baronia.
Registre específic: 892.
Altres numeracions: n. 32.

129 x 205 mm.

1325
1542, juny, 19. Girona

Capbrevaci6 a favor de Joan Martorell, canonge de l'església de Sant
Feliu de Girona, obtentor del benefici instituït per Amau de Planes
sota la invocació de santa Maria i administrador de la candela
de l'altar major de l'esmentada església, i els seus successors en
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el càrrec. Pau Rovira, carnisser de Girona, declara que posseeix
per l'esmentat benefici un verger situat al Mercadal de Girona,
prop del mur anomenat el Mur Trencat, de mitja vessana
d'extensió. A orient, afronta amb el verger dels hereus del difunt
Martí Respart, calceter de Girona; a migdia, amb el verger que
fou de Joan Humbert, mercer de Girona, i que ara és de Joan
Moler, mercader; a occident, amb el mur de l'esmentat Mercadal
mitjançant camí, i a cerç, amb el verger de l'hereu d'en Negell,
difunt, ara de l'hereu d'en Respart. L'havia comprat a Roc
Coselina, àlies Figueres, pagès, i a la seva esposa Francina, de
la costa de Vilablareix, la qual l'heretà de Joana, esposa de
Bartomeu Plantés, saboner de Girona. Reconeix que ha de prestar
un cens anual de 3 sous barcelonesos per la festa de Sant Pere
i Sant Feliu.
Actum est hoc Gerunde die decima nona mensis iunii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo secundo.
Narcís Xifre, notari públic per autoritat reial, substitut d!'! l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona, de les notes de Joan Donç.
Registre específic: 882.
Nota que informa que va ser comprat per la ciutat a Roca de la Barca, el 31 d'octubre
Altres numeracions: n. 9.
296 x
de 1661, en poder del notari Vinyoles.
289 mm.

1326
1542, setembre, 29. Banyoles

Definició atorgada per Joana, esposa d'Esteve Puig, del veïnat de les
Olives, parròquia de Sant Esteve de Guialbes, filla de Pere Roc
Martí, del veïnat de la Móra, parròquia de Viladasens, i d'Antònia,
la seva esposa, a favor del seu germà Bartomeu Martí, del veïnat
de la Móra, de la seva part d'heretat i llegítima paterna, materna
i suplement i de tots els drets que li poguessin pertocar sobre
els béns del seu pare. A canvi, reconeix que havia rebut 60 lliures
de moneda barcelonesa en concepte de donació inter vivos que
va constituir en dot del seu marit.
Actum est hoc Balneolis die vicesima nona mensis septembris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo
secundo.
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Francesc Pou, notari públic per autoritat de l'abat de Sant Esteve
de Banyoles, substitut de Miquel Guardiola, donzell, hereu del difunt
Bernat Serra, notari de Banyoles.
Registre específic: I 007.
341 x 218 mm.

1327
1542, octubre, 13. Girona

Venda atorgada per Pere Ferrer, mercader de Girona, a favor de Guillem
Coll, notari públic de Girona, i de la seva esposa Caterina, d'una
casa que té a Girona, al carrer anomenat de la Cort (antigament
de l'Argenteria). A orient, afronta amb el carrer que va de la plaça
de l'Oli i de Clibano, anomenat de la Cort, al carrer de les Ferreries
Velles i a la plaça del Vi; a migdia, part amb les cases dels hereus
del difunt Salvi, vinater de Girona, part amb les peixateries i el
carrer de l'Argenteria o de la Cort que hi ha sota les voltes de
la casa vers les cases de l'hereu del difunt Bartomeu Alba, mercader de Girona, part amb les cases de Jaume Figueres, mercader
de Girona, que foren del difunt Francesc Pere, mercader, i part
amb una caseta que fou d'Antoni Andreu i que ara és dels hereus
de l'esmentat Salvi; a occident, amb les voltes del carrer de la
Cort, i a cerç, part amb les cases de Joan Gonec, notari públic
de Girona, i part amb les de Bernat Guerau, vinater de Girona,
que tenia per venda alodial d'Hipòlit Moler, mercader de Girona. El preu és de 230 lliures barceloneses que el comprador reté
a canvi de la creació d'un censal de 230 sous de pensió a favor
de Pere Ferrer-i seus, salvant els terços, lluïsmes, foriscapis i un
cens anual de 6 diners barcelonesos cada Nadal que seran per
al venedor sense cap altre senyor directe.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die tertiadecima mensis octobris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo secundo.
Joan Fontanet, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registres específics: 870 i 871.
575 x 463 mm.
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1328
1542, desembre, 16. Ullà

Venda en subhasta pública atorgada per Quirze Gener, batlle d'Ullà,
a instància de Pere Marcort Fino, jutge ordinari d'Ullà, a
requeriment d'alguns creditors del mas Morer, entre ells el prior
del monestir d'Ullà per censos deguts. Hi havia una sentència
condemnatòria contra el difunt Bartomeu Morer, d'Ullà, i els se~
hereus, després d'un plet en el qual Pere Perpinyà havia estat
designat judicialment com a procurador de l'heretat. Ven diverses
possessions de l'esmentat difunt a favor de Miquel Canet, àlies
Metge, pagès d'Ullà, com a més-dient en la subhasta feta per
Antoni Cardó, corredor d'orella, pel preu de 112 lliures barceloneses. En primer lloc, el mas Heres i els seus quintans contigus
que, a orient i migdia, afronten amb el camí; a occident, una
part amb l'honor de na Mira i una altra amb la d'en Seguer de
la Font, i a cerç, amb propietats d'en Roensa. En segon lloc, una
peça situada al lloc anomenat Riera. A orient, afronta amb
propietats d'en Coll; a migdia, amb el riu Ter, i a occident i cerç,
amb el camí. En tercer lloc, ven una peça anomenada Arenal
o Roquinyola que, a orient, afronta amb l'honor de Joan Perpinyà,
àlies Boet; a migdia, una part amb l'honor d'en Tomàs, àlies
Viladevall, i una altra amb la d'en Carbonell; a occident, amb
la via pública, i a cerç, amb l'honor d'en Boet. En quart lloc,
una peça anomenada sa Costa que, a orient, afronta amb l'honor
de Toni Guillem, ara d'en Borrassà; a migdia, amb propietats
de Joan Seguer; a occident, amb l'honor de mossèn .Ribes, i a
cerç, amb la vinya del curat, ara de Joan Ribes però que havia
estat d'en Mir. En cinquè lloc, ven una peça anomenada Celada
que, a orient i migdia, afronta amb l'honor d'en Pasqualet; a
occident, amb la via pública, i a cerç, amb propietats d'en Boet.
En sisè lloc, una peça anomenada Cantallops o Matagrossa que,
a orient i occident, afronta amb el camí; a migdia, amb la terra
del benefici de Sant Andreu, i a cerç, part amb l'honor d'en Reïx
i part amb la d'en Reyal. En setè lloc, ven una peça anomenada
Passadores que, a orient, afronta amb el rec Madral; a migdia,
amb l'honor d'en Mir; a occident, amb la d'en Boet mitjançant
camí, i a cerç, amb la d'en Manyalic. Aquestes peces es tenien
la gran majoria pel prior d'Ullà. Una altra peça del mateix mas
era objecte d'un plet mogut per Antoni Canet, d'Ullà, i es concedia
al comprador la possibilitat de prosseguir la causa i li seria
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adjudicada posat cas que guanyés. Aquesta peça, part vinya
i part erma, estava situada al lloc anomenat Aspre de Vall.
A orient, afrontava part amb propietats d'en Pere Perpinyà i
part amb propietats d'en Coll; a migdia, amb l'honor del pubill d'en Bernat Perpinyà; a occident, una part amb la: d'en
Pellicer i una altra amb el carn{, i a cerç, una part amb l'honor
d'en Roensa, una altra amb la d'en Camós i una més amb la d'en
Vergonyós.
Actum est hac in laco de Ulliano die decima sexta mensis
decembris anna a nativitate Domini millesimo quingentesimo
quadragesimo secundo.
És còpia simple.
Registre específic: 2226.
Altres numeracions: N 37.

613 x 296 mm.

1329
1543, febrer, 22. Verges
Àpoca atorgada per Miquel Gironès, sabater de Verges, a favor de Salvi

Comadira, àlies Arbonès, pagès de la Tallada, en la qual reconeix
que ha rebut 50 sous de moneda barcelonesa pel dot de Joana,
esposa de l'atorgant i filla de Salvi.
Actum est hac in castro de Virginibus die vicesima secunda
mensis fabruarii anna a nativitate Domini millesimo quingentesimo
quadragesimo tercio.
Nicolau Marcet, notari públic de la baronia de Verges, la Tallada,
Bellcaire i els seus termes, per autoritat de Caterina de Cardona i
de Rocabertí, senyora de l'esmentada baronia.
Registre espedfic: I 006.
Estava unit al perganú número 1843 amb una agulla de cap (Jaume Fabre. Albons,
12 d'agost de 1596)
148 x 245 mm.

1330
1544, febrer, 29. Girona

Amortització del domini directe atorgada per Antoni Joan Sagrera i
Miquel, ciutadà de Girona, com a usufructuari, i Anna Miquel,
filla i hereva de Pau Miquel, ciutadà de Barcelona difunt, com
a senyora útil i propietària de la castlania del castell de Gironella,
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dins la Força Vella de Girona, a favor de Bartomeu Pou, canonge
de la seu de Girona, de la casa on vivia aquest amb un verger
contigu per la part de migdia, situada davant l'entrada del
farraginar del castell de Gironella. A orient, afronta amb el verger
o eixida de la casa canonical que posseeix Joan llobet, canonge
de la seu, i amb el cam{ de l'esmentat castell; a migdia, amb
el verger i casa de Joan llobet; a occident, amb el carrer, i a
cerç, amb el cam{ del castell i amb el verger del benefici de Santa
Maria dels Claustres de la seu, fundat per Margarida Guardiola,
difunta, mitjançant el cam{ del castell. També amortitza el domini
d'un altre verger, on hi ha un pou rodó fet construir pel mateix
Bartomeu Pou, dins del farraginar del castell. A orient, afronta
amb el castell; a migdia, amb la casa i el verger del canonge
mitjançant el cam{ del farraginar; a occident, amb el verger de
l'esmentat benefici, i a cerç, amb el mur del castell. Bartomeu
Pou pretenia unir la casa i els dos vergers al benefici de Santa
Maria dels Claustres per convertir-lo en habitatge del benefzciat.
A canvi dels terços, lluïsmes i foriscapis que els atorgants
deixarien de percebre, els haurien de donar 20 sous barcelonesos
per la primera propietat descrita i 15 per la segona, a part dels
censos que ja es pagaven, consistents en 4 diners cadascun, per
la festa de Sant Pere i Sant Feliu.
Actum est hoc Gerunde die vigesima nona mensis febroarii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo
quarto.
Joan Gonec, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 712.
404 x 405 mm.

1331
1544, febrer, 29. Girona

Amortització de domini directe atorgada per Antoni Joan Sagrera i
Miquel, ciutadà de Girona, com a usufructuari, i Anna Miquel,
la seva esposa, menor de vint anys i major de divuit, com a filla
i hereva del difunt Pau Miquel, ciutadà de Girona que quan mori
l'era de Barcelona, com a senyora útil i propietària de la castlania
del castell de Gironella de la Força Vella de Girona, a favor de
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Bartomeu Pou i Joan Llobet, canonges de la seu de Girona, com
a marmessors de Margarida Guardiola, difunta, vúlua d'Antoni
Guardiola, caputxerii sive pullerii de Barcelona, en compliment
de les últimes voluntats de la difunta i per dotar el benefici sota
invocació de Santa Maria que ella havia fundat a l'altar o capella
de Santa Maria dels Claustres de la seu. Amortitzen els drets d'un
verger que l'esmentada Margarida tenia davant de l'entrada del
farraginar del castell de Gironella sota domini d'aquest, perquè
els marmessors l'assignen a l'esmentat benefici. A orient, afronta
amb el mur de la Força Vella, amb el baluard nou del castell
de Gironella, mitjançant un farraginar en el qual hi havia
construït un pou rodó, i amb un verger de Bartomeu Pou,
canonge; a migdia, amb el m~r vell del castell de Gironella; a
occident, amb les cases de l'esmentat Bartomeu Pou, i a cerç,
amb la muralla de la ciutat. A canvi dels terços, lluïsmes,
foriscapis i cens que deixarien de percebre, els beneficiats haurien
de prestar un cens anual de 15 sous i 4 diners barcelonesos per
Sant Feliu.
Actum est hoc Gerunde die vegesima nona mensis febroarii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo
quarto.
Joan Gonec, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 899.
400 x 408 mm.

1332
1544, agost, 10. Verges

Heretament atorgat per Joan Vidal, pagès del lloc de Tor, terme de
Verges, i la seva esposa Magdalena, a favor del seu fill Joan, per
raó del seu matrimoni amb Antiga, filla de [... ] Maçanet, de
Verges. Li donen les cases i els béns que tenen a Tor a condició
que en continuaran essent senyors i possessors. Joan Vidal es
reserva 70 lliures per testar i Magdalena, 40. A més, l'hereu tenia
l'obligació de dotar els altres fills dels esmentats cònjuges. Si el
donatari moria sense fills o aquests no arribaven a l'edat de testar,
els béns haurien de tornar als donants o a qui ells disposessin,
a excepció de 120 lliures amb les quals podria fer testament.
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Actum est hoc in manso Massanet parrochie de Virginibus die
decima mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo quadragesimo quarto.
Nicolau Marcet, notari públic de la baronia de Verges, la Tallada,
Bellcaire i els seus termes, per autoritat de Caterina de Cardona i
de Rocabertí, senyora de l'esmentada baronia.
Registre específic: 1005.
296 x 318 mm.

1333

..

1545, gener, 17. Girona

Àpoca atorgada per Antoni Viader, de la parròquia de Viladasens, a
favor de Bartomeu Martí, del veïnat de la Móra de la mateixa
parròquia, el seu cunyat, en la qual reconeix que ha rebut els
60 sous barcelonesos que faltaven del pagament de 40 lliures
corresponents al dot de Miquela, esposa de l'atorgant.
Actum est hoc Gerunde die decimoseptimo mensis ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo quinto.
Baudili Abric, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 1004.
214 x 176 mm.

1334
1545, febrer, 18. Verges

Àpoca atorgada per Climent Vidal, paraire oriünd de Tor, terme de
Verges, ara veí de la Tallada, a favor de Joan Vidal, de Tor, pagès,
nebot seu, en la qual reconeix que ha rebut 50 sous de moneda
barcelonesa en pagament d'un termini de l'aixovar que li havia
atorgat.
Actum est hoc in castro de Virginibus die decima octava mensis febroarii armo a nativitate Domini millesimo quingentesimo
quadragesimo quinto.
Nicolau Marcet notari públic de la baronia de Verges per autoritat
del senyor d'aquesta baronia.

1030

ARxru

MUNICIPAL DE GIRONA

Registre específic: 1011.
115 x 216 mm.

1335
1545, juny, 2. Peralada
Venda a carta de gràcia atorgada per Francesc Perés, paraire de
Vilatenim, fill i hereu de Miquel Perés, difunt, habitant de Castelló
d'Empúries en el moment de la seva mort (testament de 24 d'agost
de 1541 clos per Antoni Savarrés, notari de Peralada}, amb
autoritat de Bernat Vidal, pagès de Vilatenim, el seu oncle i
curador, i de Miquel Costar, doctor en dret civil i canònic i jutge
ordinari, a favor de fra Martí Roig, prior del convent de Sant
Agust{ de Peralada, amb consentiment de Jaume Ribes, Joan
Corcoll, Joan Oriol i Antic Ademar, cònsols de la Universitat de
Peralada. Ven els drets que té sobre dues mitgeres, una quartera
i dos quarterons de forment, segons mesura de Peralada, que Pere
Brell, bracer de Peralada, li presta anualment per Sant Pere i Sant
Feliu per l'establiment que li féu el pare de l'atorgant de diverses
propietats: un quartó de terra situat al puig de la Miltcia de
Peralada, un camp de terra que fou d'en Planell, situat als Aspres,
de tres vessanes d'extensió, i un quadre situat a les Trilles, d'una
vessana d'extensió. També li ven el dret que tenia sobre 17 sous
que eren part de 26 sous barcelonesos de cens anual que li presta
Joan Ferrer, pagès de Peralada, per Sant Pere i Sant Feliu, per
l'establiment que li féu el seu pare d'una feixa de terra a l'horta
d'Olives, de dues vessanes d'extensió. El preu és de 30 lliures
barceloneses i Martí Roig compra els drets amb diners del convent
(1O lliures procedien de la lluïció feta a Jaume Lançàs, de
Vilatenim; 15 lliures de l'àpoca firmada a Joan Sagaleres, de la
Garriga, per la institució d'una missa, i 5 lliures de l'àpoca
firmada a Pere Floreta Pagès, del veïnat de Cesus de. Peralada,
per un aniversari).
Segueix àpoca.
Actum est hoc in villa Petrelate intus monasterium Sancti
Augustini dicte ville secunda ctie mensis iunii anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo quadragesimo quinto.
Joan Domènec, notari públic per tot el domini del vescomte de
Rocabertí, regent de la notaria de Peralada.
Registres específics: 868 i 869.
602 x 384 mm.
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1336
1545, juny, 6. Girona

Lluïció de censal atorgada per Joan Martorell, canonge de l'església
de Sant Feliu, obtentor del benefici de Santa Maria de Gràcia
fundat pel difunt Arnau de Planes a l'esmentada església i, per
raó d'aquest càrrec, administrador de les candeles de l'altar
major instituïdes pel mateix Arnau de Planes, a favor d'Antoni
Taverner, de Celrà, i Bartomeu Martí, del veïnat de la Móra de
Viladasens, d'un censal de 25 sous de pensió anual i 25 lliures
de preu. Havia estat venut per Joan Mosqueres, teixidor de draps
de Celrà, la seva esposa Francina i Joan Mosqueres, fill dels
esmentats cònjuges, a Pere Cervià, prevere, com a obtentor del
benefici de les Candeles. Havien estat fidejussors de la venda Joan
Taverner, difunt, pare d'Antoni Taverner, i Joan Martí, avi de
l'esmentat Bartomeu (Narcís Reixac, notari, 7 d'agost 1512).
L'atorgant reconeix que ha rebut les 25 lliures del preu, 15 sous
dels salaris del notari i 14 lliures, 11 sous i I diner de censos
endarrerits, per mitjà d'ingrés a la teca dels dipòsits de l'església
de Sant Feliu de Girona.
Actum est hoc Gerunde die sexta mensis iunii anna a nativitate
Domini millesimo quingentesimo quadragesimo quinto.
Francesc Barrera, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia o vegueria de Girona, de les notes del també difunt Miquel
Jeroni Capmany, notari.
Registre específic: 2191.

1547, maig, 10

Sentència arbitral dictada pels àrbitres Joan Adroer, major d'edat de Viladasens, i Bartomeu Colom, de Juià, a la causa entre Esteve Riba de la Torra, de Bordils, i Bartomeu Martí, de
Viladasens, i la seva esposa Joana. La sentència condemna
l'esmentat Esteve a pagar a Joana, per totes les deixes que li
pertanyien per raó dels codicils de Pere Riba, pare d'Esteve
Riba i marit de Joana, 14 lliures barceloneses que havien de
ser abonades abans de Sant Pere i Sant Feliu. Els esmentats
esposos haurien de firmar definició per aquesta quantitat de
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les coses que li poguessin pertànyer per raó dels codicils i
Esteve Riba firmaria definició a Joana de qualsevol usdefruit
i comptes que pogués demanar del temps que Joana va viure
a casa del difunt. Pel treball dels àrbitres els haurien de lliurar, a parts iguals, dos capons bons i grassos i pagar el salari
al notari.
A die videlicet decima maii millesimo quingentesimo quadragesimo septimo.
Francesc Barrera, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
o vegueria de Girona, de les notes del també difunt Miquel Jeroni
Çapmany, notari.
Registre específic: 2190.
338 x 369 mm.

1337
1545, juny, 13. Girona

Venda atorgada per Pere Moret, teixidor de draps de llana a Celrà,
i Lleonard Moret, paraire veí de Fellines, germans, fills de Gaspar
Moret, senyor útil del mas Moret de Cervià, i de la seva esposa
Caterina, difunts, hereus universals a parts iguals del seu pare
perquè morí intestat, i Pere Moret, fill del primer, a favor d'Antoni
Llobet, àlies Carabús, de Cervià, d'una peça de terra situada a
Cervià, al lloc anomenat la Tria, de quatre vessanes d'extensió.
A orient, afronta amb l'honor d'en Pellicer i el torrent Angli; a
migdia, amb l'honor de Bernat Ferrer; a occident, amb l'honor
d'Armengol del Mas, i a cerç, amb l'honor d'en Quintana del
Torrent. El preu és de 26 lliures barceloneses de les quals el
comprador reté la part necessària per lluir un censal de 16 sous
de pensió anual que Pere Moret i Caterina, la seva mare,
vengueren a Miquel Quintana del Torrent, pagès de Cervià, el 22
de juliol de 1532, o bé dos censals, un de 1O sous anuals i 1O lliures de preu que Gabriel Quintana havia de prestar a la causa
pia de Pere Honrat, prevere beneficiat de la seu de Girona, i un
altre de 5 sous anuals i 5 lliures de preu que els Moret havien de
prestar a Anna Baus, de Cervià. Se salven els drets del senyor
del castell de Cervià, al qual havien de prestar un cens anual de
6 diners barcelonesos.
Segueix àpoca.
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Actum est hoc Gerunde die decima tertia mensis iunii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo quinto.
Pere Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i
vegueria de Girona.
Registres específics: 1248 i 1249.

1545, juny, 24. Girona

Apoca atorgada per Gabriel Quintana, fill i hereu de Miquel Quintana,
senyor útil del mas Quintana de la parròquia de Cervià, amb
consens i voluntat de Narcís Poc, de Pujals dels Cavallers, el seu
oncle i curador, a favor d'Antoni Llobet, àlies Carabús, en la qual
confessa que ha rebut 17 lliures: 7 per la confecció dels rebuts
per mitjà de la taula de canvi de Joan Rafael Bas, mercader i
canvista de Girona, i 1O dipositades a la teca de dipòsits comuns
de la tresoreria de la seu de Girona, per .la lluïció d'un censal
de 1O lliures de preu que l'atorgant, com a hereu del seu pare,
prestava a la causa pia fundada per Pere Honrat, prevere
beneficiat de la seu. A canvi, l'atorgant llueix un censal de 16
sous de pensió i 16 lliures de preu que Pere Moret i Caterina,
la seva mare, havien venut al seu pare el 22 de juliol de 1532,
censal que Antoni Llobet, àlies Carabús havia promès assumir
en la compra feta als homònims Pere Moret, pare i fill, i a Lleonard
Moret, germà i oncle dels anteriors.
Actum est hoc Gerunde die mercurii festo Sancti Joannis
vigesima quarta mensis iunii anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo quadragesimo quinto.
Pere Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i
vegueria de Girona.
Registre específic: 1250.
657 x 468 mm.

1338
1545, agost, 28. Girona

Lluïció de censal atorgada per Pere Mascardell, clergue, com a
administrador de la causa pia instituïda per Pere Honrat,
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beneficiat de la seu de Girona, a la capella del Calvari, situada
fora de les muralles i construida per l'esmentat Pere Honrat, a
favor d'Antoni Llobet, àlies Carabús, de Cervià, d'un censal de
1O sous de pensió anual i 120 lliures de preu que Gaspar Moret,
teixidor de draps de [Cervià] difunt, i Pere Moret, el seu fill,
donaren a [Baltasar Quintana], de Cervià (donació de [8] de gener
de 15[.]7 closa per Nards Reixac, notari públic de Girona). Pere
Honrat el donà a l'esmentada causa (Joan Conec, notari públic
de Girona, JO de setembre de 1537) i a ell li pervingué per venda
i cessió, com a persona laica i privada, de Baltasar Quintana
(Narcis Reixac, notari, 4 de novembre de 1518). Per assegurar
el pagament del censal hi havia obligada una peça de terra que
Antoni Llobet va comprar a Pere Moret i a altres persones. L'atorgant reconeix que ha rebut les 1O lliures del preu per mitjà
de dipòsit a la teca comuna de dipòsits de la seu de Girona i
que li han satisfet per totes les pensions.
Actum est hoc Gerunde die vicesima octava mensis augusti
anna a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo
quinto.
Pere Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i
vegueria de Girona.
Registre específic: 2200.
Forats.
208 x 460 mm.

1339
1546, febrer, 5. Olot

Venda atorgada per Joana, esposa de Pere Graeres, paraire de llana
d'Olot, filla i hereva del difunt Gabriel Comte, paraire de llana d'Olot, i de Caterina, la seva esposa, i hereva d'Esteve Fuster,
mercader d'Olot, el seu avi matern (testament de 27 d'a-gost de
1514 clos per Esteve Bassols, prevere i sagristà de Sant Esteve
d'Olot), amb consentiment i voluntat del seu marit, a fa-vor de
Bartomeu Quintana, teixidor de llana ve( d'Olot, d'una casa que
el seu avi havia comprat a Macià Julià, apotecari de Girona, i
a la seva esposa Margarida, el 20 de maig de 1480 (Damià Marc,
notari per tot el Principat de Catalunya). A orient, una part
afronta amb la casa de l'hereu d'Esteve Curselles, paraire de llana
difunt, i una altra amb la casa de Pere Clos, notari; a migdia,
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amb la casa nova de Jeroni Vila, que fou de l'avi de l'esmentada
Joana; a occident, amb el carrer, i a cerç, amb la casa de Joan
[.. .] que fou de Jaume Terrat, blanquer difunt d'Olot. Se salva
el dret i domini directe quant a terços, lluïsmes, foriscapis, fermes,
fadigues, dret d'empara i retenció i altres drets de l'Almoina del
Pa d'Olot, a la qual havien de prestar un cens per Santa Maria
d'agost consistent en 14 diners barcelonesos. Els procuradors de
l'almoina lloen la venda.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in villa Oloti die veneris quinta mensis februarii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo
sexta.
Galceran Bassols, notari públic d'Olot per autoritat de Climent Maig,
abat o comanador perpetu del monestir de Santa Maria de Ripoll.
Registres específics: 2306 i 2307.
460 x 354 mm.

1340
1546, març, 3. Siurana

Creació i venda de censal atorgada per Pere Feixes, àlies Ferrer;
Eulàlia, la seva esposa, senyora útil i propietària de l'heretat d'en
Ferrer de Palau-sardiaca; Francesc Martorell, pagès de Palau;
Jaume Vilar; Climent Forrellat, àlies Mas; Miquela, esposa
d'aquest últim, senyora útil i propietària de l'heretat d'en Mas;
Miquel Mercader, àlies Reig; Caterina, la seva esposa, senyora
útil i propietària del mas Reig del veïnat d'Estanyet de la mateixa
parròquia; Antoni Pagès i Miquel, el seu fill, i Antoni Martorell,
pagesos del mateix lloc. Venen a Jaume Ribes, àlies Déulovol,
pagès de Romanyà, parròquia de Siurana, un censal de 60 sous
de cens anual i 60 lliures de preu que obliguen amb els seus
béns. El motiu de la venda és la necessitat de comprar forment
pel mal temps d'aquest any.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in castro de Ciurana die tertia mensis marcii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo
sexta.
Simó de Ribera, de Castelló, notari públic de la baronia de Siurana
per autoritat de Gaufred de Vilarig, senyor de l'esmentada baronia.
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Registres específics: 2820 i 2821.
723 x 656 mm.

1341
1546, juliol, 21. Peralada

Venda atorgada per Antoni Oller, doctor en tots dos drets, ciutadà
de Nàpols i veí de Peralada, en nom propi i com a procurador de
Pere Oller, mercader oriünd de l'esmentada vila i resident a
Nàpols (procura closa a Nàpols per Pau de Flor, notari reial
del regne de Sicília, el 17 d'octubre de 1545 ), a favor de Ponç
Freixa, treballador de Peralada. Li ven un camp de dues vessanes
d'extensió, situat al lloc anomenat Oribans. A orient, una part
afronta amb l'honor de l'hereu del difunt Joan Bolet, baster de
Peralada, i una altra amb l'honor de Narcfs Muntada, paraire
de la mateixa vila; a migdia, amb l'honor de l'esmentat Joan Bolet
i amb el camí públic; a occident, una part amb el camí i una
altra amb l'honor del pupil Toscà de Cabanes, i a cerç, amb
l'honor de l'esmentat Toscà. El preu és de 25 lliures de moneda
barcelonesa de les quals el comprador en reté 1O perquè havia
assumit un cens de 1Osous anuals que Pere Oller prestava anualment a les canongesses del monestir de Sant Bartomeu de Belllloc de Peralada. Se salva el dret i el domini directe de l'abat del
monestir de Santa Maria de Vilabertran quant a terços, lluïsmes,
foriscapis, fermes i fadigues, dret d'empara i retenció, i altres drets
de domini directe i un cens anual per Sant Pere i Sant Feliu de
tres quarteres de forment.
Actum est hoc Petrelate die vigesima prima mensis iulii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo sexto.
És còpia simple.
Registre específic: 2676.

1573, gener, 3. Peralada

Venda atorgada per Montserrat Navarra, pagès oriünd de Costes,
parròquia de Peralada, ara veí d'aquesta vila, i la seva esposa
Damiana, a favor de fra Miquel Mercet, mestre en teologia, prior
del convent de Sant Agustí de Peralada. Li ven un camp de terra
propietat de Damiana, situat al lloc anomenat Oribans. A orient,
una part afronta amb l'honor de l'hereu del difunt Joan Bolet,
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baster, que posseeix Joan Constans, abans veí de Peralada i ara
de Figueres, i una altra amb l'honor de l'hereu del difunt Narcfs
Muntada, paraire, que posseeix Antoni Palarols, sastre de Peralada; a migdia, una part amb l'honor de l'hereu de l'esmentat
Joan Bolet i una altra amb el camí; a occident i a cerç, una part
amb el camí i una altra amb l'honor del pupil Toscà de Cabanes,
ara posseïda per Gràcia, vídua de Joan Via, notari de Castelló
d'Empúries. El preu és de 25 lliures de moneda barcelonesa de
les quals el comprador en reté 17 perquè es carrega un censal
de 17 sous de pensió anual que Damiana presta al convent. Se
salva el dret i domini directe de l'abat del monestir de Santa
Maria de Vilabertran quant a terços, lluïsmes, foriscapis, fermes,
fadigues, drets d'empara i retenció i altres de domini directe i
un cens anual de tres quarteres de forment per la festa de Sant
Pere i Sant Feliu.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in villa Petralate die tertio mensis ianuarii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo tertio.
Joan Domènec, notari públic de Peralada per autoritat del vescomte
de Rocabertí.
Són dos pergamins cosits.

875 x 319 mm.

1342
1546, agost, 22. Peralada

Fundació de dos aniversaris ordenada per Erigida Soler, antigament
veïna de Peralada i ara de Perpinyà, a l'església del convent de
Sant Agustf de Peralada, un per a l'ànima de Vicenç Soler i la
seva esposa Rafaela, els seus pares, i un altre per a la seva pròpia.
Els haurien de celebrar els frares de l'esmentat convent, un per
la festa de Sant Roc i l'altre la vigflia de Sant Llorenç. Per pagarlos, transfereix a Mart{ Roig, prior del convent, i a Agustí Alegre,
Lluc Pleït i Antoni Roig, conventuals, i als seus successors en
el càrrec, un censal de 1O sous barcelonesos de pensió anual i
1O lliures de preu que Ramon Escales, teixidor de lli, i la seva
esposa Joana, de Peralada, vengueren a la fundadora poc abans
de subscriure el document present, en poder del mateix notari.
Actum est hoc in villa Petrelate et intus dictam ecclessiam
preffati monasterii Sancti Augustini die vigesima secunda mensis
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augusti anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo sexta.
Dionís Miquel Perés, notari públic de Peralada per autoritat del
vescomte de Rocabertí.
Registre específic: 2808.
347 x 307 mm.

1343
1546, setembre, l. Arenys de Munt

Capitulacions matrimonials de Pereta, donzella, filla d'Antoni Riera, sabater de Sant Martí d'Arenys, terme de Montpalau, i de la
seva esposa Eulàlia, amb Joan Pebernat, pagès oriünd de Sant
Andreu de Vallgorguina, ara veí de la torre de Vilalba, fill legítim
de Jaume Pebemat, pagès difunt, i de la seva esposa Mi-quela.
Els pares de la núvia li donen, per raó de matrimoni, un pati
situat a Arenys, amb les cases que es comprometen a edifi-carhi abans del 24 de juny de l'any següent, un cofre de fusta amb
tanca i els vestits i joies de la donatària. Si moria sense
descendència legítima o aquesta no arribava a l'edat de testar,
els béns haurien de tornar als donants o a qui aquests disposessin, a excepció de 15 lliures amb les quals podria fer les seves
voluntats. Pereta constitueix aquests béns en dot al seu futur
marit, el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels
seus, més 15 lliures que li concedeix per raó de la seva virginitat. Per restituir el dot obliga tots i cadascun dels seus béns i
drets i la devolució es faria amb els mateixos terminis i pagaments amb què hagués estat rebut. Es retornarien tots els vestits
i joies de Pereta llevat del vestit nupcial i les joies d'or, plata o
corall.
Actum est hoc in ripparia Sancti Martini de Areniis die martis
primo mensis septembris anno a nativitate Domini milles!mo
quingentesimo quadragesim sexta.
Antoni Oliver, notari públic de Montpalau per autoritat dels senyors
d'aquest terme, substitut de l'hereu del difunt Jaume Coll, prevere,
notari i escrivà.
Registre específic: 1954.
Carta partida per ABC.

357 x 315 mm.
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1344
1546, setembre, 1. Arenys de Munt

Definició atorgada per Pereta, donzella, filla d'Antoni Riera, sabater
de Sant Mart( d'Arenys, diòcesi de Girona, i d'Eulàlia, la seva
esposa, amb consentiment i voluntat de Joan Pebemat, espòs de
Pereta, pagès oriünd de Sant Andreu de Vallgorguina, a favor
dels seus pares, de tot el dret que pogués tenir per lleg(tima
paterna, materna i suplement i per qualsevol altra raó, salvat el
de futura successió. A canvi, reconeix que havia rebut, per raó de
matrimoni, un pati situat a l'esmentada parròquia amb les cases
que els seus pares hi van edificar a càrrec seu, segons constava
en els documents nupcials, i un cofre amb tanques i tots els vestits
i joies que li pertanyien.
Actum est hoc in Ripparia Sancti Martini de Areniis die martis
primo mensis septembris anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo quadragesimo sexto.
Antoni Oliver, notari públic de Montpalau per autoritat dels senyors
d'aquest terme, substitut de l'hereu del difunt Jaume Coll, prevere,
notari i escrivà.
Registre específic: 2616.
326 x 214 mm.

1345
1546, novembre, 20. Girona

Venda a carta de gràcia atorgada per Coloma, vídua de Pere Ferrer,
pagès de Cervià; Baudili Ferrer, pagès, fill dels anteriors, senyor
útil del mas Ferrer de Cervià; la seva esposa Elisa, i Pere Ferrer,
germà de Baudili. Venen a Antoni Llobet, àlies Carabús, pagès de Cervià, dues peces de terra de les pertinences del mas
Ferrer anomenades les Hortes, situades al lloc anomenat l'Horta,
al costat de la vila de Cervià, d'una vessana d'extensió entre
totes dues. La primera, a orient, migdia i cerç, afronta amb l'honor de Pere Quintana, de les Barreres, i a occident, amb la de
Joan Ferrer, fabre de l'esmentada parròquia. La segona, a orient
i cerç, afronta amb l'honor d'en Candell; a migdia, amb l'honor del priorat de Santa Maria de Cervià que fou d'en Galf,
també de Cervià, i a occident, amb l'honor d'en Miquel Foraster. El preu és de 16 lliures barceloneses i se salva el dret i do-

1040

ARxiu

MUNICIPAL DE GIRONA

mini directe del priorat de Santa Maria de Cervià quant a
terços, lluïsmes, foriscapis, fermes, fadigues, drets d'empara, retenció i altres de domini directe, i un cens anual d'una quartera de forment per cadascuna de les peces per Sant Pere i Sant
Feliu.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vigesimo mensis novembris anna
a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo sexta.
Joan Benet Pasqual, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona.
Registres específics: 1012 i 1013.
530 x 418 mm.

1346
1546, desembre, 27. Peralada

Fundació de dotze misses baixes de rèquiem a celebrar a perpetuïtat al principi de cada mes, ordenada per Francesc Rodó,
calceter, i Miquel Querol, sastre, habitants de Peralada, com
a pabordes de la confraria de Santa Llúcia. S'havien de celebrar a l'altar de Santa Llúcia, o en un altre altar adient,
del convent de Sant Agust{ de Peralada, amb consentiment dels
confrares, per a les ànimes dels fidels difunts de l'esmentada confraria. Amb aquesta finalitat donen 12 lliures de moneda barcelonesa a fra Mart{ Roig, prior del convent, i a Agust{ Aleugri,
Lluc Pleït, i Antoni Roig, conventuals. La meitat la paguen amb
el lliurament d'un reliquiari d'argent de 6 lliures de valor i la
resta prometen pagar-la en metàZ.Zic o mitjançant un censal
en el termini d'un any. Segueix l'acceptació per part de la
comunitat.
Quod fuit actum [ ... ] intus ecclesiam dictii monasterii Sancti
Augustini die vigesima septima mensis decembris anno a nativitate
Domini millessimo quingentesimo quadragesimo sexta.
Joan Domènec, notari públic per tot el domini del vescomte de
Rocabertí, regent de la notaria de Peralada.
Registre específic: 2145.
390 x 308 mm.

CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L'AJuNTAMENT DE GIRONA

1041

1347
1547, gener, 21. Olot

Creació i venda de censal atorgada per Dimes Serra, assaonador d'Olot,
a favor d'Esteve Collferrer, blanquer de la mateixa vila, distingit amb privilegi militar, de 40 sous de pensió anual i 40 lliures
de preu. Miquel Ferrerons, fuster d'Olot, i Miquela, la seva filla,
esposa de l'atorgant, s'erigeixen en fidejussors.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in villa Olotí die veneris vicesima prima mensis
ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo septimo.
Galceran Bassols, notari públic d'Olot per autoritat de Climent Mai,
abat del monestir de Santa Maria de Ripoll.
Registres específics: 2848 i 2849.
547 x 585 mm.

1348
1547, gener, 29. Girona

Venda atorgada per Antic Sarriera, donzell domiciliat a Girona, fill
i hereu del difunt Antic Sarriera, donzell domiciliat a Girona,
al seu torn fill i hereu de Joan Sarriera, donzell domiciliat a
Girona i Barcelona, batlle general de Catalunya, per mort sense
fills de Miquel Sarriera, donzell domiciliat a Barcelona i Girona,
també batlle general de Catalunya, germà d'Antic Sarriera, pare,
i oncle de l'atorgant. Ven a Galceran de Vilanova, donzell domiciliat a Girona, els drets que tenia en virtut de l'herència del seu
pare sobre la meitat proindivisa d'un tenyidor amb pati, anomenat tenyidor d'en Pujol, situat al Mercadal de Girona. A orient,
afronta amb el riu Onyar; a migdia, amb l'escorxador; a occident,
amb el carrer, i a cerç, amb l'alberg del comprador. Aquesta meitat
pertanyia a Joan de Sarriera, avi de l'atorgant, per societat
constituïda amb Joan Berenguer Aguilar, ciutadà de Barcelona;
Joan Esteve, mercader de Barcelona, i Baudili Agullana, ciutadà
de Girona. El preu de la venda és de 70 lliures barceloneses.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vicesima nona mensis ianuarii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo
septimo.
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Francesc Andreu, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2893 i 2894.
472 x 361 mm.

1349
1547, gener, 29. Girona

Cessió atorgada per Antic Sarriera, donzell domiciliat a Girona, fill
i hereu del difunt Antic Sarriera, donzell domiciliat a Girona,
al seu torn fill i hereu de Joan Sarriera, donzell domiciliat a
Girona i Barcelona, batlle general de Catalunya, per mort sense
fills de Miquel Sarriera, donzell domiciliat a Barcelona i Girona,
també batlle general de Catalunya, germà de l'esmentat Antic,
pare, i oncle de l'atorgant. Cedeix a Galceran de Vilanova, donzell
domiciliat a Girona, tots els pagaments, pensions, lloguers i
emoluments que se li devien fins al dia present per la meitat proindivisa d'un tenyidor amb pati, anomenat tenyidor d'en Pujol,
situat al Mercadal de Girona, tal com havien acordat en el
document de venda fet el mateix dia. A orient, afronta amb el riu
Onyar; a migdia, amb l'escorxador; a occident, amb el carrer,
i a cerç, amb l'alberg del comprador. Aquests drets pertanyien
a Joan de Sarriera, avi de l'atorgant, per una societat constituïda
amb Joan Berenguer Aguilar, ciutadà de Barcelona; Joan Esteve,
mercader de Barcelona, i Baudili Agullana, ciutadà de Girona.
Actum est hoc Gerunde die vicesima nona mensis ianuarii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo septimo.
Francesc Andreu, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2897.
385 x 366 mm.

1350
1547, gener, 30. Viladasens

Apoca atorgada per Bartomeu Maure, fill de Bartomeu Maure, de Parets, baronia de Vilademuls, i de la seva esposa Margarida, a favor
del seu cunyat Bartomeu Martí, pagès del vei'nat de la Móra,
parròquia de Viladasens, en la qual reconeix que ha rebut 50 lliures
barceloneses pel pagament de 80 lliures del dot de Margarida.
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Actum est hac in manso Marti de la Móra, parrochie ville
Assinorum die trigesima mensis ianuarii anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo quadragesimo septimo.
És còpia simple.
Registre específic: 1024.
180 x 202 mm.

1351
1547, gener, 30. Viladasens

Capitulacions matrimonials de Margarida, filla del difunt Roc Martí,
del veïnat de la Móra de Viladasens, i d'Antònia, la seva esposa,
amb Bartomeu Maure, del lloc de Parets, baronia de Vilademuls,
fill de Bartomeu Maure i de la seva esposa Margarida. Bartomeu
Martí, germà de la núvia, li atorga donació inter vivos per raó
de matrimoni de 80 lliures barceloneses, vestits i joies. Margarida
constitueix aquests béns en dot del seu marit, el qualli correspon
amb una quantitat equivalent dels seus en donació propter
nuptias. Per restituir el dot obliga tots i cadascun dels seus béns
i drets i la devolució es faria amb els mateixos pagaments i
terminis amb què havia estat rebut. Es retornarien els vestits i
joies de l'esmentada Margarida llevat del vestit nupcial o el millor
vestit i les joies d'or, plata o corall.
Actum est hac in manso [... ] de la Móra ville Asinorum die
trigesima mensis ianuarii anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo quadragesimo septimo.
Jaume Vives, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona, de les notes del també difunt Miquel Jeroni
Capmany, notari.
Registre específic: 1266.

1547, gener, 30. Girona

Definició atorgada per Margarida, esposa de Bartomeu de Maure, fill
de Bartomeu de Maure, de Parets, a favor del seu germà
[Bartomeu] Martí, del veïnat de la Móra de Viladasens, dels drets
que li corresponien en concepte de part, heretat, llegítima i
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suplement sobre els béns del seu pare. A canvi, rep 80 lliures
i els vestits i joies de la seva persona.
Actum est hoc Gerunde die trigesima mensis ianuarii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo septimo.
Jaume Vives, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona, de les notes del també difunt Miquel Jeroni
Capmany, notari.
Registre específic: 1267.
500 x 309 mm.

1352
1547, febrer, 23. Mas Selva

Testament de Joan Selvadevall, de Vilobí, en el qual nomena
marmessors el domer de l'església parroquial de Sant Esteve de
Vilobí, i Salvi, Miquel i Toni Selvadevall, els seus germans. Escull
ser enterrat al cementiri de l'església de Sant Esteve de Vilobí
a la qual deixa diners per a misses, les torxes, els ciris del cor,
el rotlle i la candela. També en deixa a Nostra Senyora de
Serrallonga i a Santa Margarida per a la celebració de misses.
A més, ordena que es faci una almoina de pa als pobres el dia
del novenari i per l'aniversari de la seva mort. Fa llegats als seus
germans i germanes; als marmessors; a les seves nebodes, filles
de Miquel Selva, àlies Rossell, de Vallcanera, i a les comares
Viadera i Cugulls, pels seus treballs. Nomena Salvi, el seu germà,
com a hereu universal. Segueix una llista de persones que tenien
deutes contrets amb el testador i la quantitat que li devien: en
Trullàs, teixidor d'Amer; en Boades, de Sant Marçal; n'Oliveres,
pagès d'Amer; en Torner, també d'Amer; en Canyabas i en
Marquès, de Brunyola; en Suardell, de Tordera; en Suardell del
Bosc, de Sils; Berenguer Cases, carnisser d'Hostalric; en Mir,
pagès de Riudarenes; en Freu, en Viader d'Amunt, en Compte
de la Vila, en Vinyoles júnior, en Selvadamunt i en Marc Bosc
del mas Miró. Tenia bestiar a casa d'en Vinyoles, de n'Oliveres
Matxicot, d'en Peferrer i d'en Rigalós, de Santa Coloma de Farners,
i al mas Miró.
Pres dintre lo mas Selva vuy a vint y tres de fabrer any mil
sinch sents quoranta y set.
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Guerau Viader, prevere sagristà de l'església de Sant Esteve de Vilobí,
de les notes de Martí Molés, domer de l'esmentada església.
Registre específic: 1018.
Més extens que el testament de 21 de març de 1547.
n° 8.
286 x 258 mm.

Altres numeracions:

1353
1547, març, 21. Mas Selva

Testament de Toni Selvadevall, de Vilobf, en el qual nomena marmessors el domer de l'església parroquial de Sant Esteve de
Vilobf; Salvi Selva, àlies Rossell, de Vallcanera, i Baudili
Selva, àlies Feixes, de Sant Celoni, els seus germans. Ordena
celebrar misses per la salvació de la seva ànima, una missa
d'estaca dotze vegades l'any el tércer dimecres de cada mes i
una almoina general el dia del novenari i per l'aniversari de
la seva mort, a l'esmentada església, a la qual deixa també
diners per a les torxes, ciris del cor, rotlle i candela. Disposa
una missa en cadascuna de les capelles de Santa Margarida,
Verge Maria de Serrallonga, Santa Maria de les Fonts de Salitja i Verge Maria de la Serra de Reminyó. Fa llegats a Jaume
i Baudili, germans seus; a la seva cunyada; a la seva germana, esposa d'en Freu, i a Serra de Reminyó, germana seva.
Nomena Salvi Selva, el seu germà, hereu universal. Segueix
una llista de persones que tenien deutes contrets amb ell i les
quantitats que li devien: Miquel de la Riba, que viu a casa
d'en Simó, de Sant Gregori; Esteve Ferrer, en Llinàs i Esteve
Viader, de Vilobf; en Selvadamunt; en Cugulls, na Damiana
i Joan Ribes, de Santa Coloma de Farners; Salvi Costa; en
Sabater, del mas Costa; en Casanoves, d'Anglès; en Mir, pagès
de Riudarenes; Marc Bosc, i en Serra i en Masó, ambdós de
Vallcanera.
Actum est hoc intus mansum Selva die vicesima prima mensis
martii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quatragesimo septimo.
Guerau Viader, prevere i sagristà de l'església de Sant Esteve de
Vilobí, de les notes dels seus predecessors.
Registre específic: 1O19.
En català.
Altres numeracions: n° 1O.

343 x 282 mm.
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1354
1547, març, 22. Girona

Definició de comptes atorgada per Benet Fino, prevere sagristà de
l'església de Monells, vicari general del bisbe Joan de Margarit,
com a jutge, comissari i auditor de comptes de testaments i altres
causes pies, a favor de Pere[. ..}, de Maranyà; Joan Vidal, menor
d'edat, i Pere Català, àlies Dalmau, obrer de l'església de Tor, com
a marmessors de l'últim testament de Francesc Castelló, prevere
obtentor del benefici i de la confraria de Sant llorenç de Tor
(Nicolau Marcet, notari de Verges, 1 de maig de 1542 i codicils
de 1O de setembre de 1544), dels comptes de l'esmentada
marmessoria, després d'haver-ne presentat l'inventari amb rebudes
que pujaven a 105 lliures i 9 sous, i despeses per valor de 111
lliures, 12 sous i 2 diners. Francesc Castelló havia nomenat com
a hereu universal Déu i la seva ànima i havia assignat 70 lliures
barceloneses (60 lliures del preu d'un censal de 6 sous de pensió
anual que prestava Miquel Berga, àlies Antigó, com a principal,
i Narcís Déu com a fidejussor, tots dos d'Albons, i JO lliures que
havia de pagar Magdalena, germana del testador, per raó d'un
llegat que li havia fet) per una missa d'estaca a celebrar tots els
dissabtes i vigílies de festes i de Santa Maria pel beneficiat de
la confraria de Sant Llorenç de Tor, amb el cant del Salve Regina
de genolls i toc de campanes. També havia deixat un llegat de
6 sous anuals a l'obra de l'església de Tor perquè vetllés per
l'esmentada missa i havia donat 5 lliures per comprar un censal
de 5 sous anuals destinats a la celebració d'un aniversari
(s'havien de repartir entre el curat de Tor i el prevere beneficiat
de l'esmentada església). Els marmessors havien comprat diversos
censals. El primer, de 15 sous de cens i 15 lliures de preu, a
Francesc Benajarn, de Tor; Isabel, la seva filla, i Sebastià Romaguera, àlies Benajarn, espòs d'Isabel, el 2 d'octubre de 1545. El
segon, de la mateixa pensió i el mateix preu, a Antoni Cavaller
i Joan Cavaller, el seu fill, com a principals, i a Pere Far; Joan
Ruïc, de l'Armentera, i Joan Ros, de Valveralla, com a fidejussors,
el 18 de desembre de 1545. El tercer, de 5 lliures de preu i 5 sous
de pensió anual, a Joan Mir, d'Ullà, com a principal, i Baudili
Ferriol, del mateix lloc, com a fulejussor, el 18 de març de 1546.
El quart, de 12 lliures de preu, a Joan Negre, d'Albons, el 24
de gener de 1546. El cinquè, de 12 lliures de preu, a Pere Paster,
de Bellcaire, el 27 de gener de 1546. Tots els documents de venda
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eren en poder del notari Nicolau Marcet, de Verges. Les despeses
incloïen també els salaris dels marmessors, l'oïdor de comptes
i els notaris. En total, havien despès 6 lliures i 3 sous de més
i quedava per pagar un vestit sacerdotal que van posar al cos del
difunt per a la seva sepultura i un llegat a Francesc Pagès. L'oïdor
ordena pagar els diners que els marmessors havien despès de més
dels béns del testador o de les pensions dels censals comprats,
i liquidar els deutes.
Actum est hoc Gerunde die vigesima secunda mensis marcii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo septimo.
Miquel Riba, prevere, notari públic de la Bisbal per autoritat
apostòlica i del bisbe de Girona.
Registre -específic: 2188.
Esparracs, forats, part superior esquerra malmesa.

341 x 408 mm.

1355
1547, abril, 9. Girona

Definició atorgada per Gueraula, donzella, filla de Pere Corones, de
la parròquia de Montfullà, vegueria de Girona, i de la seva esposa
Anna, amb consell i voluntat del seu marit Guerau Roure, senyor
útil i propietari del mas Roure de Vilobí, a favor dels seus pares,
de la seva part, heretat i llegítima paterna, materna i suplement
i de qualsevol altre dret que pogués tenir sobre els béns dels seus
pares. A canvi, reconeix que havia rebut 100 lliures de moneda
barcelonesa, vestits i joies que constituí en dot al seu espòs,
segons constava en les capitulacions matrimonials.
Actum est hoc Gerunde die nono mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo septimo.
Miquel Renart, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona, de les notes del també difunt [Gaspar] Barrot, notari.
Registre específic: 1O17.
230 x 315 mm.

1356
1547, abril, 12. La Tallada d'Empordà

Capitulacions matrimonials fetes amb posterioritat al matrimoni,
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de Caterina, filla d'Antoni Batlle i de la seva esposa Antònia,
difunts, de Mont-ras, terme de Palafrugell, amb Rafael Ros, pagès
de la Tallada. Sebastià Batlle, pagès, germà de l'esmentada
Caterina, li dóna per raó de matrimoni i en concepte d'heretat
i llegítima paterna, materna i suplement, amb ajut de Sebastià
i Joan Batlle, preveres, oncles seus, 70 lliures de moneda
barcelonesa i els vestits i joies que li pertanyien. Si moria sense
descendència legítima o aquesta no arribava a l'edat de testar,
els béns haurien de tornar al donant o a qui ell disposés, a
excepció de 20 lliures amb les quals podria testar o fer les seves
voluntats. Caterina lliura aquests béns en dot al seu espòs, el
qual li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.
Per restituir el dot obliga tots i cadascun dels seus béns i drets
i s 'estipula que la devolució es faria amb els mateixos pagaments
i terminis amb què havia estat lliurat. També es tornarien els
vestits i joies de Caterina, llevat del vestit nupcial i de les joies
d'or, plata o corall.
Actum est hoc in castro de Talliata die duodecima mensis
aprilis anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo septimo.
Nicolau Marcet, notari públic de la baronia de Verges, la Tallada,
Bellcaire i els seus termes per autoritat de Caterina de Cardona i
de Rocabertí, senyora de l'esmentada baronia.
Registre específic: 2895.
Altres numeracions: N° 15.

433 x 287 mm.

1357
1547, novembre, 9. Girona

Capitulacions matrimonials d'Antiga, donzella, filla de Bartomeu
Saurí, de Riudellots de la Selva, i de la seva esposa Margarida,
difunta, amb Miquel Agustí, de la mateixa parròquia. Bartomeu
Saurí dóna a la seva filla en concepte d'heretat i llegítima paterna,
materna, suplement i per qualsevol altre dret, 80 lliures de moneda
barcelonesa i un cofre de fusta amb tanca. Si moria sense
descendència legítima o aquesta no arribava a l'edat de testar,
els béns haurien de tornar al donant o a qui ell disposés, a
excepció de 25 lliures amb les quals podria testar o fer les seves
voluntats. Antiga els lliura com a dot al seu futur marit, el qual
li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns. Per
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restituir el dot obliga tots i cadascun dels seus béns i drets. Es
tornarien els vestits i joies d'Antiga, llevat del vestit nupcial o
el millor vestit i de les joies d'or, plata, perles o corall.
Actum est hoc Gerunde die mercurii nono mensis novembris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo
septimo.
És còpia simple.
Registre específic: 2670.
El pergamí va servir per enquadernar el testament d'Eulàlia Vilallonga i Cuc, d'Anglès,
clos el 24 de maig de 1652 pel notari Francesc Peiret.
383 x 281 mm.

1358
1548, febrer, 23. Gaüses

Venda atorgada per Amer Mart(, pagès de Camallera, diòcesi de Girona;
Margarida, la seva esposa, i Joana Martí, mare de l'atorgant, a
favor de Bernat Mir, pagès de Gaüses, de dues peces de terra de
deu vessanes d'extensió, situades a Gaüses. La primera, anomenada
costa de la Pera, afronta, a orient, amb l'honor del venedor; a
migdia, amb l'honor de n'Andreu, de Gaüses, i amb l'honor del
venedor; a occident, amb l'honor d'en Gifre, de Camallera, mitjançant riera, i a cerç, part amb l'honor de venedor i part amb la de
l'esmentat Gifre. La segona, anomenada Feixes d'en Calvó afronta,
a orient, amb l'honor d'en Mases, de Gaüses, i a occident i cerç,
amb l'honor d'en Gifre. El preu és de 30 lliures i se salva el dret
i domini directe de l'Almoina del Pa de la Seu de Girona i del
seu paborde quant a terços, lluïsmes, foriscapis, fermes, fadigues,
drets d'empara, retenció i altres drets, sense cap cens anual.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in perrochia de Gahusiis diocesis Gerundensis
die vigesimo tertio mensis febroarii anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo quadragesimo octavo.
Joan Subirà, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona, de les notes del també difunt Joan Fontanet,
notari.
Registres específics: 1034 i 1035.
En Gifre consta en el document com a en Giffret.
41.
369 x 394 mm.

Altres numeracions: no
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1359
1548, març, 19. Girona

Capitulacions matrimonials de Vicenta, donzella, filla de Pere
Coromines, teixidor de lli de Besalú, i de la seva esposa Joana,
amb Pere Garriga, traginer de Girona. Vicenta, amb consell i
voluntat d'alguns parents i amics, lliura en dot al seu futur marit
1O lliures de moneda barcelonesa i els seus vestits i joies. Pere
Garriga li correspon, en donació propter nuptias, amb una
quantit(lt equivalent dels seus béns. Per restituir el dot obliga tots
i cadascun dels seus béns mobles i immobles. S'estipula que la
devolució del dot es faria amb els mateixos pagaments i terminis
amb què hagués estat rebut. Es tornarien els vestits i joies de
Vicenta, llevat del vestit nupcial o el millor vestit i de les joies
d'or, plata i pedres precioses.
Actum est hoc Gerunde die decimo nono mensis marcii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo octava.
Narcís Xifra, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
de Joan [ ... ], notari.
Registre específic: 2328.
162 x 347 mm.

1360
1548, abril, 4. Olot

Venda a carta de gràcia atorgada per Pere Illadamunt, senyor útil
del mas Illadamunt de Sant Joan les Fonts, de vint-i-dos anys
d'edat, fill i hereu de Joan Illadamunt, de la mateixa parròquia,
i de la seva esposa Rafaela, difunts, a favor d'Antoni Conill,
habitant del mas Conill d'Olot. Ven el mas flladamunt, situat a
Sant Joan les Fonts, per 12 ducats. Se salva el dret i domini directe
del sagristà major del monestir de Santa Maria de Ripoll quant
a terços, lluïsmes, foriscapis, fermes, fadigues, dret d'empara i
retenció i altres drets alodials, i els censos, agrers i tasques acostumats, així com els drets d'altres senyors que el mas pogués tenir.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in villa Oloti die mercurii quarta mensis aprilis
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo
octava.
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Galceran Bassols, notari públic d'Olot per autoritat de Climent Maig,
abat comendatari de Ripoll.
Registres específics: 21 OS i 2106.
610 x 317 mm.

1361
1548, maig, 9. La Tallada d'Empordà

Capitulacions matrimonials d'Esperança, filla de Pere Salvador,
pagès de Maranyà, tenne de Verges, i la seva esposa Elisabet,
i Joan Arbonès. Comencen amb la donació inter vivos a favor
d'Esperança de 80 lliures de moneda barcelonesa, vestits, joies
i un erm de quatre vessanes situat a la parròquia de Maranyà,
al lloc anomenat la serra de Sant Feliu. A orient, afronta amb
un torrent; a migdia, amb l'honor de Joan Garriga, de Canet,
i a occident i cerç, amb la muntanya. Posat cas que morís sense
descendència o que aquesta no arribés a l'edat de testar, els béns
haurien de tornar als donants o a qui disposessin, a excepció
de la tercera part amb la qual podria testar. Esperança els lliura
en dot al seu futur marit, que li correspon amb una quantitat
equivalent dels seus béns. En cas de restitució de dot s'hauria
de fer en els mateixos terminis que ha estat lliurat, amb els vestits
i joies excepte el vestit nupcial i les joies d'or i plata.
Actum est hoc in castro de Talliata, baronie castri de Virginibus
die nona mensis madii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo octavo.
Nicolau Marcet, notari públic de la baronia de Verges per autoritat
del senyor d'aquesta baronia.
Registre específic: 1025.
365 x 342 mm.

1362
1548, novembre, 18. Olot

Venda atorgada per Miquel Fàbrega, mariner de Menorca, oriünd de
la vila d 'Olot, fill i hereu universal del difunt Bartomeu Fàbrega,
del veïnat de Tredòs, d'Olot (testament de 14 d'abril de 1548 escrit
per Gabriel Anglada, prevere domer de Sant Esteve d'Olot), a favor
de Bartomeu Parrinet, paraire de llana d'Olot, del mas anomenat
Fàbrega amb totes les seves honors i possessions i del dret de lluir
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i recuperar les terres i possessions que havien estat venudes a carta
de gràcia pel pare de l'atorgant. El preu és de 20 lliures barceloneses
i se salva el dret i domini directe de l'abat del monestir de Santa
Maria de Ripoll i els drets d'altres senyors que hi pogués haver.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in villa Olotí die dominica decimo octavo mensis
novembris arino a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo octavo.
Onofre Bassols, notari públic d'Olot per autoritat de l'abat de Ripoll,
de les notes del difunt Galceran Bassols, el seu pare.
Registres específics: 2124 i 2125.
603 x 358 mrri.

1363
1548, desembre, 31. Ullà

Venda a carta de gràcia atorgada per Guillem Ferrer, pagès d'Ullà,
a favor de Joan Bofill, pagès de Bellcaire, d'una vinya de tres vessanes d'extensió situada a Ullà. A orient, afronta amb propietats
d'en Rabet; a occident, amb l'honor de Mateu Roensa, d'Ullà, i
a cerç, amb honor de l'esmentat Roensa i amb les muntanyes. El
preu és de 1O lliures, 1O sous i 4 diners que el comprador reté per
pagar un deute firmat per Miquel Galceran, de la Tallada, del qual
el venedor era fidejussor. Se salva el dret i domini dels senyors.
Segueix àpoca.
Actum fuit hoc infra parrochia beate Marie loci de Ulliano die
ultima mensis decembris anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo quadragesimo octavo.
Antoni Tarascó, notari públic per autoritat apostòlica i reial,
substitut en la notaria d'Ullà.
Registres específics: 1029 i 1030.
310 x 316 mm.

1364
1549, gener, 24. Girona

Donació inter vivos atorgada per Margarida, esposa d'Antoni Llobet,
àlies Carabús, de la parròquia de Cervià, i el mateix Antoni Llobet,
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com a procurador seu, a favor de la seva mare Isabel, vídua de
Joan Monjo, teixidor de draps de llana de Girona, d'una casa
de dues de contigües situades al Mercadal Inferior de Girona.
En una hi viu Joan Monjo, teixidor de draps de llana, i Miquela,
donzella, fills de la donatària i germans de l'esmentada Margarida.
Aquesta casa afronta, a orient, amb el rec dels molins de Bernat
de Sitjar, donzell, mitjançant el carrer que va de la plaça fins
als molins i amb el monestir de Sant Francesc; a occident, amb
una casa de Bartomeu Borró, mercader, i a cerç, amb una altra
casa de l'esmentat Borró i amb una casa amb eixida situada prop
de les cases del monestir de Sant Feliu de Cadins. La casa objecte
de la donació afronta, a orient, amb les cases del monestir
mitjançant carrer; a migdia, amb una casa de l'Hospital Nou de
Girona que fou de Storgii Besayrie, prevere oriünd de França,
rector de l'església de Santa Eulàlia Sacos ta de Girona, mitjançant
carrer; a occident, amb una casa i verger de l'heretat del difunt
Jaume Martí Picart, calceter, i a cerç, amb un hort d'Hipòlit
Moler, mercader, que fou de Francesc Escolà, mercader de Girona,
mitjançant un camí que va a alguns horts i a la muralla del
Mercadal. També li dóna els béns mobles i estris d'aquestes
cases, salvant els drets dels senyors i els censals que pagaven
al monestir de Santa Maria del Carmel de Girona, a en Morrofred,
de la parròquia de Llambilles; a Joan Pujol, canonge i tresorer de
la seu, i a Anna Preses, de la parròquia de Montnegre.
Actum est hoc Gerunde die iovis vigesima quarta mensis
ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo nono.
Pere Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i
vegueria de Girona.
Registre específic: 1028.
415 x 315 mm.

1365
1549, gener, 24. Girona

Definició atorgada per Miquela, donzella, filla del difunt Joan Monjo,
teixidor de draps de llana de Girona, i de la seva esposa Isabel,
senyora útil del mas Carabús de Cervià, vegueria de Girona, amb
consentiment i voluntat del seu futur espòs Pere Oms, paraire
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ongmari de Besalú, a favor de la seva mare i de Margarida,
germana de la definidora, esposa d'Antoni Llobet, àlies Carabús,
també de Cervià, heretada per raó del seu matrimoni amb la
donació dels masos Carabús i Bosc de Cervià, de la seva part,
heretat i lleg(tima paterna, materna i suplement i de qualsevol
altre dret que li pogués pertànyer sobre els béns i drets de la seva
mare i germana. A canvi, rep una casa amb eixida al Mercadal
Inferior de Girona, prop del monestir de Sant Feliu de Cadins,
i 30 lliures de moneda barcelonesa.
Actum est hoc Gerunde die iovis vigesima quarta mensis ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo
nono.
Pere Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i
vegueria de Girona.
Registre especific: 1027.
305 x 322 mm.

1366
1549, gener, 24. Girona

Donació inter vivos atorgada per Isabel, vfdua del difunt Joan
Monjo, teixidor de draps de llana de la ciutat de Girona, a favor
del seu fill Joan Monjo, també teixidor de drap·s de llana, en
concepte d'heretat i lleg(tima paterna, materna i suplement,
d'una casa situada al Mercadal Inferior de Girona. A migdia,
afronta amb el rec dels molins de Bernat de Sitjar, donzell
domiciliat a Girona, mitjançant el carrer que va de la plaça als
molins i amb el convent de Sant Francesc; a occident, amb
una altra casa de Bartomeu Borró, mercader, i a cerç, amb una
altra casa de l'esmentat Borró. Pertanyia a Isabel per donació de Margarida, filla i germana dels anteriors, esposa d'Antoni Llobet, àlies Carabús, de Cervià, heretada per raó del seu
matrimoni. El beneficiari hauria de pagar els censos que l'esmentada casa acostumava a prestar i els següents censals: ·un
de 20 sous de pensió anual i 20 lliures de preu que prestava
als frares del convent de Santa Maria del Carme[ de Girona;
un de 1O sous de pensió anual i 1O lliures de preu que prestava a en Morrofred, de Llambilles; un de 44 sous i 7 diners de
pensió i 44 lliures i 1O sous de preu que prestava a Joan Pu-
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jol, canonge i tresorer de la seu de Girona, i un de 12 sous de
pensió i 12 lliures de preu que prestava a en Preses, de Montgrí. Si Joan Monjo moria sense fills o aquests no arribaven
a l'edat de testar els béns haurien de tornar a la donant, si
vivia, o a la seva filla Margarida en cas contrari. Si Margarida
moria, haurien de passar a l'hereu universal d'aquesta excepte els béns mobles dels quals el donatari podria disposar en
testament.
Actum est hoc Gerunde die iovis vigesima quarta mensis ainuarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo
nono.
Pere Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i
vegueria de Girona.
Registre específic: 1033.
361 x 323 mm.

1367
1549, gener, 24. Girona

Definició atorgada per Joan Monjo, teixidor de draps de llana, fill
legítim del difunt Joan Monjo, també teixidor de draps de llana
de Girona, i de la seva esposa Isabel, a favor de la seva mare
i de Margarida, esposa d'Antoni Uobet, àlies Carabús, de la
parròquia de Cervià, la seva germana, heretada dels béns dels
seus pares amb els masos Carabús i Bosc de Cervià, de la seva
part d'heretat i llegítima paterna, materna i suplement, i de
qualsevol altre dret que li pogués pertocar salvat el de futura
successió. A canvi, rep una casa situada al Mercadal Inferior de
Girona, béns mobles, estris i 30 lliures barceloneses segons
donació del mateix dia.
Actum est hoc Gerunde die iovis vigesima quarta mensis ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo
nono.
Pere Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.
Registre específic: 1032.
294 x 311 mm.
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1368
1549, gener, 26. Girona

LluïCió de censal atorgada per Joan Pou, prevere beneficiat de la
seu de Girona, i Pe[. .. ] Ballester, escrivà, senyor útil del mas
Ballester del veïnat de Ferreres de Flaçà, com a administradors
subrogats de la causa pia per maridar donzelles instituida per
Ermessenda, esposa de N. Mitjà, sastre de Barcelona, d'acord
amb dues lletres patents signades el 6 de febrer de 1539 per
Francesc Albanell, abat del monestir de Sant Llorenç del Mont,
de l'orde de Sant Benet, com a vicari i auditor de comptes dels
testaments i causes pies pel bisbe de Girona, a favor d'Antoni
Llobet, àlies Carabús, i de Margarida, la seva esposa, senyora
útil del mas Carabús de Cervià, d'un censal de 1O sous barcelonesos de pensió anual i 1O lliures de preu que Joan Monjo,
teixidor de draps de Girona, pare de l'esmentada Margarida i
senyor útil del mas Carabús, havia venut a aquesta causa pia
(Pere Garbf, notari, 21 de setembre 1528). Reconeixen que han
rebut les 1O lliures del preu i 3 sous i 4 diners en concepte de
pagament de la part dels censos que devien i dels instruments
de creació del censal, per mitjà de dipòsit a la teca de l'església de la seu.
Actum est hoc Gerunde die vigesima sexta mensis ianuarii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo nona.
Pere Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i
vegueria de Girona, de les notes del seu pare difunt Pere Garbí,
notari.
Registre específic: 1567.
256 x 267 mm.

1369
1549, març, 22. Girona

Venda de censal atorgada pel convent de framenors de Girona, reunits
per manament del guardià en els edificis de la capella de Sant
Nicolau, situada en el primer claustre. Estava format per Pere
de París, doctor en teologia, guardià; Esteve Monterio, vicari;
Pere Parege, mestre de novicis; Jaume Boïgues, Antoni Rossell,
Joan Angel, Antic Ragatzo, Joan Alvero i Jaume Artou, preve-
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res, i Salvador Donat, Onofre Pons, Cosme Miquel i Pere Subirà,
novicis. Venen un censal de 30 sous barcelonesos de pensió
anual i 30 lliures de preu a Galceran de Vilanova, donzell domiciliat a Girona. Pere Banyils, tintorer de Girona, i la seva
esposa, l'havien venut a l'antic guardià dels framenors (Jaume
Feliu Calvó, notari, 7 de febrer de 1[.]32), amb obligació d'un
alberg de l'esmentat Pere Banyils situat al Mercadal Inferior,
al carrer que va al Portal de Figueroles. Aquest alberg afronta,
a orient, amb el riu Onyar; a migdia, amb les cases anomenades Escorxador de les Carns; a occident, amb el carrer que va
al Portal de Figueroles, i a cerç, amb la casa de Galceran de
Vilanova, donzell de Girona, i amb el pati d'aquesta casa situat
a occident del carrer. Posteriorment, aquest censal va ser venut a carta de gràcia, pels framenors, a una monja del monestir de Sant Daniel de Girona i recuperat més tard (Arnau, notari,
1502).
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vigesima secunda marcii anno a
nativitate Domini millesimo quingentessimo quadragesimo nono.

Joan Gonec, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2183 i 2184.
Són dos pergamins cosits. El primer força malmès, el segon en bon estat.
x 583 mm.

499

1370
1549, abril, 3. Girona

LluïCió de censal atorgada per Antoni Pagès, prevere beneficiat i
procurador dels aniversaris presbiterals de la seu de Girona
(procura en poder de Gaspar Barrot, notari de Girona), a favor
de Joan Mart{, de Viladasens, d'un censal de 5 sous rendals i
5 lliures de preu que Joan Mart{, predecessor de l'anterior, havia
venut als esmentats aniversaris. Antoni Pagès reconeix que ha
rebut les 5 lliures del preu.
Actum est hoc Gerunde die tertia aprilis anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo quadragesimo nono.
Jaume Vives, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
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i vegueria de Girona, de les notes del també difunt Miquel Jeroni
Capmany, notari.
Registre específic: 1031.
151 x 349 mm.

1371
1549, maig, 28. Girona

Apoca atorgada per Joan Eret, donzell, col-lector i receptor a la diòcesi
de Girona del dret de maridatge de la infanta Maria, filla de l'emperador Carles I, a favor de Pere Puig, pagès de la parròquia de
Pedrinyà, vegueria de Girona, en la qual reconeix que ha rebut
44 sous i 6 diners de moneda barcelonesa per quatre focs d'església,
a raó de 8 sous per foc, i un foc reial, a raó de 17 sous per foc,
feta gràcia del 1O per cent segons les Constitucions de Catalunya.
Actum est hoc Gerunde die vicesima octava mensis madii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo nono.
Francesc Andreu, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 1026.
191 x 199 mm.

1372
1549, juny, 27. Castelló d'Empúries

Heretament atorgat per Antoni Palau, pagès de les Olives, parròquia
de Peralada, a favor de Bernat, fill seu i de la seva difunta esposa
Margarida, per raó del seu matrimoni amb Anna, donzella, filla
de Damià Avinyó, pagès, i de Caterina, de Vila-sacra. Li dóna
tots els béns que posseeix, donació que tindrà efecte després de
la mort del donant, amb les condicions següents: l'atorgant en
continuarà essent senyor i usufructuari, concedeix permís al fill
per assegurar el dot de la seva esposa amb els béns objecte de
la donació, reté 30 lliures per testar i fer les seves voluntats, l'hereu
haurà de dotar els altres fill i filles de l'atorgant i posat cas que
el donatari morís sense descendència legítima o que aquesta no
arribés a l'edat de testar, els béns haurien de tornar a l'atorgant
o a qui ell disposés, a excepció de 20 lliures de les quals podria
disposar en testament.
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Actum est hoc in villa Castilionis Empuriarum die vigesimo
septimo mensis iunii anno a nativitate Domini.
Antoni Savarrés, notari públic per autoritat del comte d'Empúries,
substitut en la notaria d'en Bofill de Castelló.
Registre específic: 2264.
282 x 384 mm.

1373
1549, setembre, 4. Caldes d'Estrac

Heretament atorgat per Antoni Riera., sabater de Sant Martí d'Arenys, terme de Montpalau, i la seva esposa Eulàlia, a favor del
seu fill Miquel Riera, sabater, amb motiu del seu futur matrimoni amb Elionor, donzella, filla de Gas[par] Loreta, [mercader]
difunt, i de la seva esposa Mateva. Li donen totes les cases,
vinyes, terres, honors i possessions amb les següents clàusules:
els atorgants en continuaran essent senyors majors i usufructuaris mentre visquin; totes dues fammes han de viure conjuntament i els donants han de ser proveïts de menjar, beure,
vestit, calçat i de tot el que els calgui dels béns del mas tant
en salut com en malaltia; retenen 30 lliures barceloneses per
testar i fer les seves voluntats; l'hereu està obligat a dotar els
altres fills i filles dels seus pares amb els béns del mas; li donen
permís per assegurar el dot i escreix de la seva esposa, i finalment, posat cas que el fill morís sense descendència legítima
o que aquesta no arribés a l'edat de testar, els béns objecte de
l'heretament tornarien als atorgants o a qui aquests disposessin, a excepció de 20 lliures barceloneses de les quals podria
disposar en testament.
Actum est hoc supra aquam sive riariam Calidarum d'Estarac termini Castri de Monte Palacio die quarta mensis septembris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo
nono.
Bernat Simó, notari públic de Montpalau per autoritat del senyor d'aquest castell, substitut de l'hereu del difunt Jaume Coll,
notari.
Registre específic: 2312.
Carta partida per ABC.

Tinta esvanida.

441 x 276 mm.
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1374

1549, setembre, 4. Caldes d'Estrac
Debitori firmat per Joan Borrell, de Santa Maria de Malgrat, a favor
de Miquel Riera, de Montpalau, en el qual reconeix que li deu
100 lliures barceloneses del dot d'Elionor, germana de l'atorgant
i esposa de l'esmentat Miquel.
Actum est hoc iuxta rivum sive riariam Calidarum d'Esterac
termini castri de Montepalacio die quarta mensis septembris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo nono.
Bernat Simó, notari públic de Montpalau per autoritat del senyor
d'aquest castell, substitut de l'hereu del difunt Jaume Coll, notari.
Registre específic: 2547.
Molt erosionat. Lectura dificultosa.

168 x 335 mm.

1375
1550, maig, 28. Verges
Apoca atorgada per Pere Salvador, pagès de Maranyà, terme de Verges,
a favor del seu gendre Joan Arbonès, pagès de la Tallada, i de
Salvi Arbonès, el pare de Joan, en la qual reconeix que ha rebut
60 lliures pel dot d'Esperança, difunta, filla de l'atorgant i esposa
de Joan Arbonès. De l'esmentada quantitat, rep 30 lliures en
diners, que comprenien 7 lliures, 12 sous i 11 diners gastats en
els funerals, i dos censals, un de 14 sous de cens i 14 lliures
de preu i un altre de 16 sous de pensió i 16 lliures de preu.
Actum est hoc in castro de Virginibus die vicesima octava madii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo.
Nicolau Marcet, notari públic de la baronia de Verges per autoritat
del senyor d'aquesta baronia.
Registre específic: 960.
Estava unit amb una agulla de cap al pergarni de Baudili Gelabert, notari, S de
març de 1522, número 1214.
213 x 160 mm.

1376

1550, maig, 28. La Pera
Apoca atorgada per Miquel Berga, prevere rector de l'església de
Pedrinyà, com a arrendador del blat de l'esmentada parròquia,
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a favor de Miquel Balaguer, pagès del mateix lloc, en la qual
reconeix que ha rebut 6 lliures de moneda barcelonesa com a
pagament d'una part de 14 lliures i 8 sous que li devia per raó
de dues mitgeres d'ordi que pagava el mas Ferrer i per les despeses ocasionades per les accions presentades davant la Cúria
Eclesiàstica de Girona i altres llocs contra l'esmentat Miquel
Balaguer.
Actum est hoc in castro de Piru die vigesima octava mensis
madii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo.
Rafael Deulofeu, notari públic per autoritat reial, regent de la notaria
pública de Corçà i termes per Onofre-de Puig, cavaller, notari públic
d'aquest lloc per autoritat de l'hereu del difunt Jaume de Campllong,
notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.
Registre específic: 1041.
155 x 175 mm.

1377
1550, juny, 29. Ullà

Venda atorgada per Joan Alou, àlies Poc, pagès natural d'Ullà i
habitant de Fonteta, i Antoni Poc, el seu fill, a favor de Bernat
Perpinyà, d'Ullà, d'una peça de terra anomenada Molera, de
quatre vessanes d'extensió, situada al terme d'Ullà. A orient,
afronta amb la via Molera; a migdia, amb el pati del pupil Ferriol
i amb les propietats de Francesc Ro[. ..]; a occident, amb la terra
d'en Guinard, i a cerç, amb l'honor de Joan Seguer, d'Ullà. El
preu és de 20 lliures de moneda barcelonesa i se salva el dret
i domini del bisbe de Girona, senyor d'Ullà, quant a terços,
lluïsmes, foriscapis, fermes, fadigues, dret d'empara i retenció i
altres drets, la tasca i els censos acostumats.
Actum est hoc infra parrochia beate Marie loci de Ulliano die
vicesima nona mensis iunii armo a nativitate Domini millesimo
quingentesimo quinquagesimo.
Antoni Tarascó, notari públic per autoritat apostòlica
substitut en la notaria d'Ullà.
Registre específic: 1042.
288 x 358 mm.

reial,
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1378
1550, setembre, 21. Peratallada

Capitulacions matrimonials de Caterina, filla de Pere Gener, i
Eulàlia, la seva esposa, difunts, amb Bernat Perpinyà, d'Ullà.
Pere Gener, germà de Caterina i senyor útil i propietari del mas
i heretat d'en Gener li fa donació inter vivos de 100 lliures
barceloneses i els vestits i joies personals. Si moria sense fills, 60
lliures haurien de tornar al donant o a qui ell disposés. Caterina
lliura aquests béns com a dot al seu espòs, el qual li correspon
amb una quantitat equivalent com a donació propter nuptias.
Per garantir la restitució del dot obliga tots els seus béns però
en cap cas no es podria retornar més del que constés com a lliurat en àpoques i albarans. Caterina podria recuperar tots els
vestits i joies, llevat del millor vestit nupcial i les joies d'or, plata
i corall.
Actum est hoc in villa de Petracissa die dominica vicesima
prima mensis septembris anno a nativitate Domini millessimo
quingentesimo quinquagesimo.
Germà Papi, notari públic regent de la notaria i escrivania pública
de la vila de Peratallada per l'hereu del difunt Jaume Bou, el seu
propietari, de les notes del notari Onofre Bou.
Registre específic: 1039.
365 x 330 mm.

1379
1550, setembre, 21. Peratallada

Debitori firmat per Pere Gener, pagès de Peratallada, senyor útil del
mas o heretat d'en Gener de l'esmentada vila, a favor del seu
cunyat Bernat Perpinyà, pagès d'Ullà. Reconeix que li deu 100
lliures de moneda barcelonesa del dot de Caterina, germana de
l'atorgant i esposa de l'esmentat Bernat, d'acord amb els
instruments nupcials. Es compromet a pagar-li 50 lliures en el
termini d'un any a comptar de la data del document i 1O lliures
cada any fins a liquidar la quantitat.
Actum est hoc in villa de Petracissa die dominica vicesima
prima mensis septembris anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo quinquagesimo.
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Germà Papi, notari públic regent de la notaria i escrivania pública
de la vila de Peratallada per l'hereu del difunt Jaume Bou, el seu
propietari, de les notes del notari Onofre Bou.
Registre específic: 1036.
Estava unit amb una agulla de cap amb el document de 13 de gener de 1525,
clos per Baudili Gelabert, número 1227.
262 x 306 mm.

1380
1550, novembre, 16. Viladasens

Definició atorgada per Baudz1ia, filla de Bartomeu Martí, del veïnat
de la Móra de Viladasens, i de la seva esposa difunta Caterina
Martí, amb consell i voluntat del seu futur marit Vicenç Moresc,
a favor del seu pare, de tots els drets que li poguessin correspondre
de la seva part d'heretat i llegítima paterna, materna i suplement,
i per deixes, llegats o qualsevol altra raó sobre els béns dels seus
pares. A canvi, rep 100 lliures barceloneses i els vestits i joies
personals, en concepte de dot.
Actum est hoc intus domum dicti Bartholomeü Martí sitam
in dicto vicinatu de la Mora die sextadecima mensis novembris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo.
Miquel Jeroni Capmany, notari públic per autoritat reial, substitut
de l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona.
Registre específic: 1568.
288 x 262 mm.

1381
1550, novembre, 16. Viladasens

Apoca atorgada per Vicenç Moresc, pagès de Parets, a favor de
Bartomeu Martí, pagès del veïnat de [la Móra], parròquia
de Viladasens, el seu sogre, en la qual reconeix que ha rebut
100 lliures de moneda barcelonesa pel dot de Baudt1ia, la seva
esposa, d'acord amb els instruments nupcials fets el mateix
dia.
Actum est hoc intus domum dicti Bartholomei Marti
sitam in dicto vicinatu de la Mora die sexta decima mensis
novembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
quinquagesimo.
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Miquel Jeroni Capmany, notari públic per autoritat reial, substitut
de l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona.
Registre específic: 1569.
150 x 162 mm.

1382
1551, agost, 9. Vilamalla

Heretament atorgat per Vicenç Hospital, pagès de Vilamalla, senyor
útil del mas o heretat anomenada Hospital, a favor de Pere, fill
seu i de la seva esposa Caterina, per raó del seu matrimoni amb
Anna, filla de Francesc Pou, àlies Horts, pagès del mateix lloc,
i de la seva esposa Margarida, difunta. Li dóna l'esmentada
heretat però en reté l'usdefruit, domini i administració fins a la
seva mort. Si el donatari moria sense descendència legítima o
si aquesta no arribava a l'edat de testar, els béns revertirien al
donant o a qui ell disposés, menys 50 lliures barceloneses amb
les quals l'esmentat Pere podria testar. El donant també reté 50
lliures barceloneses per disposar en testament. D'altra banda,
haurien de viure plegats, portar els negocis i alimentar-se conjuntament, i els altres fills i filles del donant serien mantinguts
i dotats dels béns del mas.
Actum est hoc in locho de Vilamalla die nona mensis augusti
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo
primo.
Francesc Joer, oriünd de Figueres, notari públic per autoritat reial,
regent de la notaria pública de Siurana pels síndics de l'esmentat lloc.
Registre específic: 1053.
450 x 263 mm.

1383
1551, octubre, 6. Girona

Lluïció de censal atorgada per Ponç Glaudes, sabater de Girona, com
a procurador del seu germà Pere Glaudes, clergue de Girona,
obtentor del personat instituït per Ramon Laberia, prevere, a favor
de Bartomeu Sitjar, pagès d'Estanyol, senyor útil i propietari del
mas Sitjar de l'esmentada parròquia, d'un censal de 15 sous
barcelonesos de pensió anual i 100 lliures de preu. Ell mateix
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i Gaspar Sitjar, el seu pare, l'havien venut a Miquel Martí, prevere
de l'església d'Estanyol, com a obtentor de l'esmentat personat
(Francesc Garbí, notari de Girona, 5 de febrer de 1540). Ponç
Glaudes reconeix que ha rebut les 15 lliures del preu de l'esmentat
censal més els salaris dels instruments, per mitjà de dipòsit a
la teca comuna de la seu de Girona.
Actum est hoc Gerunde die sexta mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo prima.
Francesc Garbí, notari públic per autoritat reial substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona, de les notes del difunt Joan Fontanet, notari.
Registre específic: 1043.
Altres numeracions: N" 3.

295 x 259 mm.

1384
1551, octubre, 23. Girona

Establiment emfitèutic atorgat per Baudili Avinyó, canonge, sagristà
major de la seu de Girona, a favor de Galceran de Vilanova,
donzell domiciliat a Girona, d'una casa o tenyidor amb pati en
estat ruïnós que havia estat del difunt Pujol, tintorer de Girona,
situada al Mercadal de l'esmentada ciutat, a la plaça anomenada
de mossèn Coromines, mercader de Girona. A orient, afronta amb
el riu Onyar; a migdia, amb l'escorxador de la ciutat mitjançant
un tros de terra; a occident, amb la plaça esmentada, i a cerç,
amb un alberg de l'emfiteuta. Pere Safont Cella, jutge ordinari
de la Cort Reial de Girona, doctor en lleis, havia dictat sentència
per poder-la donar, establir o retenir el 22 d'octubre de 1551.
A canvi, l'esmentat Galceran està obligat a invertir, en el termini
de 6 anys, 50 ducats en la seva reparació. Se salva el dret i domini
directe del sagristà major de la seu i dels seus successors als quals
prestaria un cens anual d'un parell de gallines. L'estabilient
reconeix que ha rebut un parell de capons d'entrada.
Actum est hoc Gerunde die vicesima tertia mensis octobris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo prima.
Francesc Andreu, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona.
Registre específic: 2047.
Altres numeracions: n. 632.

362 x 453 mm.
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1385
1551, octubre, 29. Girona

Lluïció de censal atorgada per Joan Garangol i Bar[tomeu] Cendra,
pagesos d'Estanyol, com a administradors de l'Almoina del Pa
de l'església d'Estanyol, a favor de Bartomeu Sitjar, pagès de
l'esmentada parròquia, d'un censal consistent en una mitgera
de forment de pensió anual i 12 lliures de preu. Reconeixen que
han rebut les 12 lliures per mitjà de dipòsit a la taula de canvi
de Joan Rafael Bas, mercader i canvista de Girona. També
reconeixen que han rebut tots els pagaments i endarreriments.
Actum ·est hoc Gerunde die vigesima nona mensis octobris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo
primo.

Miquel Renart, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 1044.
Altres numeracions: no 10.

247 x 300 mm.

1386
1551, desembre, 13. Rupià

Capitulacions matrimonials d'Isabel, filla d'Antoni llobet, àlies Carabús,
pagès de Cervià, i de Margarida, la seva esposa, amb Roc Feliu,
fill de Baudili Feliu, pagès del lloc de Fonolleres. Isabel rep dels
seus pares, per raó del seu matrimoni, 100 lliures de moneda
barcelonesa, vestits i joies de la seva persona. Si moria sense
descendència o aquesta no arribava a edat de testar haurien de
tornar als donants o a qui ells disposessin, a excepció de 30 lliures
de les quals podria disposar en testament. Les lliura com a dot
al seu futur marit, el qual aporta al matrimoni una quantitat
equivalent dels seus béns en donació propter nuptias.
Actum est hoc in castro de Ruppiano die dominica decima
tercia mensis decembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo primo.

Galceran Nató, notari públic de Rupià i els seus termes, per autoritat
del bisbe de Girona, senyor d'aquest lloc.
Registre específic: 1054.
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1551, desembre, 13. Rupià

Definició atorgada per Isabel, filla d'Antoni Ilobet, àlies Carabús, pagès
de CetVià, vegueria de Girona, i de la seva esposa Margarida, amb
consentiment i voluntat del seu espòs Roc Feliu, pagès de FonoUeres,
a favor dels seus pares, de tots els drets que li pertoquen de la seva
part, heretat i lleg{tima paterna i materna. A canvi, rep 100 lliures
de moneda barcelonesa que corresponen al dot de l'atorgant.
Actum est hoc in castro de Ruppiano die dominica decima tercia mensis decembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo primo.
Galceran Nató, notari públic de Rupià i termes, per autoritat del
bisbe de Girona, senyor d'aquest lloc.
Registre específic: 1055.

1551, desembre, 14. Rupià

Apoca atorgada per Roc Feliu, pagès del lloc de Fonolleres, amb
consentiment i voluntat del seu pare Baudili Feliu, pagès, a favor
d'Antoni Llobet, àlies Carabús, pagès de Cervià, i de la seva esposa
Margarida, els seus sogres, en la qual reconeix que ha rebut 100
lliures barceloneses per raó del dot d'Isabel, esposa de l'atorgant
i filla dels anteriors.
Actum est hoc in castro de Ruppiano die dominica decima
quarta mensis decembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo primo.
Galceran Nató, notari públic de Rupià i els seus termes, per autoritat
del bisbe de Girona, senyor d'aquest lloc.
Registre específic: 1056.
669 x 367 mm.

1387
1551, desembre, 14. Ullà

Venda a carta de gràcia atorgada per Baudili Ferriol, pagès d'Ullà,
a favor de Bernat Perpinyà, pagès del mateix lloc, d'una peça de
terra situada al terme de Bellcaire, al lloc anomenat Alou o Prades,
de cinc vessanes d'extensió. A orient, afronta amb el rec Madral;
a migdia, amb l'honor de Pere Antoni, de Bellcaire; a occident,
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amb una feixa de terra del mas Esteve empenyorada a en Paller,
de Bellcaire, i a cerç, amb l'honor dels pupils d'en Garriga, també de Bellcaire, mitjançant rasa. El preu és de 34 lliures.
Segueix àpoca.
Actum est hoc infra parrochia beate Marie loci de Ulliano die
decima quarta mensis decembris anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo quinquagesimo primo.
Antoni Tarascó, notari públic per autoritat apostòlica i reial, substitut en la notaria d'Ullà.
Registres específics: 1049 i 1050.
Són dos pergamins cosits.
Altres numeracions:

0°

2.

287 x 355 mm.

1388
1552, febrer, 26. Sant Pere Despuig

Venda a carta de gràcia atorgada per Pere Illadamunt, hereu i
propietari del mas Illadamunt de Sant Joan les Fonts, a favor
d'Antoni Conill, pagès de Sant Esteve d'Olot, de tot el mas
Illadamunt amb les seves pertinences. El preu és de 46 ducats
d'or i 3 sous de moneda barcelonesa i se salva el dret i domini
directe de l'ofici de la rebosteria major del monestir de Santa
Maria de Ripoll quant a terços, lluïsmes, foriscapis, empares,
retencions i altres drets de domini directe, i el cens acostumat.
Signa Salvador Baró, procurador de fra Jordi Joan d'Escatllar,
sagristà major del monestir de Santa Maria de Ripoll.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in parroquie Sancti Petri de Podio Vallis Bisanie
die vicesima sexta mensis febroarii anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo quinquagesimo secundo.
Joan Torroella, prevere rector de l'església parroquial de Sant Pere
Despuig, notari públic per autoritat apostòlica.
Registres específics: 1821 i 1822.
423 x 345 mm.

1389
1552, febrer, 27. Castellfollit de la Roca

Venda atorgada per Pere Illa, de Sant Joan les Fonts, a favor de Joan
Granollers, pagès de la mateixa parròquia, del dret que tenia sobre
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una terra boscosa situada a Sant Joan les Fonts, anomenada
Bosc de Miges, propietat proindivisa d'ell mateix i de n'Illadevall,
de la mateixa parròquia. A orient, afronta amb l'honor de n'Illadevall i amb la del comprador; a migdia, amb l'honor del venedor
situada a la serra anomenada el Pla Jugador, i a occident i cerç,
amb l'honor d'en Juvinyà. També li ven el dret de lluir i redimir
una peça de terra anomenada els Clotals. El preu és de 4 lliures
barceloneses i se salva el dret i domini del prior del monestir
de Sant Joan les Fonts quant a terços, lluïsmes, foriscapis i altres
drets de domini directe i el dret de pastura del venedor (llevat dels
períodes d'esplets o de glans fins que siguin collits), i un cens per
ajudar a pagar el que presta el mas d'Illadamunt, consistent en
6 diners barcelonesos per Nadal. Firma fra Miquel de Queixàs,
administrador perpetu del priorat de Sant Joan les Fonts.
Actum est hoc in villa Castri Folliti die vigesima septima mensis
fabruarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo secundo.
Bernat Ros, oriünd de la Tallada, notari públic per autoritat reial
de Castellfollit.
Registre específic: 1721.
458 x 325 mm.

1390
1552, agost, 17. Peralada

Fundació de missa d'aniversari feta per Joan Oliveres, major d'edat,
i Joan Oliveres, el seu hereu, pagesos de Vilatenim, en el convent
de Sant Agustí de Peralada, per un francès del qual no s'indica
el nom. Per pagar-la creen i cedeixen un censal mort de 5 sous
de pensió anual i 5 lliures de preu a favor del convent. Els frares
Martí Roig, prior; Antoni Roig, Joan Gras i Miquel Joan, preveres,
i Joan Rosselló i Miquel Proeta, professos, accepten la fundació.
Actum est hoc Petrelate die decima septima mensis augusti
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo
secundo.
Joan Domènec, de Peralada, notari públic per tot el domini del
vescomte de Rocabertí, regent de la notaria de Peralada amb Joan
Sacarés, connotari seu, per Dionís Miquel Perés, senyor de l'esmentada
notaria.
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Registre específic: 27 31.
481 x 482 mm.

1391
1552, novembre, 30. Girona

Reconeixement subscrit per Baudili Ferrer, pagès de Cervià, senyor
útil del mas Ferrer de l'esmentada parròquia, a favor d'Antoni
Llobet, àlies Carabús, pagès de Cervià. Reconeix que ha rebut
6 lliures de moneda barcelonesa a més de les 16 lliures de la
mateixa moneda del preu de la venda a carta de gràcia que li
van fer Coloma, la seva mare; Isabel, la seva esposa; Pere Ferrer,
el seu germà, i ell mateix, d'una peça de terra anomenada el
Censal, situada a Cervià, al costat d'aquesta població, d'una
vessana i mitja d'extensió (Joan Benet Pasqual, notari, 1O de
setembre de 1546). Prometen tornar-les-hi juntament amb les 16
lliures de la venda i els preus dels foriscapis corresponents, posat
cas que vulguin recuperar la terra. A orient, afronta amb el camí
que va de la vila de Cervià al riu Ter; a migdia, amb l'honor
d'en Quintana del Torrent; a occident, amb l'honor del pupil
Marquès i amb l'honor d'en GaU, mitjançant un camí o viaró,
i a cerç, amb una altra honor de l'esmentat Galí, amb la d'en
Gamis i amb l'hort de la confraria de l'església de Cervià. Ramon
Xammar, donzell, senyor dels castells de Cervià i Medinyà, lloa
aquest reconeixement el 6 de desembre de 1552 com a senyor
directe d'aquesta terra.
Actum est hoc Gerunde die trigesima mensis novembris anna a
nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo secundo.
Joan Benet Pasqual, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona.
Registre específic: 1073.

1555, maig, I. Girona

Reconeixement subscrit per Baudili Ferrer, pagès de Cervià, senyor
útil del mas Ferrer de l'esmentada parròquia, i Isabel, la seva
esposa, a favor d'Antoni Llobet, àlies Carabús, pagès. Reconeix
que ha rebut 70 sous de moneda barcelonesa a més de les 16
lliures de la mateixa moneda del preu de la venda a carta de
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gràcia que li va fer Coloma, mare de l'esmentat Baudili, ell mateix
i la seva esposa, de dues peces de terra de les pertinences del
mas Ferrer anomenades les Hortes i situades al lloc anomenat
l'Horta, al costat de la vila de Cervià (Joan Benet Pasqual, notari,
20 de novembre de 1546). Prometen tornar-los-hi, juntament amb
les esmentades 16 lliures i els preus dels foriscapis corresponents,
posat cas que volguessin recuperar la terra. La primera peça a
orient, migdia i cerç, afronta amb l'honor de Pere Quintana, de
les Barreres, i a occident, amb l'honor de Joan Ferrer, fabre de Cervià. La segona, a orient, afronta amb l'honor d'en Candell; a
migdia, amb l'honor del priorat de Santa Maria de Cervià que
fou d'en Galf; a occident, amb l'honor d'en Miquel Foraster, i
a cerç, amb l'honor d'en Candell, tots de Cervià. Lluís de
Montfalcó, prior de Santa Maria de Cervià, lloa aquest reconeixement el 22 de maig de 1555 en nom de l'esmentat priorat, senyor
directe d'aquestes terres.
Actum est hoc Gerunde die prima mensis maii anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto.
Joan Benet Pasqual, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona.
Registre específic: 1072.
Estava unit a un altre pergamí per la part inferior.

550 x 354 mm.

1392
1552, desembre, 15. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Joan Gonés, notari públic
de Girona, la seva esposa Francina i Joan Gonés, llur fill, a favor de Joan Vergés, beneficiat de la seu i sagristà [de Salt], i
Miquel Prunell, prevere domer de l'ésglésia de Sant Cugat de
Salt, en nom de l'ofici de l'esmentada sagristia i domeria, d'un
censal de 50 sous barcelonesos de pensió anual i 50 lliures de
preu que reben de Pere Ribot, pagès de Salt. Per assegurar el
pagament de les pensions els venedors obliguen una casa situada
al carrer de la Cort Reial.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die quintadecima mensis decembris
anno a nativitate Domini milesimo quingentesimo quinquagesimo
secundo.
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[ ... ], substitut de l'hereu de Jaume de Campllong.
Registres específics: 1748 i 1749.
Falta tota la part esquerra i bona part de la dreta.

544 x 484 mm.

1393
1552, desembre, 24. Ullà

Venda a carta de gràcia atorgada per Baudili Ferriol, pagès de Mas,
lloc d'Ullà, a favor de Bernat Perpinyà, pagès d'Ullà, d'una peça
de terra situada al terme de Bellcaire, al lloc anomenat Alou o
Prades, de cinc vessanes d'extensió. A orient, afronta amb el rec
Madral; a migdia, amb l'honor de Pere Antoni, de Bellcaire; a
occident, amb una feixa de terra del mas Esteve empenyorada
a en Paller, de Bellcaire, i a cerç, amb l'honor dels pupils d'en
Garriga, també de Bellcaire, mitjançant rasa. El preu és de 50
lliures de moneda barcelonesa i se salva el dret i domini directe
del senyor.
Segueix àpoca.
Actum est hoc infra terminum beate Marie loci de Ulliano die
vicesima quarta mensis decembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo secundo.
Antoni Tarascó, notari públic per autoritat apostòlica i reial,
substitut en la notaria d'Ullà.
Registres específics: 1047 i 1048.
403 x 312 mm.

1394
1552, desembre, 27. Montsó

Privilegi atorgat per l'infant Felip, primogènit, prlncep d'Astúries i de
Girona, a favor de la ciutat de Girona, a petició de Rafael
Agullana, ciutadà, i Miquel Renart, com a síndics de la ciutat,
en el qual concedeix que els fzlls de clergues o religiosos (però
no tots els bastards com els representants de la ciutat havien
demanat), siguin inhàbils per als oficis públics, i que els seus
noms no puguin ser insaculats; que els deutors de les talles o
imposicions de la ciutat no puguin concórrer als oficis de la ciutat
fins que hagin satisfet la quantitat que deuen; que no pugui
concórrer ningú als oficis de mostassaf i de prohom mercader
si no ha habitat durant un any o la major part d'aquest a la
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ciutat de Girona i que en el moment de l'extracció no estigui
a Girona amb casa parada i famaia (però no en el cas de batlle,
jutge i sotsbatlle com també demanaven els sfndics), i que el
mostassaf pugui subrogar el seu càrrec, en cas d'absència o
malaltia, a una persona amb el vistiplau de la mà major o mitjana
(s'hi regula la manera com ho ha de fer).
Datum in oppido Montissoni die XXVII mensis decembris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo tertio.
Miquel Amat.
Registre específic: 2864.
Conserva part del segell.

460 x 711 mm.

1395
1553, gener, 19. Girona

Lluïció de censal atorgada per Antoni Ferrer, fabre de Sant Vicenç
de Camós, vegueria de Girona, a favor de Jaume Miquel Mas,
pagès d'Estanyol, de 12 sous barcelonesos de pensió i 12 lliures
de preu que Bartomeu Sitjar, senyor útil i propietari del mas Sitjar
d'Estanyol, li havia venut (Joan Benet Pasqual, notari de Girona,
21 d'abril de 1548). Reconeix que ha rebut les 12lliures del preu
i totes les pensions que li devien.
Actum est hoc Gerunde die iovis decima nona mensis ianuarii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tercio.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona, de les notes de Miquel Garbí, el seu pare.
Registre específic: I OS 1.
Altres numeracions: N. 25.

266 x 326 mm.

1396
1553, febrer, 26. Ullà
Venda atorgada per Beneta Ferrer, esposa de Bartomeu Teuler, bracer ·
oriünd de Sant Pere Pescador, posseïdora dels béns i drets de ·
Guillem Ferrer, d'Ullà, el seu germà mort intestat, a favor de Bernat Perpinyà, pagès de Vilacolum, d'una vinya situada a Ullà,
al lloc anomenat Buguerra, de tres vessanes d'extensió. A orient,
afronta amb l'honor de Sebastià Rabet; a migdia, amb la mateixa
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honor d'en Rabet i amb un altre erm, i a occident i cerç, amb
una vinya de Mateu Roensa que el germà de la venedora havia
venut a carta de gràcia a Joan Bofill, de Bellcaire, per 12 ducats
(foriscapi inclòs). El preu és de 15 sous barcelonesos que el
comprador reté per pagar uns altres 15 sous que havia deixat
a la venedora per comprar-se uns vestits. Se salva el dret i domini
directe del bisbe de Girona, senyor d'Ullà, quant a terços, lluïsmes,
foriscapis, dret d'empara i retenció i altres drets, sense cap altre
rèdit.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in loco de Ulliano die vicesima sexta mensis
februarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tercio.
Antoni Tarascó, notari públic per autoritat apostòlica i reial,
substitut en la notaria d'Ullà.
Registres específics: 1058 i 1059.
326 x 345 mm.

1397
1553, agost, 7. Arenys de Munt
Donació inter vivos atorgada per Antoni Riera, sabater de Sant Martí
d'Arenys, terme de Montpalau, a favor de la seva filla Pereta,
esposa de Joan Pebernat, pagès de la mateixa parròquia, de les
cases que havia edificat en una peça de terra que Antoni Millars,
prevere titular del benefici sota invocació de sant Pere i sant Joan
de l'església de Sant Martí d'Arenys, li havia establert a un cens
de 25 sous barcelonesos l'any. Aquesta terra afronta, a orient,
amb la riera d'Arenys; a migdia, amb la casa de l'esmentat
benefici; a occident, amb l'hort que fou de Pere Cortina i la tinença
de Joan Borrell, mitjançant camí, i a cerç, una part amb l'honor
de l'esmentat Borrell i una altra amb la riera d'Arenys. Si Pereta
moria sense fills els béns·haurien de tornar al donant o hereus,
llevat de 15 lliures que quedarien a disposició de la donatària.
La donació es fa en compliment d'allò que s'havia estipulat en
les capitulacions matrimonials.
Actum est hoc intus ville Sancti Martini de Areniis die septima
mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
quinquagesimo tertio.
La part on signa el notari és il·legible.
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Registre específic: 1750.
432 x 281 mm.

1398
1553, agost, 7. Arenys de Munt

Definició atorgada per Pereta, filla d'Antoni Riera, sabater de Sant
Mart{ d'Arenys, terme del castell de Montpalau, esposa de Joan
Pebernat, pagès de la mateixa parròquia, a favor del seu pare,
dels seus drets per heretat i llegftima paterna, materna i suplement
i qualsevol altre dret sobre els béns del seu pare. A canvi, reconeix
que el mateix dia ha rebut unes cases que el seu pare tenia prop
de l'església parroquial de Sant Mart{ d'Arenys.
Actum est hoc intus parroequiam Sancti Martini de Arenys die
septima mensis augusti anno a nativit~te Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo tercio.
Joan Boscà, notari públic de Montpalau per autoritat reial i del senyor d'aquest castell, per l'hereu del difunt Jaume Coll, notari.
Registre específic: 2583.
197 x 380 mm.

1399
1553, setembre, 17. Maranyà

Capitulacions matrimonials de Margarida, filla de Joan Vidal i de
Magdalena, la seva esposa, difunts, amb Miquel Bartró, fill
de Bartomeu Bartró i d'Antònia, la seva esposa, del lloc d'Orfes.
Joan Vidal, pagès del veïnat de Tor, parròquia de Maranyà,
germà de la núvia, li fa donació inter vivos per raó del seu
matrimoni, de 60 lliures barceloneses, vestits i joies personals.
Si moria sense fills o aquests no arribaven a l'edat de testar,
haurien de tornar al donant o a qui disposés, a excepció de
20 lliures amb les quals podria comptar a l'hora de fer testament.
Margarida les lliura com a dot al seu futur marit, el qual li
correspon amb una part equivalent dels seus béns. Per garantir
la restitució del dot obliga tots els seus béns i es faria amb
els mateixos terminis i quantitats que constessin com a lliurades en àpoques i albarans. Margarida podria recuperar tots els
vestits i joies llevat del millor vestit nupcial i les joies d'or, plata
i corall.

.
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Actum est hoc in loco de Toro parrochie de Marenyano baronie
de Virginibus die decima septima mensis septembris anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo tercio.
Galceran Nató, notari públic de la baronia i castells de Verges, la
Tallada, Bellcaire i els seus termes per autoritat de Caterina de
Cardona i de Rocabertí, senyora de l'esmentada baronia.
Registre específic: 1057.
444 x 292 mm.

1400
1553, setembre, 17. Maranyà

Àpoca atorgada per Miquel Bartró, fill i hereu de Baudili Bartró,
d'Orfes, a favor del seu cunyat Joan Vidal, pagès del lloc de Tor,
parròquia de Maranyà i baronia de Verges, en la qual reconeix
que ha rebut 60 lliures barceloneses pel primer termini del dot
de Margarida, esposa de l'atorgant i germana de Joan Vidal.
Actum est hoc in loco de Toro perrochie loci de Marenyano
baronie de Virginibus die decima septima mensis septembris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo tertio.

Galceran Nató, notari públic de la baronia i castells de Verges, la
Tallada, Bellcaire i els seus termes per autoritat de Caterina de
Cardona i de Rocabertí, senyora de l'esmentada baronia.
Registre específic: I 052.
138 x 239 mm.

1401
1554, març, 29. Bàscara

Donació inter vivos atorgada per Bartomeu Martí, pagès del veïnat
de la Móra, parròquia de Viladasens, a favo.r de Pere Martí, el
seu germà, habitant de Bàscara, per raó del seu matrimoni amb
Miquela, filla de Bartomeu Maure i de la seva esposa Margarida,
de Parets, i en concepte d'heretat i llegítima paterna, materna i
suplement, de 40 lliures barceloneses i els vestits, armes i arnesos
que li pertanyien. Si moria sense fills o aquests no arribaven a
l'edat de testar haurien de tornar al donant o a qui aquest
disposés, a excepció de 20 lliures i els vestits, armes i arnesos.
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Pere Martí defineix a favor del seu germà qualsevol dret que
pogués tenir sobre els béns dels seus pares.
Actum est hoc in villa de Bascara die vigessima nona mensis
marcii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo quarto.
Miquel Safont Cella, notari públic per autoritat apostòlica, regent
de la notaria i escrivania pública de Bàscara, substitut de Pere Cella
Safont, doctor en tots dos drets de Girona, senyor útil de l'esmentada
notaria.
Registre especl1ic: 1065.

1554, març, 29. Bàscara

Àpoca atorgada per Pere Martí, pagès oriünd de la Móra, parròquia
de Viladasens, ara habitant de Bàscara, a favor del seu germà
Bartomeu Martí, d'aquest veïnat i parròquia, en la qual reconeix
que ha rebut JO lliures pel primer pagament d'un deute de
40 lliures barceloneses corresponents al seu aixovar.
Actum est hoc in villa de Bascara die vigessima nona mensis
marcii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo quarto.

Miquel Safont Cella, notari públic per autoritat apostòlica, regent la
notaria i escrivania pública de Bàscara, substitut de Pere Cella Safont,
doctor en tots dos drets de Girona, senyor útil de l'esmentada notaria.
Registre específic: 1066.
478 x 390 mm.

1402
1554, abril, 4. Girona

Àpoca atorgada per Pere Casadevall, pagès de la parròquia de Pedrinyà,
vegueria de Girona, a favor del seu sogre Pere Mas, de la mateixa
parròquia, en la qual reconeix que ha rebut 120 lliures barceloneses del dot de Margarida, esposa del primer i filla del segon,
segons constava en les capitulacions matrimonials de 29 d'octubre de 1552, en poder de Joan Subirà, notari de Girona.
Actum est hoc Gerunde die quarto mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quarto.
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Joan Subirà, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
o vegueria de Girona.
Registre específic: 1060.
Tallat pel costat dret i per la part superior.

162 x 246 mm.

1403
1555, gener, 19. Ullà

Venda a carta de gràcia atorgada per Baudili Ferriol, pagès de Mas,
lloc d'Ullà, a favor de Pere Teixidor, prevere de la vila de Torroella
de Montgrl, d'una peça de terra situada al tenne d'Ullà, al lloc
anomenat Vernedes o Hortes, de sis vessanes d'extensió. A orient,
afronta amb propietats del venedor; a migdia, amb l'honor de
misser Sunyer i amb la d'en Perpinyà; a occident, amb l'honor de l'hereu de Jaume Guillem, i a cerç, amb el camí. El preu
és de 30 lliures de moneda barcelonesa i se salva el dret i domini
directe del bisbe de Girona quant a terços, lluïsmes, foriscapis,
fennes, fadigues, drets d'empara i retenció i altres drets de directe
domini i els agrers acostumats.
Segueix àpoca.
Actum est hoc infra terminum de Ulliano die decima nona
mensis ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
quinquagesimo quinto.
Francesc Maçanet, notari públic de Torroella de Montgrí, regent de
la notaria pública d'Ullà per Aleix Puig, senyor útil de l'esmentada
notaria.
Registre específic: 1063.
Registres específics: 1063 i 1064
545 x 242 mm.

1404
1555, febrer, 4. Girona
Lluïció de censal atorgada per Amer Argelaguer, del veïnat de

Puigpalter de Banyoles, com a obrer de la capella de Sant Jaume
de l'esmentat veïnat, a favor de Joan Dalmau, Joan Dalmau,
fill de l'anterior; Sebastià Congost, àlies Barrera, de Sords; Joan
Pons, de Borgonyà, i Bernat Colom, àlies Sunyer, de la vall de
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Cornellà, d'un censal de 50 sous barcelonesos de pensió anual
i 50 lliures de preu. Joan Dalmau, el seu fill Joan i la seva esposa Margarida; Joan Barrera, el seu fill Baudili i la seva esposa
Bartomeva, de Sords; Gabriel Marató, la seva esposa Margarida i Sebastià Ararolls, àlies Colom, de Borgonyà, i Bernat Sunyer, àlies Colom, el seu gendre, de la vall de Cornellà, l'havien
venut a Pere Guixeres, prevere, rector i sagristà de l'església de
Santa Llogaia del Terri; Antoni Morec, prevere domer de Fontcoberta; Guerau Miquel, pagès del veïnat de Mata de Viladasens, i Pere Tassi, del veïnat de Puigpalter, com a marmessors
de l'últim testament de Bernat Prat, de Ravós, per a la fundació
d'una missa d'estaca a l'esmentada capella que havia ordenat Jaume Prat. Reconeixen que han rebut els diners del preu
del censal, totes les pensions que es devien i els costos dels
instruments.
Actum est hoc Gerunde die quarta mensis februarii armo a
nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto.
Joan Subirà, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 1062.
198 x 317 mm.

1405
1555, juny, 12. Girona

Lluïció de censal atorgada per Antoni Bassa, prevere obtentor del
benefici sota invocació de sant Pere i sant Pau de l'església de
Sant Salvador de Breda, a favor de [...] Llopart, pagès de Sant
Feliu de Buixalleu, d'un censal de 5 sous de pensió anual i 5
lliures de preu que prestava anualment a l'esmentat benefici. Els
diners havien estat dipositats a la teca dels dipòsits de la tresoreria
de la seu de Girona.
Actum est hoc Gerunde die duodecima mensis iunii armo a
nativitate Domini rnillesimo quingentesimo quinquagesimo quinto.
És còpia simple.
Registre específic: 1714.
250 x 244 mm.
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1406
1555, agost, 6. Girona
Lluïció de censal atorgada per Jeroni Almera, clergue d'Anglès, com

a obtentor del personat instituït per Miquel Gemic, prevere de
Serinyà, a favor de Bartomeu Mart{, del veïnat de la Móra, i
Antoni Mas, pagesos de Viladasens, de 67 sous de pensió anual
i 67 lliures de preu. Havia estat venut per Llorenç Noves, Miquel Ros i Damià Prats, com a cònsols i s{ndics de la Universitat de la Tallada, a Miquel Gemic, prevere (Nicolau Marcet,
notari de Verges, 20 de gener de 1551), el qual el destinà a
l'esmentat personat (Joan Conec, notari de Girona, maig o juny
de 1552). Bartomeu Mart{ i Antoni Mas l'havien assumit per
instrument fet entre ells i l'esmentada Universitat. Jeroni
Almera rep el preu mitjançant dipòsit a la teca de la seu de
Girona per via de Miquel Ros, jurat de la Universitat de la
Tallada.
Acturn est hoc Gerunde die sexta mensis augusti anno a nativitate Domini rnillesimo quingentesimo quinquagesimo quinto.
Miquel Jeroni Capmany, notari públic per autoritat reial, substitut
de l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona.
Registre específic: 1069.
326 x 253 mm.

1407
1555, novembre, 12. Ullà

Àpoca atorgada per Caterina Morera, esposa de Pere Antoni, àlies
Baster, habitant de Torroella de Montgri, filla i hereva d'Antònia
Morera, aquesta última filla del difunt Miquel Metge, d'Ullà, a
favor de Joan Bofill, de Bellcaire, i de Bernat Perpinyà, d'Ullà,
en la qual reconeix que ha rebut els fruits que li corresponien
pel temps que va tenir i conrear una peça de terra anomenada Puig d'Ullà, propietat del seu pare, i que probablement havia
obligat en la venda d'un censal de 15 sous de pensió anual a
favor de l'esmentat Joan Bofill.
Actum fuit hoc in parrochia Beate Marie de Ulliano termini
dicti loci die duodecima mensis novembris anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto.
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Antoni Tarascó, domiciliat a Torroella de Montgrí, notari públic per
autoritat reial per tot el Principat de Catalunya i comtats del Rosselló
Cerdanya.
Registre específic: 2223.
Forats i llacunes.
134 x 295 mm.

1408
1555, desembre

Àpoca atorgada per Pere Alba, mercader de Girona, a favor de [. ..},
canonge. de la col·legiata de Sant Feliu de Girona, en la qual
reconeix que ha rebut [250] lliures de moneda barcelonesa per
la venda d'un censal de 255 sous anuals destinat a incrementar
les rendes d'un personat de l'esmentat canonge.
[... ] decembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
quinto.

Miquel Jeroni Capmany, notari públic per autoritat reial, substitut
de l'hereu de Jaume de Campllong.
Registre específic: I 061.
Tallat pel costat dret i per la part superior.

115 x 319 mm.

1409
1556, març, 11. Vilamalla

Testament de Vicenç Hospital, pagès de Vilamalla, en el qual nomena
com a marmessors el curat de Vilamalla i Pere Hospital, fill seu
i de la seva esposa Caterina. Escull sepultura al cementiri de
l'església de Sant Vicenç de Vilamalla a la qual deixa diners per
als seus capellans, pel dret de sepultura i misses, a les torxes,
al bac( de les Animes i a d'altres bacins. Disposa que tots els
seus fills i filles siguin dotats dels seus béns amb la condició
que ajudin l'hereu a la casa del testador i que Caterina, la seva
esposa, rebi les 30 lliures que havia aportat en dot i sigui alimentada i proveïda d'aquests béns. Nomena Pere, el seu fill,
com a hereu universal. El substituirien Vicenç, Joan, Miquel,
Quirze, Antiga i Anna, fills seus i de Caterina, per aquest ordre,
i finalment, Joana, filla seva i d'Anna, la seva primera esposa.
Fet fou lo present testament y darrera voluntat en lo loch de
Villamalla en casa de dit testador[ ... ] a honze del mes de mars del
any de la nativitat de nostro Senyor mil sine cents cinconta y sis.
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Baudili Pou, prevere, com a obtentor del benefici de la rectoria de
Sant Vicenç de Vilamalla.
Registre específic: 1071.
403 x 374 mm.

1410
1556, abril, 14. Girona

Creació i ~enda de censal atorgada per Joan Saurí, senyor útil i propietari
del mas Saurí de la parròquia de Medinyà amb les seves terres,
honors i possessions, a favor de Jeroni Batlle, clergue de Flaçà, com
a obtentor del benefici sota invocació de sant Miquel instituït a
l'església de l'esmentada parròquia. Li ven un censal de 1O sous
i 6 diners de moneda barcelonesa de cens anual i 1O lliures i
11 sous de preu que el venedor rep mitjançant dipòsit a la teca
dels dipòsits comuns de la seu de Girona. Jaume Marimon, senyor
útil i propietari del mas Marimon de Medinyà, s'erigeix en fulejussor.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die quartadecima mensis aprilis anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto.
Pere Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2837 i 2838.
370 x SIS mm.

1411
1556, abril, 30. Girona

Apoca atorgada per Francesc Torroella, donzell domiciliat a Girona,
a favor de Lluís de Margarit, donzell domiciliat a la vegueria de
Girona, en la qual reconeix que ha rebut, com a batlle que havia
estat del rec Monar de Girona, 200 lliures per 20 anys de censos
que devien de 1O lliures anuals que la fa maia Margarit havia
de pagar a l'esmentada batllia pels molins del Mercadal i que
s'havien deixat de prestar en temps de Jeroni Margarit i de Llàtzer
de Margarit, pare i germà de l'esmentat Lluís. L'atorgant defineix
els drets que tenia sobre l'esmentada quantitat.
Actum est hoc Gerunde die tricesima mensis aprilis anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto.
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Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2317.
Enfosquit per algun producte químic.
Annex en paper: [... ] abril de 1556. En
poder de [ ... ] Garbí, notari. Francisco Torroella Ca[ .. ] de Gerona llu{ a Narc{s
[ . .] ciutadà de dita ciutat un censal [...] 200 lliures y pensió annua deu
lliu[res].
205 x 300 mm.

1412
1556, abril, 30. Girona

Venda atorgada per Francesc Torroella, donzell domiciliat a Giro-

na, a favor de Bernat Sitjar i Lluís de Margarit, donzells domiciliats a Girona, de tots els edificis, fruits, lloguers i drets que
tenia al molinar del Mercadal de Girona i els molins que hi
ha sota domini alodial reial i dels drets que li pertanyien com
a hereu universal de Jerònia Eulàlia, esposa de Jeroni Torroella, donzell domiciliat a la Bisbal (testament de Gaspar Barrot,
notari de Girona, 7 de març de 1529). Jerònia Eulàlia els tenia com a hereva de Nicolau de Bóixols, donzell domiciliat
a Girona (testament de Joan Guilana, notari, 30 d'abril de
1513). El preu de la venda és de 800 lliures barceloneses i
se salva el dret i domini directe del rei quant a terços, lluïsmes,
foriscapis, fermes, fadigues, drets d'empara i retenció i altres
drets de domini directe i un cens per Nadal de 20 porcs de
3 sous cadascun. Signa Ferran Maimó, donzell domiciliat a
Barcelona, com a lloctinent del batlle general de Catalunya,
no obstant l'apel·lació de Lluís de Margarit (provisions de 23
de desembre de 1556 i 7 de juliol de 1559) i la confirmació
feta a la Cort del batlle de Barcelona el 19 de novembre de
1559.
Actum est hoc Gerunde die tricesima mensis aprilis armo a
nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2482.
Nota, probablement del notari Miquel Garbí, segons la qual Francesc de Torroella
la vengué i lliurà en possessió a Bernat Sitjar, amb constància en els documents
de venda i àpoca fets per ell mateix i amb dates diferents (una data es correspon
amb el document present).
610 x 323 mm.
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1413
1556, abril, 30. Girona

Venda atorgada pel donzell Francesc Torroella, domiciliat a Girona,
a favor de Bernat de Sitjar i del donzell Lluís de Margarit,
domiciliat a la mateixa ciutat. Els ven a parts iguals la fàbrega
i el dret lloçol amb fruits, lloguers, percepcions i altres drets que
posseeix al molinar del Mercadal de Girona, i els molins situats
al rec Manar, construïts sota domini reial. Aquestes propietats
li pertanyien com a hereu de Jerònia Eulàlia, esposa de Jeroni
Torroella, donzell domiciliat a la Bisbal, els seus pares (testament
de 7 de març de 1529 clos per Gaspar Barrot, notari de Girona).
Jerònia Eulàlia les tenia com a hereva del seu pare, Nicolau
Bóixols, donzell domiciliat a Girona. El preu de la venda és de
800 lliures barceloneses. Se salva el dret i domini directe del rei
i d'altres persones quant a terços, lluïsmes, foriscapis, fermes,
fadigues, drets d'empara i retenció i un cens per Nadal al rei
consistent en vint porcs de 3 sous cada porc, cens que rep el
benefici de la rectoria de Sant Jaume, situada prop i fora dels
murs de Girona. Ferran Maimó, donzell domiciliat a Barcelona,
com a lloctinent del batlle general de Catalunya, lloa i signa la
venda en nom del rei malgrat l'apel-lació de Lluís Margarit.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die tricesima mensis aprilis anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo sexta.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2988 i 2989.
654 x 365 mm.

1414
1556, maig, 7. Ullà

_

Venda atorgada per Baudili Ferriol, pagès de Mas, lloc d'Ullà, a favor
de Bernat Perpinyà, pagès del mateix lloc, d'una peça de terra
situada a Bellcaire, al lloc anomenat Prades, de cinc vessanes
d'extensió. A orient, afronta amb el rec Madral; a migdia, amb l'honor de Pere Antoni, de Bellcaire; a occident, una part amb l'honor
de Francesc Roensa, també de Mas, i una altra amb la d'en Paller,
de Bellcaire, i a cerç, amb l'honor dels hereus de Joan Garriga, de
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Bellcaire. El preu és de 60 lliures barceloneses i se salva el dret
i domini del senyor directe.
Segueix àpoca.
Actum est hoc infra terminum de Ulliano die septima mensis
maii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto.
Francesc Maçanet, notari públic d'Ullà.
Registres específics: 1067 i 1068.
420 x 312 mm.

1415
1556, agost, 3. Barcelona

Sentència dictada per Lluís d'Icart, habitant de Girona, conseller reial
i batlle general de Catalunya, sobre l'apeZ.Zació presentada per
Bernat de Sitjar, donzell domiciliat a Girona, contra el procurador
de la Cort de la Batllia General de Catalunya, referent a la meitat
dels lluïsmes de la venda d 'una fàbrega que Francesc Torroella
havia fet a l'esmentat Sitjar. Vistos el document de súplica de
l'esmentat Bernat i la comissió feta per Francesc Claris, assessor
ordinari de la Batllia General, la sentència determina que la meitat
dels lluïsmes de la venda pertanyen a Bernat de Sitjar.
Lata fuit et promulgate huiusmodi sententia seu declaratio [... ]
intus domum officii baiulie generalis sitam in civitate Barchinone
ad latus domus vulgo dicte lo palau del Governador in consistorio
dicti officii [... ] tertia mensis augusti anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto.
Francesc Guarnís, notari públic de Barcelona per autoritat reial i
un dels escrivans de la Batllia General de Catalunya, senyor útil
d'aquesta escrivania.
Registre especffic: 2828.
522 x 710 mm.

1416
1556, agost, 22. Olot

Retrovenda atorgada per Antoni Conill, pagès de la parròquia de Sant
Esteve d'Olot, a favor d'Esteve Collferrer, àlies Piquer, del mateix
lloc, del mas Illadamunt de Sant Joan les Fonts, amb les seves
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terres, honors, possessions, drets i pertinences, pel preu de 12
ducats d'or fi, corresponents al preu pagat per la venda a carta
de gràcia feta per Pere Illadamunt, senyor útil i propietari del
mas, a favor d'Antoni Conill (Galceran Bassols, notari d'Olot,
4 d'abril de 1548). Pere Illadamunt havia venut el 12 d'abril de
1553 el dret de recuperar el mas a Guillem Collferrer, cavaller,
pel preu de 1O lliures barceloneses (Pere Clos, notari d'Olot, 12
d'abril de 1553). L'esmentat Guillem i el seu fill Esteve n'havien
fet donació a Esteve Collferrer, àlies Piquer, actual comprador
(Pere Clos, notari, 8 d'octubre de 1555). Era tingut sota domini
del sagristà major del monestir de Ripoll.
Actum est hoc in villa Olotí die vigesimo secundo mensis
augusti anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto.
És còpia simple.
Registre específic: 2313.
388 x 421 mm.

1417
1557, febrer, 28. Sant Andreu Salou

Venda atorgada per Antoni Pla, àlies Bosc, pagès de Sant Andreu Salou,

i Caterina, filla seva i d'Antònia, la seva esposa difunta, senyora
útil i propietària del mas Torrent de Caldes de Malavella, a favor de Jaume Alrà, canonge de la seu de Girona, en nom propi,
del mas Torrent amb terres, honors i possessions. El preu és de
150 lliures barceloneses i se salva el dret i domini directe del
baró de Llagostera quant a terços, lluïsmes, foriscapis, fermes,
fadigues, dret d'empara i retenció i altres drets de domini directe, i els censos i agrers acostumats. Antic Giribert, senyor
útil i propietari del mas Giribert de Caldes de Malavella; Joan
Salvador, senyor útil i propietari del mas Salvador de Sant Andreu Salou, i Anna, esposa actual del venedor, s'erigeixen en
fidejussors.
Segueix àpoca en la qual els atorgants reconeixen que han rebut
112 lliures de les 150 del preu de la venda.
Actum est hoc in parrochia Sancti Andree de Alodio die vigesima
octava mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo septimo.
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Joan Subirà, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllog, notari públic de Girona.
Registres específics: 1921 i 1922.
795 x 443 mm.

1418
1557, març, 20. Girona

Àpoca de la venda anterior, en la qual els atorgants reconeixen que
han rebut les 38 lliures que faltaven.
Actum est hoc Gerunde die vigesima mensis marcii anna a
nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo septimo.
Joan Subirà, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllog, notari públic de Girona.
Registre especffic: 1923.
Pergamí relligat amb l'anterior.

1419
1557, maig, 1. Borrassà

Establiment emfitèutic atorgat per Francesc Bresc, Andreu Batlle i
Pere Olivet, pagesos de la parròquia de Borrassà, com a
administradors i protectors de la Caritat Comuna que es
distribueix el dia de l'Ascensió entre tots els parroquians de
Borrassà, a favor de Pere Hospital, de Vilamalla, d'una peça de
terra erma que l'esmentada Caritat té a Vilamalla, al lloc
anomenat el ColleU, d'una vessana i mitja d'extensió. A orient
i cerç, afronta amb l'honor de l'esmentat Hospital, i a occident i
migdia, amb l'honor de Joan Comes. Hauria de prestar un cens
de 3 sous barcelonesos per Sant Pere i Sant Feliu i els drets de domini directe. Els estabilients confessen que han rebut 2 sous
d'entrada.
Actum est in laco de Borraçiano die prima mensis madii anna a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo
septimo.
Miquel Safont Cella, notari públic per autoritat apostòlica i reial,
regent de la notaria i escrivania pública de Pontós, Creixell i
Borrassà, substitut de Pere Cella Safont, doctor en tots dos drets
de Girona, senyor útil de l'esmentada notaria.
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246 x 675 mm

1420
1557, maig, 1. Borrassà

Establiment emfitèutic atorgat per Francesc Bresc, Andreu Batlle i
Pere Oliver, pagesos de la parròquia de Borrassà, com a
administradors i protectors de la Caritat Comuna que es
distribueix cada any per l'Ascensió entre els parroquians de
Borrassà, a favor de Pere Hospital, pagès del lloc de Vilamalla,
d'unq. peça de terra erma, situada a Vilamalla, al lloc anomenat
el ColleU, d'una vessana i mitja d'extensió. A orient i migdia
afronta amb l'honor de l'esmentat Pere; a occident, amb l'honor
de Joan Comes, i a cerç, amb l'honor d'en Blanc, amb la d'en
Torres i amb la de Pere Hospital. Aquest, haurà de pagar un cens
de 3 sous barcelonesos per la festa de Sant Pere i Sant Feliu i
altres drets de domini directe. Els atorgants reconeixen que han
rebut 2 sous d'entrada.
Actum est hoc in loco de Borrasciano die prime mensis madii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo
septimo.
Miquel Safont Cella, notari públic per autoritat apostòlica i reial,
regent de la notaria i escrivania pública de Pontós, Creixell i
Borrassà, substitut de Pere Cella Safont, doctor en tots dos drets
de Girona, senyor útil de l'esmentada notaria, de les notes de Pere
Pou, prevere de Borrassà.
Registre específic: I 077.
392 x 354 mm.

1421
1557, maig, 24. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Narcisa, vídua de Francesc
Altimir, ciutadà de Girona; Ferran Altimir, clergue, i Miquel Altimir, fills dels esmentats cònjuges, tots de Fornells, a favor d'Antoni Pagès i Antoni Guerau, preveres, com a procuradors dels
aniversaris presbiterals de la seu de Girona. Els venen un censal
de 100 sous barcelonesos de pensió anual i 100 lliures de preu.
Miquel Deulonder, pagès de Fornells, senyor útil del mas Deulon-

CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L'AJuNTAMENT DE GIRONA

1089

der; Dalmau Tria, àlies Cardoneda, pagès de Fornells, i Guerau
Nadal, pagès de Quart, senyor útil del mas Nadal, s'erigeixen en
fidejussors.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vegesima quarta mensis madii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo septimo.
Pere Agustí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
vegueria de Girona.
Registres específics: 1084 i 1085.
Altres numeracions: n°. 76.
582 x 421 mm.

1422
1557, desembre, 21. Girona
Lluïció de censal atorgada per Bartomeu Peres, àlies Boet, d'Estanyol,
com a administrador del bac( de la llàntia de la Verge Maria de
l'església d'aquesta parròquia, a favor de Bartomeu Sitjar, pagès
d'Estanyol, de 6 sous de moneda barcelonesa de pensió anual
i 6 lliures de preu que Bartomeu Sitjar havia venut a Sebastià
Peres, també d'Estanyol, com a administrador de l'esmentat bac(
(Miquel Garbí, notari de Girona difunt, 4 de febrer de 1546).
L'atorgant reconeix que ha rebut el preu del censal i que no se
li deu cap termini.
Actum est hoc Gerunde die vicesima prima mensis decembris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo
septimo.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 1070.
Altres numeracions: n° 12.

271 x 245 mm.

1423
1558, gener, 11

Sentència arbitral dictada per Miquel Puigdevall, àlies Riba, de Sant
Pere Despuig; Miquel Lastosella, de Sant Martí de Cap-sec; Miquel
Cadamont i Nards Boada, de Sant Martí de Solamal, de la Vall
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de Bianya, pagesos, sobre la controvèrsia entre Esteve Collferrer,
cavaller de la vila d'Olot, senyor útil i propietari del mig mas
Illadamunt, de la parròquia de Sant Joan les Fonts, amb les seves
terres, honors i possessions, i Benet Riba, senyor útil i propietari
dels mitjos masos Illadevall i Casademont, de l'esmentada
parròquia, amb les seves honors i possessions. El motiu de la
discòrdia era una peça i rovira del mas Eixamar, que pertanyia
al mas Casademont, i una altra anomenada els Mallols, situada
sota el quintà del mas Eixamar, de les pertinences del mas
Illadevall. Benet Riba defensava que s'estenien tant com el mas
Eixamar i que anaven fins a la divisió de la vegueria de
Camprodon amb la baronia de Castellfollit. Esteve Collferrer
afirmava que no podien pujar més amunt d'un camí missader
que hi havia al lloc i reclamava unes guixeres a cerç, en una
carena que davalla fins al camí missader que va del mas
Illadamunt a l'església de Sant Joan les Fonts. Els àrbitres
adjudiquen a Benet Riba i els seus hereus, amb els mitjos masos
Illadevall, Casademont i Eixamar, les peces anomenades els
Mallols i Rovira però sense que puguin pujar més amunt del camí
missader que va dels masos Eixamar i Illadamunt a l'església
de Sant Joan les Fonts, ni més amunt d'una carena, segons el
traçat que proposa la sentència. Estableix uns nous termes que
fzxin la delimitació de les propietats amb intervenció dels síndics
de la Vall de Bianya. Adjudica a Esteve Collferrer la part que anava
damunt de l'esmentat camí missader i carena. La guixera queda
dins el terme de Benet Riba, però la sentència adjudica l'empriu
perpetu a Esteve Collferrer i Benet Riba li ha de permetre el pas
fins a l'esmentada guixera. D'altra banda, ni Benet Riba ni els
seus successors haurien de donar llenya als Collferrer per coure
el guix. La sentència no comprèn les peces de terra que es tinguin
dins el terme de la baronia de Castellfollit. Es dóna el termini
d'un any perquè la sentència passi a ser definitiva i en aquest
termini es podrà demanar que es corregeixin les coses ambigües
del text. Ambdues parts l'haurien de lloar i pagar les despeses
i salaris ocasionats.
Lata fuit huiusmodi arbitralis sententia[ ... ] die martis undecima
mensis ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
quinquagesimo octavo.
Joan Morató, de la vila d'Olot, notari per tot Catalunya per autoritat
apostòlica i reial.
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Registre espedñc: 1914.
657 x 331 mm.

1424
1558, febrer, 25. Arenys de Munt

Lluïció de censal atorgada per Joan Sala i Pere Arquer, pagesos de
Sant Mart{ d'Arenys, terme de Montpalau, com a tutors i curadors
de les persones i béns dels fills i hereus del difunt Joan Vilar,
donzell domiciliat a Sant Andreu de Vallgorgina, a favor d'Antoni
Riera, fuster de Sant Mart( d'Arenys, d'un censal de 30 sous de
pensió anual i 30 lliures de propietat, creat i venut a l'esmentat
Joan Vilar (Bernat Torroella, notari, 24 d'octubre de 1500).
Reconeixen que han rebut el valor del preu i que han estat
satisfetes totes les pensions endarrerides.
Actum est hoc [... ] parrochiam Sancti Martini de Areniis Gerundensis diocesis die vicesima quinta mensis febroarii anno a nativitate
Domini rnillesimo quingentesimo quinquagesimo octava.
Bernat Des[ ... ], notari públic de Montpalau, substitut de l'hereu del
difunt Jaume Coll, notari públic d'aquest terme.
Registre específic: 2354.
263 x 205 mm.

1425
1558, març, 6. Vulpellac

Capitulacions matrimonials de Margarida, filla de Joan Gros i
la seva esposa Elionor, difunts, germana de Joan Gros, fill i
hereu dels anteriors, pagès de Vulpellac, amb Narcfs Maranyà,
àlies Pla, de Serra. Margarida rep del seu germà, per raó del
seu matrimoni i en concepte de la part, heretat i llegítima
paterna, materna i suplement, 50 lliures barceloneses, i els vestits i joies personals. Si moria sense fills o aquests no assolien
l'edat de testar, els béns haurien de tornar al donant o a qui
aquest designés a excepció de la tercera part de la qual podria disposar en testament. Els lliura com a dot al que serà
el seu marit, el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns en concepte de donació propter nuptias.
En cas de restitució del dot, es lliuraria amb els mateixos pagaments i terminis que hagués estat rebut i es retornarien els
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vestits i les joies de Margarida a excepció de les d'or, plata
i corall.
Actum est hoc in manso Gros parrochie loci de Vulpiliaco die
sexta mensis marcii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
quinquagesimo octava.
Miquel Pesans, notari públic de Vulpellac.
Registre específic: 1079.

1558, març, 6. Vulpellac

Debitori firmat per Joan Gros, pagès de Vulpellac, a favor de Narcís
Maranyà, àlies Pla, pagès de Serra, el seu futur cunyat, en el qual
reconeix que li deu.SO lliures que havia constituït en dot d'Anna,
donzella, germana de l'atorgant i esposa de l'esmentat Narcís. S'hi
estipulen els terminis de pagament.
Actum est hoc in manso Gros parrochie loci de Vulpiliaco die
sexta mensis marcii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
quinquagesimo octavo.
Miquel Pesans, notari públic de Vulpellac.
Registre específic: 1080.
577 x 283 mm.

1426
1558, març, 20. Peralada

Apoca atorgada per Joan Coll, àlies Oliva, pagès del Puig Barutell,
parròquia de Peralada, a favor de Damià Salvà, àlies Santapau,
en la qual reconeix que ha rebut 13 lliures i 7 sous de moneda
barcelonesa, de les quals 12 lliures i 18 sous corresponien a 17
pagaments d'un censal mort de 18 sous de pensió anual i
18 lliures de preu que li havia venut el difunt Vicenç de Santapau,
del Morassac (1541 ), l'heretat del qual havia passat a Montserrat,
la seva filla, esposa de l'esmentat Damià Salvà, i 9 sous corresponien al requeriment que l'atorgant havia presentat davant la
Cort del castell de Cabanes contra els béns del difunt Vicenç de
Santapau.
Actum est hoc Petrelate die vigesima mensis marcii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo octava.
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Joan Domènec, notari públic de Peralada i per tot el domini del
vescomte de Rocabertí.
Registre específic: 1332.
271 x 243 mm.

1427
1558, abril, 24. Ollers

Capitulacions matrimonials de Caterina, donzella, filla de Guerau
Gimbernat de la Serra, pagès d'Ollers, baronia de Vilademuls, i
de Miquela, la seva esposa, amb Pere Hospital, pagès de Vilamalla.
Guerau Gimbernat dóna a la seva filla, en concepte d'heretat i
Uegftima paterna, materna i suplement, 60 lliures barceloneses,
vestits i joies. Si moria sense fills o aquests no arribaven a l'edat
de testar haurien de retornar al donant o a qui aquest volgués,
a excepció de 20 lliures barceloneses i els vestits i les joies dels
quals podria disposar en testament. Caterina ho lliura com a dot
al seu futur marit i aquest li correspon amb una quantitat
equivalent dels seus béns en concepte de donació propter nuptias.
Per assegurar la restitució del dot obliga tots els seus béns i seria
retornat amb els mateixos pagaments i terminis amb què hagués
estat rebut, inclosos els vestits i joies llevat del millor vestit i
les joies d'or, plata i corall. Pere Hospital es comprometia a
nomenar hereu d'entre els fills procreats.
Actum est hoc in parrochia de Ollariis baronie castri Villemulorum die vigesima quarta mensis aprillis anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo quinquagesimo octava.
Miquel Safont Cella, notari públic per tot el domini del vescomte
de Rocabertí.
Registre específic: 1078.
475 x 306 mm.

1428
1558, maig, 8. Pedrinyà

Apoca atorgada per Joan Bahf, senyor útil del mas Bah{ de la parròquia de la Pera, vegueria de Girona, i Bernat Bah{, el seu fill,
a favor de Pere Masó, pagès, senyor útil del mas Masó de la parròquia de Pedrinyà, en la qual reconeixen que han rebut 120 lliures de moneda barcelonesa que eren part de 140 lliures del dot
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de Caterina, la seva filla, esposa de Bernat, salvant el dret dels
atorgants pel que fa a la resta dels diners.
Actum est hoc [... ] de Pedrinyano die octava mensis maii anno
a nativitate Domini millessimo quingentesimo quinquagesimo octavo.
Joan Subirà, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
vegueria de Girona.
Registre especffic: 1086.
160 x 242 mm.

1429
1558, maig, 9. Madremanya

Heretament atorgat per Pere Masó, senyor útil i propietari del mas
Masó de Pedrinyà, i la seva esposa Rafaela, a favor de Bartomeu,
el seu fill, per raó del seu matrimoni amb Gelida, filla del difunt
Miquel Vidal, pagès de Madremanya, i de la seva esposa Gelida.
Li donen el mas Masó i les seves terres, honors i possessions.
Actum est hoc in perrochia de Matremagna viccaria et diocesi
Gerundensi die octava mensis maii anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo quinquagesimo octavo.

Joan Subirà, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre especffic: I 088.
Mal estat de conservació. Lectura difícil.

436 x 365 mm.

1430
1558, juny, 9. Arenys de Munt

Testament d'Antoni Riera, sabater de Sant Mart{ d'Arenys, en el qual
escull com a marmessors Miquel i Antoni Riera, fills seus, i Joan
Pebemat, el seu gendre, habitant de l'esmentada parròquia.
Disposa ser enterrat al cementiri de Sant Mart( d'Arenys en el
vas dels seus antecessors. Deixa diners per a la seva sepultura
i per a misses a l'esmentada església, a les capelles de Sant Miquel
i de Santa Cecflia i als bacins de l'església. Funda un aniversari
perpetu a l'esmentada església parroquial. Deixa diners als seus
marmessors; a Antoni Riera, el seu fill, li dóna, a més, totes les
seves robes; a Joan Riera, assaonador, fill seu, a més, dos parells
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de llençols, tres tovalles, tres eixugamans i camises; a Llàtzera
Francesca, filla seva, a més, un cofre amb robes i joies; a Antiga
Micer, esposa de Joan Micer, mariner; a Joana Pasqual, esposa
de Miquel Pasqual, mariner; a Caterina Arquer, vfdua d'Antoni
Arquer, ferrer; a Pereta Pebernat, esposa de Joan Pebernat, pagès
d'Arenys, i a Eulàlia Bernoi, esposa de Reiner Bernoi, mariner
de Canet, totes elles filles seves. Nomena com a hereu universal
el seu fill Miquel i estipula l'ordre de successió posat cas que
aquest moris sense fills.
Actum est hoc in predicta parrochia Sancti Martini de Arenys
die nona iunii millesimo quingentesimo quinquagesimo octavo.

Pere Pujades, prevere de l'església de Sant Martí d'Arenys, notari
dels testaments per Joan d'Ivorra, rector de l'esmentada església.
Registre específic: 2516.
370 x 295 mm.

1431
1558, juny, 15. Girona

Conveni entre Rafael Agullana, ciutadà de Girona, i Joan Agullana,
el seu fill, d'una banda, i Enric Joan Agullana, donzell domiciliat
a Barcelona, fill i hereu d'un altre Joan Agullana, ciutadà de Barcelona difunt, de l'altra, sobre la restitució del dot de Constança,
esposa difunta de Joan Agullana, fill de Rafael, filla del difunt
Joan Agullana, ciutadà de Barcelona, i de Jerònia, ta seva esposa,
i germana d'Enric Joan Agullana. Enric Joan i els seus tutors i
curadors, havien constituït pels 80.000 sous barcelonesos del dot
de la seva germana un censal de 200 lliures de pensió anual i
4.000 lliures de preu que rebien de la Generalitat de Catalunya
(capitulacions matrimonials de 1O de maig de 1546). Mort Rafael,
fill de Constança i Joan, el 9 de maig de 1556 i descomptades
les despeses funeràries, Joan Agullana, vidu de Constança, tenia
dret a rebre la tercera part de 29.000 sous, això és 483 lliures,
6 sous i 8 diners i les pensions i prorrates del censal fins al 9
de maig de 1556. Per pagar aquesta quantitat, Joan Enric es
assumeix 30 lliures de pensió anual i 600 lliures de preu del censal
venut per Rafael Agullana a misser Xammar i cedeix a Rafael
i Joan Agullana els censals següents: 22 lliures, 6 sous i 1O diners
de pensió anual que rep sobre la Universitat de Girona i que la
ciutat prestava al difunt Joan Ponç Esteve, del qual Enric Joan
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tenia la meitat com a hereu del seu pare i l'altra meitat per compra
feta pels seus tutors a Francesc Agullana, ciutadà de Girona
(Andreu Miquel, notari de Barcelona, 9 de desembre de 1550};
la sisena part de 14 lliures que Enric Joan rep sobre l'heretat
i béns de Joan Camalonga, secretari del rei, per compra de les
cases situades prop del portal de l'Àngel de Barcelona, les quals
tenien un censal obligat que abans rebia Joan Pons Esteve, i el
dret que Enric Joan d'Agullana tenia sobre la casa que fou de
Joan Pons Esteve, situada al carrer dels Templers de Barcelona,
on viu Pere Sabater, doctor en tots dos drets de Barcelona.
A més, Rafael i Joan d'Agullana reben d'Enric d'Agullana 24
lliures per les robes de l'esmentada Constança, 7 lliures per una
muleta i part de l'arrendament de les bolles que tenia el difunt.
Joan d'Agullana renuncia, malgrat el dret català a retenir fins
a 1.000 lliures dels 30.000 sous que la seva esposa tenia per testar
i algun altre dret sobre les seves robes i vestits. Ambdues parts
defineixen els seus drets.
Actum est hoc Gerunde die decima quinta mensis iunii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo octavo.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de
les notes del difunt Miquel Renart, notari.
Registre específic: 2446.
Bona part en català.
649 x 357 mm.

1432
1558, juny, 30. Peralada
Fundació de missa d'estaca i aniversari perpetu ordenada per
Raimunda, vúlua de Joan Vidal, pagès de Peralada, a l'església
de Sant Agustí de Peralada, en remissió dels pecats d'Antoni Vidal,
llur fill difunt. Amb aquesta finalitat, dóna a fra Martí Roig, prior;
Antoni Roig, prevere, i Jaume Abrell, profés, frares de l'esmentat
monestir, 17 lliures barceloneses.
Actum est hoc Petralate [ ...] die tricesima mensis iunii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo octavo.
Antoni Abella, habitant de Peralada, notari públic per tot el domini
del vescomte de Rocabertí, regent de la notaria de Peralada per
Dionís Miquel Perés.
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Registre específic: 1713.
423 x 312 mm.

1433
1558, agost, 14. Bàscara
Àpoca atorgada per Pere Martí, oriünd del veïnat de la Móra, parròquia

de Viladasens, ara habitant de Bàscara, a favor del seu germà
Bartomeu Mart(, del mateix veïnat i parròquia, en la qual reconeix
que ha rebut 1O lliures barceloneses d'un pagament de l'aixovar,
salvant la quantitat que encara li deu.
Actum est hoc in villa de Bascara die quarta desima mensis
augusti armo a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo octavo.
Miquel Safont Cella, notari públic per autoritat apostòlica i reial,
regent de la notaria i escrivania pública de Bàscara, substitut de
Pere Cella Safont, senyor útil de l'esmentada notaria.
Registre específic: 1094.
197 x 187 mm.

1434
1558, setembre, 1. Colomers

Capitulacions matrimonials de Caterina, filla de Miquel Metge, de
la parròquia de Colomers, i de la seva esposa Francesca, amb
Joan Vidal, pagès del veïnat de Tor, parròquia de Maranyà. Miquel
Metge dóna a la seva filla com a donació inter vivos per raó
del seu matrimoni i per la seva part d'heretat i llegítima paterna,
materna i suplement, 11 O lliures barceloneses i els vestits i joies
de la seva persona. Si moria sense fills o aquests no arribaven
a l'edat de testar haurien de tornar al donant o a qui designés, a
excepció de la tercera part, de la qual podria disposar en
testament. Caterina ho lliura en dot al seu futur marit, el qual
li correspon amb una part equivalent dels seus béns. Per restituir
el dot obliga tots els seus béns i drets i es faria amb els mateixos
pagaments i terminis que hagués estat rebut. També es compromet a retornar els vestits i joies de l'esposa llevat del vestit nupcial
o el millor vestit i les joies d'or, plata, corall o perles.
Actum est hoc in loco de Columbariis die prima mensis septembris armo a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo octavo.
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Joan Vinyals, habitant de Girona, notari públic de Colomers per
autoritat de l'abat del monestir d'Amer, de les notes de Pere Quintana, prevere i sagristà de l'església de Colomers, substitut a l'esmentada notaria.
Registre específic: 1087.
337 x 403 mm.

1435
1558, octubre, 17. Peralada

Creaci6 i venda de censal atorgada per Ponç Foixà, treballador, i
Guerau Foixà, el seu nebot, sastre, habitants de Peralada, a favor
de Martí Roig, prior del convent de Sant Agustí de l'esmentada
vila, fra Antoni Roig, prevere, i Jaume Brell, novici, conventuals
de l'esmentat convent, d'un censal de 17 sous de pensió anual
i 17 lliures de preu. Per assegurar el pagament de les pensions
obliguen un camp de dues vessanes d'extensió, situat a Peralada,
al carrer dels Escrivans. A orient, una part afronta amb l'honor
dels hereus del difunt Joan Bolet, baster de Peralada i una altra
amb l'honor de Narcís Munta[d]a, paraire de Peralada; a migdia,
una part amb l'honor dels hereus de l'esmentat Bolet i una
altra amb el camí, i a occident i cerç, una part amb el camí i
una altra amb l'honor dels pupils Costa, de Cabanes. Antoni Formiguer, mestre de cases, i Pere Xicart, pagès, ambdós habitants
de Peralada, s'erigeixen en fidejussors.
Segueix àpoca.
Actum est .hoc in comestorio dicti monasterii die decimo septimo mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo octava.
Joan Domènec, de la vila de Peralada, notari públic per tot el domini
del vescomte de Rocabertí.
Registres específics: 1929 i 1930.
514 x 491 mm.

1436
1558, octubre, 28. Figueres

Apoca atorgada per Joana, filla de Vicenç Hospital, pagès de Vilamalla,
i d'Anna, la seva esposa, difunts, esposa en primeres núpcies del
difunt Miquel Horts, pagès de Vilamalla, i en segones núpcies
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d'Antoni Ferrer, de Ventalló, amb consentiment i voluntat del
segon marit, a favor de Pere Hospital, pagès de Vilamalla, fill
i hereu de l'esmentat Vicenç Hospital, germà de l'atorgant, en la
qual reconeix que ha rebut 50 sous barcelonesos pel segon
pagament d'un total de 60 lliures barceloneses que el seu pare
li havia donat en concepte de dot, segons constava en els
instruments nupcials del seu primer matrimoni fets a Sant Pau
de la Calçada el 22 de febrer de 1543, en poder del notari Simó
Ribera de Castelló d'Empúries.
Actum est hoc in villa de Figueriis die vigesima octava mensis
octobris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo octavo.
Antoni Antic Llevanera, de la vila de Figueres, notari públic per
autoritat reial per tot el Principat de Catalunya i comtats del Rosselló
1 Cerdanya.
Registre específic: 1075.
Altres numeracions: n° 35.

218 x 283 mm.

1437
1558, novembre, 20. Ullà

Venda atorgada per Baudili Ferriol, de Mas, terme d'Ullà, a favor de
Bernat Perpinyà, pagès d'Ullà, d'una peça de terra situada a Ullà,
al lloc anomenat Illeta, de prop de tres vessanes d'extensió.
A orient i migdia, afronta amb la terra de Montserrat Salvador
que fou d'en Coll, difunt; a occident, amb el rec Ter Vell mitjançant
camí i motes, i a cerç, part amb la terra de Pere Seguer, del mateix
lloc, i amb la via pública. El preu és de 20 lliures de moneda
barcelonesa de les quals pagaria 18 lliures a Margarida, vídua
de Damià Pastell, germana i hereva del difunt Bernat Garbí, de
Torroella de Montgrí, perquè l'esmentat Bernat Garbí l'havia
comprat a carta de gràcia el 9 d'octubre de 1553 per aquest preu
(notaria d'Ullà). Se salva el dret i domini directe del bisbe de
Girona quant a terços, lluïsmes, foriscapis, fermes, fadigues, dret
d'empara, retenció i altres drets, i el pagament de la tasca.
Actum est hoc intus terminum dicti loci de Ulliano die vigesima
mensis novembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
quinquagesimo octava.
És còpia simple.
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Registre específic: 1076.
319 x 298 mm.

1438
1558, desembre, 8. Arenys de Munt

Capitulacions. matrimonials de Llàtzera Francesca, filla d'Antoni
Riera, sabater de Sant Martí d'Arenys, terme de Montpalau,
i de la seva difunta esposa Eulàlia, amb Bernat Vidal, sastre,
fill de Joan Vidal i de la seva esposa Caterina, difunts de Santa
Maria de Palautordera. Antoni Riera dóna a la seva filla, per
raó del seu matrimoni, 100 lliures barceloneses i els vestits
i joies que li pertanyien. Si moria sense descendència legítima
o si aquesta no arribava a l'edat de testar, els béns haurien
de tornar al donant o a qui disposés, a excepció de 15 lliures
amb les quals la filla podria testar. Llàtzera Francesca ho
lliura com a dot al seu espòs, el qual li correspon amb una
quantitat equivalent. Per restituir el dot, Bernat obliga tots i
cadascun dels seus béns i drets i la devolució es faria amb
els mateixos pagaments i terminis amb què havia estat rebut.
També es tornarien els vestits i joies de Llàtzera Francesca,
llevat del vestit nupcial o el millor vestit i les joies d'or, plata
o corall.
Actum est hoc intus parrochiam Sancti Martini de Areniis
termini castri de Montepalatio Gerundensis diocesis die jovis octava
mensis decembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
quinquagesimo octava.
B[emat] d'Om, notari públic de Montpalau per autoritat del senyor
d'aquest terme.
Registre específic: 1738.
348 x 318 mm.

1439
1558, desembre, [8]. Arenys de Munt

Definició atorgada per Llàtzera Francesca, donzella, [filla] d'Antoñi
[Riera], sabater de la parròquia de Sant [Martí d'Arenys], del
terme del castell de Montpalau, i Eulàlia, la seva esposa difunta,
[esposa] de Bernat Vidal, sastre de Palautordera, amb consentiment
i voluntat del seu marit, a favor del seu pare, de tots els drets
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que pogués tenir sobre els béns dels seus pares. A canvi, reconeix
que ha rebut la seva part d'heretat i llegítima paterna, materna
i complement.
Actum est hoc intus parrochiam Sancti Martini de Arenys dicti
termini castri Montepalacii [. .. ] decembris anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo quinquagesimo octavo.
Bernat d'[Om].
Registre específic: 973.
Mal estat de conservació.

202 x 256 mm.

1440

1558, desembre, 17. Peralada

Clàusula del testament de Joan Xorcat, ferrer natural d'Orfes, baronia
de Vilademuls, i habitant de Peralada. Nomena com a marmessors
Joan Franquesa, prevere de Vilabertran, i Vicenç Sal [. ..], boter
de llançà, el seu sogre. Institueix un aniversari perpetu al convent
de Sant Agustí de Peralada, a l'altar de la Mare de Déu de Gràcia,
que haurien de celebrar el prior i frares del convent, per al qual
deixa 1O lliures barceloneses i ordena que els seus hereus paguin
1O sous anuals al convent.
Die decima septima mensis decembris armo a nativitate Domini
millesimo quingentesimo quinquagesimo octavo.
Joan Domènec, notari de Peralada, per autoritat del vescomte de
Rocabertí.
Trasllat de 31 de gener de 1569 clos pel mateix notari.
Registre específic: 1731.
El testament estava redactat en català.

261 x 245 mm.

1441

1559, gener, 11

Confirmació de sentència arbitral atorgada per Miquel Puigdevall,
àlies Riba, de Sant Pere Despuig, i Miquel Cadamont, de Sant
Mart{ de Solamal, de la Vall de Bianya, vegueria de Camprodon,
pagesos, com a àrbitres i amigables componedors amb Miquel
Lastosella, de Sant Martí de Cap-sec, i Narcis Boada, de la
parròquia de Solamal, nomenats per les dues parts enfrontades,
Esteve Collferrer, cavaller i major d'edat de la vila d'Olot, senyor
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útil i propietari del mas Illadamunt amb terres, honors i
possessions, d'una banda, i Benet Riba, senyor útil i propietari
dels masos Illadevall i Casademont amb terres, honors i possessions, de Sant Joan les Fonts, vegueria de Camprodon, de
l'altra. La sentència, que versava sobre els termes entre els esmentats masos, fou dictada l'li de gener de 1558 pels mateixos
àrbitres amb possibilitat de rearbitrar-la i corregir-la al cap d'un
any i un dia a instància de les dues parts o d'una d'elles. Atès
que no s'havien aportat nous documents ni s'havia demanat
cap esmena, es confirma la sentència la qual disposava plantar termes entre els dos masos Illadamunt i Illadevall, prop del
guixer del mas Illadevall, vers el riu Fluvià. Els mateixos àrbitres o el síndic de la Vall de Bianya serien els encarregats de
plantar-los.
Onse del mes de ianer mil sine sens sinquanta nou.
Joan Morató, de la vila d'Olot, notari públic per autoritat apostòlica
i reial per tot el Principat de Catalunya i comtats del Rosselló i la
Cerdanya.
Registre especffic: 2024.
En llatí i català.
En la sentència de 1558, Miquel Puigdemont apareix en llatí
com a Puigdevall i en català com a Puigdemont.
326 x 336 mm.

1442
1559, gener, 17. Girona

Capitulacions matrimonials d'Anna, filla de Margarida, vídua de
Narcís Sabater, àlies Salip, senyora útil i propietària del mas
Salip de Llambilles, amb Joan Artibalda, fill de Bartomeu
Artibalda, de la parròquia de Sant Mateu de Montnegre. La
núvia rep, com a donació inter vivos per raó del seu matrimoni, 15 lliures de la seva mare i 45 del seu oncle Miquel
Sabater, oriünd de Llambilles i habitant de Quart, senyor útil
del mas Sabater de Llambilles, a més dels seus vestits i joies.
En el cas de mort sense fills o que aquests no arribessin a
l'edat de testar, els béns haurien de tornar als donants a excepció
de 30 lliures de la donació de Miquel, de les quals podria disposar en testament. Anna les constitueix en dot del seu futur
espòs el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels
seus béns. El dot seria restituït amb els mateixos pagaments
i terminis que hagués estat rebut i es retornarien els vestits

CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE LÀJUNTAMENT DE GIRONA

1103

i joies llevat del vestit nupcial o el millor vestit i les joies d'or,
plata i corall.
Actum est hoc Gerunde die decimo septimo mensis ianuarii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo
nono.

Miquel Martí Abric, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona, de les notes del difunt Baudili Abric,
notari.
Registre específic: 1082.
425 x 311 mm.

1443
1559, abril, 18. Santa Pau

Testament de Joana, esposa d'Antoni Gayolà, de Santa Pau, en el qual
nomena com a marmessors el sagristà de Santa Pau i Antoni
Gayolà, el seu marit. Fa les deixes acostumades per a misses,
torxes, bac{ de les ànimes, creu i obra de l'església de Santa Pau.
Fa llegats a les seves filles, néts i nétes. Nomena Caterina, néta
seva i filla de Miquel Gayolà i d'Anna, filla de la testadora, com
a hereva universal. Posat cas que morfs sense fills o aquests no
arribessin a l'edat de testar ordena que els béns siguin venuts
i destinats a la salvació de la seva ànima a coneixença dels
marmessors.
Fet dit testament en la casa de dita testadora en la villa de
Santa Pau a XVIII de abril del any de nostra senyor mil sinch sens
sinconta nou.
Antoni Fàbrega, prevere sagristà de l'església de Santa Maria de
Santa Pau.
Registre específic: 1763.
En català.
Altres numeracions: n° 67.

405 x 274 mm.

1444
1559, juny, 29. Sant Pere Pescador

Àpoca atorgada per Pere Benet, pagès de Vilacolum, a favor de Joan
Vidal, pagès del lloc de Tor, en la qual reconeix que ha rebut
60 lliures per raó del primer pagament de la restitució del dot
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de Joana, germana de l'atorgant i difunta esposa de Joan Vidal,
i tots els vestits, joies i béns que calia restituir.
Actum est hoc in loco Sancti Petri Piscatoris die vigesimo nono
mensis iunii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
quinquagesimo nono.
Jeroni Bofill, oriünd de Castelló, notari públic per tot el domini del
comte d'Empúries, regent de la notaria i escrivania pública de Sant
Pere Pescador, de les notes del difunt Miquel Coll, notari.
Registre específic: 1083.
166 x 184 mm.

1445
1559, desembre, 6. Girona

Definició atorgada per Miquel Ribot, àlies Vendrell, i Maria, la seva
esposa, filla leg{tima i hereva del difunt Pere Vendrell, senyor útil
del mas Vendrell de Taialà, vegueria de Girona, a favor de
Margarida, esposa d'Antoni Llobet, àlies Carabús, senyora útil
i propietària del mas Carabús de Cervià, vegueria de Girona, i
del seu marit, dels drets que tenien contra l'esmentada Margarida
i la seva heretat per raó del mas Bosc de Cervià i de qualsevol
qüestió o demanda que poguessin interposar-los, salvat el dret
de futura successió de l'esmentada Maria i els seus hereus.
Actum est hoc Gerunde festo beati Nicholaii sexta die mensis
decembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo nono.
Pere Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i
vegueria de Girona, de les notes del difunt Pere Garbí, notari, pare
seu.
Registre específic: 1081.
246 x 283 mm.

1446
1560, gener, 13. Peralada

Donació inter vivos atorgada per Eulàlia, vúi.ua de Joan Riera, àlies
Roc, pagès del Morassac, a favor de Miquel Roc, llur fill, per raó
de la seva unió amb Magdalena, filla d'Amador Ventós, de

CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L'AJuNTAMENT DE GIRONA

1105

Vilartolí, en concepte d'heretat i legítima paterna, materna i
suplement, i de llegats del seu pare, de 1O lliures de moneda
barcelonesa.
Actum est hoc in villa Petrelate die tertiadecima mensis ianuarii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo.
Pere Ferrer, notari públic de Peralada per autoritat de la comtessa
de Rocabertí, substitut del notari Miquel Perés, de les notes de
Gaspar Tió, notari.
Registre específic: 2229.
270 x 182 mm.

1447
1560, gener, 13. Peralada

Definició atorgada per Miquel Roc, pagès del Morassac, fill del difunt
Joan Riera, àlies Roc, pagès del mateix lloc, i d'Eulàlia, la seva
esposa, a favor de la seva mare, de tota la seva part d'heretat
i llegítima, paterna, materna i suplement, deixes i llegats del seu
pare i de qualsevol altre dret que li pogués pertànyer. A canvi,
havia rebut 1O lliures barceloneses.
Actum est hoc in villa Petrelate die tertia decima mensis ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo.
Pere Ferrer, habitant de Peralada, notari públic per autoritat del
vescomte de Rocabertí, regent de la notaria de l'esmentada vila per
Dionís Miquel Perés, notari.
Registre específic: 2358.
296 x 193 mm.

1448
1561, febrer, 20. Girona

Heretament atorgat per Antoni Llobet, àlies Carabús, membre del mas
Carabús de Cervià pel seu matrimoni amb Margarida Carabús,
a favor de Joan Carabús, fill dels esmentats cònjuges, per raó
del seu matrimoni amb Antònia, donzella, filla de Miquel Bellver,
àlies Armengol, i de la seva esposa Anna, senyora útil del mas
Armengol de l'esmentada parròquia. Li dóna el mas Carabús amb
les seves terres, honors i possessions amb la condició de
continuar-ne essent senyor i usufructuari i de viure-hi i treballar
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conjuntament. L'atorgant reté 100 lliures per poder testar i posat
cas que el donatari morís sense descendència o aquesta no arribés
a l'edat de testar, els béns passarien a Rafaela, germana de
l'esmentat Joan, si vivia, o al seu hereu, a excepció de 100 lliures
de les quals l'esmentat Joan podria disposar lliurement.
Actum est hoc Gerunde die vigesima mensis februarii armo a
nativitate Domini rnillesimo sexagesimo prima.
És còpia simple.
Registre específic: 1095.
240 x 415 mm.

1449
1561, febrer, 20. Girona

Capitulacions matrimonials d'Antònia, donzella, filla de Miquel
Bellver, àlies Armengol i de la seva esposa Anna, senyora útil
i propietària del mas Armengol de Cervià, amb Joan Carabús,
fill legítim d'Antoni Llobet, àlies Carabús i de Margarida, la seva
difunta esposa. Comencen amb la donació inter vivos atorgada
pels pares de la núvia a favor de la seva filla per raó del seu
matrimoni, de 120 lliures barceloneses i els vestits i joies
personals. Si moria sense fills o aquests no arribaven a l'edat
de testar, haurien de tornar als donants o a qui disposessin, a
excepció de 40 lliures amb les quals podria testar. Antònia ho
lliura en dot al seu futur marit, el qual li correspon amb una
quantitat equivalent dels seus béns en donació propter nuptias.
Obliga tots els seus béns i drets per restituir el dot en cas de
mort i es faria amb els mateixos pagaments i terminis amb què
havia estat rebut. Es retornarien els vestits i joies llevat del vestit
nupcial o el millor vestit i les joies d'or, plata, perles, corall i
pedres precioses.
Actum est hoc Gerunde die vigesima mensis februarii armo a
nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesirno prima.
Pere Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona, de les notes del notari Pere Garbí, el seu
pare.
Registre específic: 1090.
365 x 286 mm.
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1450
1561, febrer, 20. Girona

Donació inter vivos atorgada per Joan i Rafaela Carabús, germans,
fills i hereus universals de Margarida, la seva mare difunta,
senyora útil i propietària del mas Carabús de Cervià, morta
intestada, a favor d'Antoni Llobet, àlies Carabús, el seu pare, de
tots els seus béns mobles i immobles per raó del seu matrimoni
en segones núpcies.
Actum est hoc Gerunde die vigesima mensis februarii anna a
nativitate domini millesimo quingentesimo sexagesimo primo.
És còpia simple.
Registre específic: 1096.

1561, febrer, 20. Girona

Capitulacions matrimonials d'Antònia, vfdua de Francesc Feliu,
pagès del veïnat de Canelles, parròquia de Vilajuïga, oriünda
del mas Armengol de Cervià, amb Antoni Llobet, àlies Carabús,
vidu de Margarida Carabús, la seva primera esposa. Antònia
li dóna en dot 60 lliures barceloneses de les quals 40 les hi
havia promès Miquel Bellver, àlies Armengol, i la seva esposa
Anna, germana d'Antònia, senyora útil del mas Armengol,
procedents de les 60 lliures que havia aportat en dot al seu
primer matrimoni, i les 20 lliures restants les podia exigir de
l'heretat del seu primer marit, segons constava en la constitució dotal. Antoni Llobet, aporta una quantitat equivalent dels
seus béns en donació propter nuptias. Per restituir el dot obliga tots els seus béns i, si arriba el cas, ho faria amb els mateixos pagaments i terminis amb què havia estat rebut. També
es retornarien els vestits i joies llevat del vestit nupcial o el
millor vestit i les joies d'or, plata, perles, pedres precioses i
corall.
Actum est hoc Gerunde die vigesima mensis februarii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo primo.
És còpia simple.
Registre específic: 1097.
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1561, febrer, 20. Girona
Duplicat de les capitulacions matrimonials anteriors.
Actum est hoc Gerunde die vigesima mensis februarii anno a
nativitate domini millesimo quingentesimo sexagesimo primo.
És còpia simple.
Registre específic: 1098.
523 x 396 mm.

1451

1561, març, 24
Testament de Joan Pons, hereu i propietari del mas Pons de Borgonyà,
vall de Cornellà, en el qual nomena com a marmessors el rector
de l'església de Borgonyà o el seu lloctinent; Bartomeu Pons,
germà seu; Sebastià Pla, de Sant Julià de Corts, el seu cunyat,
i Nicolau Oriol, també de Corts. Escull ser enterrat al cementiri
de l'església de Sant Joan de Borgonyà a la qual deixa diners
pel dret de sepultura i celebració de misses, i a cadascun dels
altars, torxes, ciris i bacins. Fa llegats pecuniaris als seus fills
i filles en dret de llegítima, a la seva esposa i als marmessors.
Disposa que Miquela, la seva esposa, sigui mantinguda amb els
béns de casa seva i que Bartomeu Pons, el seu germà, pugui
hostatjar-s'hi i treballar conjuntament amb l'hereu. Posat cas que
no s'avinguessin podria disposar de tres vessanes de terra on li
plagués, terra que a la mort de l'esmentat Bartomeu tornaria a
l'hereu. Nomena Esteve, fill seu, com a hereu universal i el
substituirien Guillem, Francesc, Bartomeu, Joana, Antònia
Miquela, Esperança i Margarida, fills seus, per aquest ordre.
Vui ha .vint y quotra del mes de mars del any de la nattivitat
de nostre senyor Deu Jesucrist mill y sinch sents y sexanta y hu.
Guinot Baurella, prevere rector de l'església de Sant Salvador de Bianya
i protonotari per autoritat apostòlica, servint a Sant Joan de Borgonyà.
Registre específic: 1089.
455 x 316 mm.

1452

1561, novembre, 7. Girona
Capitulacions matrimonials d'Esperança, filla de Pere Corones,
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pagès de la parròquia de Montfullà, i de la seva esposa Anna,
amb Roc Turó, sastre de Montfullà, fill del difunt Pere Turó, pagès
de la mateixa parròquia. Els pares de la núvia i Baudili Corones,
llur hereu, li atorguen com a donació inter vivos 100 lliures
barceloneses, vestits i joies personals i un cofre de fusta amb
tanca. En cas de mort sense descendència aquesta quantitat havia de retornar als donants o a qui assignessin, a excepció de
la tercera part de la qual podria disposar en testament. Esperança
ho lliura en dot al seu futur marit el qual li correspon amb una
quantitat equivalent dels seus béns com a donació propter nuptias. Obliga tots els seus béns i drets per a la restitució del dot
la qual es faria amb els mateixos pagaments i terminis amb què
havia estat rebut. Es compromet a retornar els vestits i joies llevat
del vestit nupcial o el millor vestit i les joies d'or, plata, perles
i corall.
Actum est hoc Gerunde die septima mensis novembris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo primo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: I 091.

1561, novembre, 7. Girona

Definició atorgada per Esperança, filla de Pere Corones, pagès de
Montfullà, i d'Anna, la seva esposa, a favor dels seus pares i el
seu germà Baudili, dels seus drets sobre la seva part d'heretat
i llegítima, paterna, materna i suplement sobre els béns paterns.
A canvi, havia rebut 100 lliures de moneda barcelonesa, vestits,
joies i un cofre de fusta com a donació amb motiu del seu
matrimoni.
Actum est hoc Gerunde die septima mensis novembris armo
a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo primo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 1092.
568 x 296 mm.
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1453
1561, novembre, 15. Girona

Heretament atorgat per Margarida, vídua de Narcís Salip, àlies
Sabater, de Llambilles, senyora útil i propietària del mas Salip
de l'esmentada parròquia, a favor d'Antoni, el seu fill. Li dóna
el mas Salip amb les seves terres, honors i possessions amb la
condició que visquin conjuntament i la proveeixin de tot el que
li calgui. L'atorgant reté 50 lliures de moneda barcelonesa per
poder testar i si el donatari moria sense descendència legítima
o aquesta no arribava a edat de testar, els béns retornarien a
la donant o a qui ella disposés, a excepció de 50 lliures amb
les quals Antoni podria fer la seva voluntat.
Actum est hoc Gerunde die decima quinta mensis novembris
armo a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo prima.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: I 093.
211 x 318 mm.

1454
1562, gener, 8. Girona

Lluïció de censal atorgada per Roc Guix, pagès de Montfullà, fill i
hereu del difunt Damià Guix, pagès (testament de 155[.] en poder
de Miquel Garbí, notari de Girona), a favor de Bartomeu Sitjar,
pagès d'Estanyol, d'un censal de 50 sous de pensió anual i 50
lliures de preu. Gaspar Sitjar, pagès d'Estanyol, pare de l'esmentat
Bartomeu, i ell mateix el van vendre a Damià Guix (Francesc
Garbí, notari de Girona, 23 de setembre de 1538). Reconeix que
ha rebut les 50 lliures del preu, dipositades a la taula de canvi
de Narcís Ferran, mercader i canvista de Girona, i que li han
estat pagades totes les pensions endarrerides i les despeses dels
instruments notarials.
Actum est hoc Gerunde die octavo mensis ianuarii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo sexsagesimo secundo.
Francesc Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, badlia
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i vegueria de Girona, de les notes del difunt Joan Fontanet, predecessor seu.
Registre específic: 1108.
Altres numeracions: n.0 17.

182 x 455 mm.

1455
1562, gener, 17

Nota feta per Pere Masó, de Pedrinyà, per recordar els costos de
confecció i muntatge de dues piles de bótes fetes per Joan
Mirandas, francès, començades el 30 de setembre de 1561, en
les quals treballaren dos homes fins al 15 de gener següent, una
de vint bótes i l'altra de trenta. Foren mesurades el dia de Sant
Antoni de gener de 1562. Les bótes han costat 16 ducats i 16
sous i les puntes, 15 sous.
Lo dia de Sant Antoni de ianer que tanian XVII de ianer del
any 15611.
És còpia simple.
Registre específic: 1107.
97 x 160 mm.

1456
1562, març, 2. Girona

Capitulacions matrimonials entre Miquel Samsó i Joanot Samsó,
pare i fill, amb intervenció de Gabriel Samsó, oncle de Joanot,
ciutadans de Girona, d'una banda, i Jaume Caors i Dessoler,
donzell habitant de Perpinyà, la seva esposa Lluïsa d'Oms i llur
filla Marimunda, de l'altra, referents al matrimoni de Joanot, fill
de Miquel Samsó i de la seva esposa difunta Jerònia Miró, amb
l'esmentada Marimunda. Jaume Caors dóna a la seva filla 2.000
ducats d'or. Si moria sense descendència legítima o aquesta no
arribava a l'edat de testar, els béns haurien de tomar al donant
o al seu hereu, llevat de 1. 000 ducats amb els quals Marimunda
podria testar o fer les seves voluntats. El pagament es farà en
quatre terminis: 500 ducats després de les esposalles i 1.500 en
tres terminis dins el període dels cinc anys següents. Mentre no
es paguin, els esposos rebran 60 lliures de les rendes que el pare
de la núvia rep del terme de Vilardell, bisbat de Barcelona, i 30
lliures de les rendes i emoluments que rep del terme d'Estela,
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bisbat. de Girona. Miquel Samsó dóna al seu fill tots els seus
béns mobles i immobles amb reserva de l'usdefruit mentre visqui
i la retenció de 1. 000 ducats per testar. Gabriel Samsó atorga
al seu nebot tots els seus béns i drets mobles i immobles amb
reserva de l'usdefruit mentre visqui i de 500 ducats per testar
(1.000 si guanya la causa contra en Rocabruna). Marimunda
aporta com a dot els 2.000 ducats i un escreix de 200 ducats
que el seu pare i germà asseguren amb els seus béns. També
aporta els vestits i joies personals amb la condició que serien
de lliure disposició per part d'ella. D'altra banda, fa definició de
drets al seu pare i germà. Joanot Samsó es compromet a fer
donació d'aquests béns a un dels fills barons que nasqués d'aquest
matrimoni. Si no n'hi hagués serien per al seu hereu i deixaria
1.000 ducats si hi hagués alguna filla. El futur matrimoni hauria
de conviure amb Miquel Samsó el qual, a canvi, es compromet
a pagar les despeses de calçat, vestit, sous, missions, dides, mossos, dones, cavalcadures i altres necessitats que tingui la famt1ia
de Joanot. S'hi estipula una pena pecuniària de 1.000 ducats
per l'incompliment de qualsevol qüestió d'aquestes capitulacions.
Actum Gerunde die lunae secunda martii millesimo quingentesimo sexagesimo secundo.
Joan Port, notari públic de Perpinyà per autoritat reial.
Trasllat de 9 de maig de 1574. Andreu Vilaplana, notari públic per
autoritat reial, substitut de l'hereu del difunt Jaume de Campllong,
notari públic de Girona, amb testificació dels connotaris Gregori
Codina i Joan Miquel Savarrés.
Registre específic: 2714.
591 x 612 mm.

1457
1562, març, S. Girona

Lluïció de censal atorgada per Joan Bosc, canonge de la seu, en
substitució de Joan Benet Moner, mercader, com a procurador
seu, sotsdiaca de l'església de Sant Llorenç de Bescanó, protector
dels aniversaris de l'esmentada església (procures d'Andreu Mir,
notari públic de Barcelona, i de Jaume Gil, notari per tot el domini
reial i notari públic de Tortosa), a favor de Bartomeu Sitjar, pagès
d'Estanyol, d'un censal de 5 sous de pensió anual que prestava
als esmentats aniversaris. Reconeix que ha rebut, per dipòsit
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efectuat a la teca comuna de la seu, 5 lliures barceloneses del
preu, 11 sous pel salari dels instruments del censal i 11 pel salari
de la lluïció.
Actum est hoc Gerunde die quinto mensis marcii anno a
nativitate Domin[i millessimo quingentesimo] sexagesimo secundo.
Francesc Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona, de les notes del notari Joan Fontanet, també
difunt.
Registre específic: 981.
191 x 447 mm.

1458
1562, abril, 7. Girona

Sentència arbitral dictada pels àrbitres Narcfs Roger, de Castell
d'Empordà, i Esteve Riba, de Bordils, sobre la qüestió moguda
entre Joan Mart( i Sebastià Vilella, ambdós de Viladasens. La
sentència condemna Sebastià Vilella a tancar amb paret de pedra
i calç la finestra que té vers cerç que dóna a la casa de l'esmentat
Mart(. Aquest li havia de permetre, però, obrir vers sol ixent una
espitllera de dos pams de llargada i un pam i quart d'alçada on
l'esmentat Sebastià hauria de posar una pedra llarga de manera
que no pogués mirar vers l'honor d'en Mart(.
Lata et inscriptis promulgata fuit huiusmodi arbitralis sententia
sive declaratio [... ] in scribania mei notarii infrascripti die martis
septima mensis apprilis millesimo quingentesimo sexagesimo secundo.
Pere Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i
vegueria de Girona, de les notes del notari Pere Garbí, el seu pare,
també difunt.
Registre específic: 1112.
371 x 285 mm.

1459
1562, abril, 30. Girona

Lluïció de censal atorgada per Antic Guinard, prevere de la seu de
Girona i rector de l'església de Sant Mart( Sapresa, com a
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administrador dels aniversaris de l'esmentada església, a favor
de Bartomeu Sitjar, pagès d'Estanyol, d'un censal d'li sous de
pensió anual i 11 lliures de preu que l'esmentat Bartomeu havia
de prestar per raó del mas Sitjar. Reconeix que ha rebut el preu
per dipòsit a la teca comuna de la seu de Girona, i que han estat
pagades totes les pensions endarrerides.
Actum est hoc Gerunde die tricesimo aprilis anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo sexagesimo secundo.
Joan Subirà, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
vegueria. de Girona.
Registre específic: 1103.
230 x 287 mm.

1460
1562, agost, 1. Girona

Heretament atorgat per Pere Serra, pagès, senyor útil del mas Serra de
Vilobí, a favor del seu fiU Francesc, per raó del matrimoni d'aquest
amb Margarida. Li dóna el mas esmentat amb els seus honors i
possessions amb la condició de continuar-ne essent senyor i propietari i que el proveeixin de menjar, calçat, vestit i tot el que li
calgui. Si el donatari moria sense descendència o aquesta no
arribava a l'edat de testar, els béns tornarien al donant o a qui
designés, a excepció de 200 ducats d'or de moneda barcelonesa dels
quals Francesc podria disposar a voluntat. L'atorgant reté 400 lliures
barceloneses . i les possessions al pla dels framenors per testar.
Actum est hoc Gerunde die prima mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo secundo.
Miquel Renart, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
vegueria de Girona.
Registre específic: 891.
226 x 406 mm.

1461
1562, setembre, 26. Verges
Àpoca atorgada per Joan Maçanet, pagès de Verges, a favor de Joan Vidal,
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pagès del lloc de Tor, en la qual reconeix que ha rebut 60 lliures
de moneda barcelonesa, per raó de la restitució del dot d'Antiga,
difunta, esposa de l'esmentat Joan Vidal i germana de l'atorgant.
Actum est hoc in castro de Virginibus die vigesima sexta mensis
septembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
sexagesimo secundo.
Joan Verrell, notari públic de la baronia i castells de Verges, la
Tallada, Bellcaire i termes per autoritat del senyor de l'esmentada
baronia.
Registre específic: 1102.
136 x 260 mm.

1462
1562, octubre, 19. Verges
Àpoca atorgada per Quirze Peric, fuster, i Joan Peric, ferrer, com a ad-

ministradors de la causa pia per maridar donzelles de la seva estirp
fundada pel difunt Narcís Peric, prevere germà dels anteriors, tots
ells de Verges, a favor de Bernat Ramon Pigem, fuster del mateix
terme, en la qual reconeixen que han rebut 1O lliures de moneda
barcelonesa en lluïció d'un censal de 1O sous de pensió anual que
Antoni Pigem, teixidor de lli del mateix castell, i Anna, la seva esposa,
com a principals, i Pere Andreu, pagès de Colomers, i Bartomeu
Sopa, menor d'edat, pagès de Torroella, com a fulejussors, van vendre
a Narcfs Peric ell? de febrer de 1541. També reconeixen que han
estat satisfets tots els pagaments endarrerits.
Actum est hoc in castro de Virginibus die decima nona mensis
octobris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo segundo.
Galceran Nató, notari públic de la baronia de Verges per autoritat
del senyor de l'esmentada baronia.
Registre específic: 880.
223 x 260 mm.

1463
1562, novembre, 9. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Pere Teixeres, calceter de
Girona, a favor de Benet Moner, prevere oriünd de Vilablareix.
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Li ven un censal de 100 sous barcelonesos de pensió anual i
100 lliures barceloneses de preu. Pel pagament de les pensions
obliga un camp anomenat camp de l'Aulina, situat al pla de
Girona, de set vessanes d'extensió. Forma part de les pertinences del mas anomenat Creus i, a orient, afronta amb el rec de
la Maçana i amb l'honor de Roc Moner; a migdia, amb l'honor de[... ] Ferran i amb l'esmentat rec; a occident, amb l'honor
de l'esmentat Ferran i amb l'honor d'en Cora, de la mateixa
parròquia, mitjançant el camí que va a Vilablareix, i a cerç,
amb el camí de Vilablareix i amb l'honor de l'esmentat Moner.
També obliga una altra peça de les pertinences del mas Creus,
situada a Vilablareix, de dotze vessanes, anomenada camp de
la Calsina. A orient, afronta amb el rec de la Maçana i amb
l'honor d'en Pi; a migdia, amb el rec esmentat i amb l'honor
d'en Moner; a occident, amb l'honor d'en Moner i amb el
camí que va a Vilablareix, i a cerç, amb el mateix camí i amb
l'honor d'en Pi.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die nona mensis novembris anna a
nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo secundo.
Pere Canals, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari -públic de la ciutat, batllia
o vegueria de Girona, de les escriptures de Joan Fontanet, notari.
Registres específics: 1113 i 1114.
SOS x S33 mm.

1464
1562, desembre, 31. Palafrugell

Definició atorgada per Miquel Pagès, sabater de Palafrugell, a favor
del seu germà Joan Pagès, sabater del mateix lloc, de tota la seva
part d'heretat i llegítima paterna, materna i suplement que li
pertocava dels béns que foren de llurs pares. A canvi, rep 25 lliures
barceloneses.
Actum est hoc in castro de Palafrugello die trigesimo prima
mensis dezembris anna a nativitate Domini millessimo quingentesimo sexagesimo tertio.
Joan Clascar, notari públic per autoritat reial i del prior de Santa
Anna de Barcelona, senyor de Palafrugell, substitut de Llorenç
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Brugarol, senyor útil de l'esmentada notaria, de les notes del difunt
Antic Brugarol i Codina, notari.
Registre específic: 898.
193 x 348 mm.

1465
1563, setembre, 7. Verges

Lluïció de censal atorgada per Pere Colom, prevere oriünd de Montras, terme de Palafrugell, rector de l'església parroquial de Sant
Iscle, batllia d'Ullastret, a favor de Joan Vidal, pagès de Tor,
baronia de Verges, d'un censal de tres mitgeres de forment de
pensió i 22 lliures i 1O sous barcelonesos de preu, que li havia
venut Joan Català, pagès de Tor, com a principal (Notaria de
Verges, 28 de març de 1547). Els diners de la lluïció procedien
de la venda d'una peça de terra anomenada Pares, situada al
terme de Bellcaire.
Actum est hoc in castro de Virginibus die septima mensis
septembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
sexagesimo tertio.
Joan Verrell, notari públic de la baronia i castells de Verges, la Tallada,
Bellcaire i termes per autoritat del senyor de l'esmentada baronia.
Registre específic: 1115.
157 x 325 mm.

1466
1563, setembre, 9. Verges

Àpoca atorgada per Joan Fortià, àlies Miró, pagès de Verges, a favor
del seu germà Antoni Fortià, pagès i batlle d'aquest castell, en
la qual reconeix que ha rebut 200 lliures barceloneses que li devia
per raó de l'aixovar, segons donació del mateix dia subscrita per
Galceran Nató. Inclouen una quantitat de forment.
Actum est hoc in castro de Virginibus die nona mensis
septembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
sexagesimo tertio.
Galceran Nató, notari públic de la baronia de Verges per autoritat
de Caterina de Cardona i de Rocabertí, senyora de l'esmentada
baronia.
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122 x 344 mm.

1467
1563, octubre, 4. Girona

Capitulacions matrimonials de Rafaela, filla d'Antoni Llobet, àlies
Carabús, amb Pere Bosc, fill de Joan Bosc, senyor útil del mas
Bosc de Colomers, i de la seva esposa Margarida. Antoni Llobet
i Jo{. .. ], el seu hereu, donen a Rafaela 100 lliures barceloneses,
i els vestits i joies personals. Si moria sense fills o aquests no
arribaven a l'edat de testar haurien de tornar als donants o a
qui disposessin, a excepció de 4 lliures amb les quals podria
testar. Ho lliura en dot al seu futur marit el qual li correspon
amb una quantitat equivalent dels seus béns. Per restituir el
dot obliga tots els seus béns i la devolució es faria amb els
mateixos pagaments i terminis amb què havia estat rebut.
També es tornarien els vestits i joies llevat del vestit nupcial
o el millor vestit i les joies d'or, plata, perles, corall i pedres
precioses.
Actum est hoc Gerundae festa Sancti Francisci die quarta
mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
sexagesimo tertio.
Pere Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
vegueria de Girona, de les notes de Pere Garbí, el seu pare.
Registre específic: 111O.
250 x 301 mm.

1468
1564, febrer, 3. Amer

Venda atorgada per Antic Vila, àlies Rovira, pagès de Sant Julià del
Llor, terme d'Amer, i la seva esposa Margarida, senyora útil i
propietària del mas Rovira de l'esmentada parròquia, a favor de
Pere Augons, d'un casal amb una terra contigua que afronta amb
l'honor dels venedors. El preu és de 20 sous barcelonesos i se
salva el dret i domini directe de l'abat d'Amer i del benefici de
la Candela de l'església col-legiata de Sant Feliu de Girona, a parts
iguals, pel que fa a terços, lluïsmes, foriscapis, fermances,
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fadigues, drets d'empara i retenció i d'altres drets i un cens anual
per Sant Joan de juny de 14 sous barcelonesos. Els venedors
li havien de donar camí per anar a la font i a l'església al lloc
convingut i si el comprador moria sense fills leg{tims i naturals
de la seva esposa Gueraula Costa, el casal hauria de tornar al
mas Rovira o hereu després de la mort dels cònjuges i els hereus del mas Rovira haurien de pagar als compradors. Les
millores fetes al casal s'haurien de pagar a l'església de Sant
Julià del Llor per a la celebració d'un aniversari per a l'ànima
del comprador i la seva muller. Els compradors tindrien també
els emprius de llenya però no podrien tallar oliveres, ni alzines,
ni roures.
Amerii die tertia mensis februarii anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo sexagesimo quarto.
És còpia simple.
Registre específic: 392.
380 x 329 mm.

1469
1564, març, 18. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Pere Alba, de Celrà, a favor de Narcís Aulet, de Campdorà, parròquia de Santa Eulàlia
Sacosta, d'un censal de 20 sous de pensió anual i 20 lliures
de moneda barcelonesa de preu. Per garantir el pagament
obliga i assigna un pati clos amb parets situat entre el Pont
Major i la Creu Coberta de la parròquia de Sant Feliu, en el
qual té la intenció d'edificar-hi una casa. A migdia, afronta
amb l'honor de Gaspar Barceló; a occident, amb el riu Ter;
a cerç, amb l'honor d'Antoni Loet, pedrer, i a orient, amb el
camí reial.
Actum est hoc Gerunde die decima octava mensis marcii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quarto.
Gregori Codina, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona, de les notes del notari Pere Agustí.
Registre específic: 872.
Tallat per la part inferior i falta el marge esquerre.

429 x 399 mm.
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1470
1564, abril, 18. València

Confirmació atorgada pel rei Felip I, a petició de Bernat de Sitjar,
cavaller de Girona i batlle del molinar reial, dels privilegis,
sentències, gràcies i provisions reials concedides pels seus predecessors i pel batlle general de Catalunya, referents a l'esmentat molinar. Això és, l'ordre donada pel rei Jaume li el
21 de juny de 1298 per la qual els habitants de Caldes i
Girona havien de ser compel-lits a moldre als molins reials
del Mercadal de Girona; l'establiment emfitèutic de l'esmentat
molinar pel rei Pere III, el 9 d'agost de 135[8], a favor de
Berenguer Sarriera, major d'edat, Guillem Vi[nyoles], jurisperit,
Miquel de Trullàs i Bonanat de Llémena, draper, ciutadans de
Girona, i de Blanca, filla del difunt Pere Hispà, notari de Sant
Feliu de Gufxols; la sentència donada pel batlle general de
Catalunya el 20 de març de 1359; les sentències reials de 17
de juliol de 1387 i de 30 de setembre de 1417 (aquesta última condemnava els habitants de Santa Eugènia i els que
tenien possessions prop del molinar); la provisió del rei Pere
de 20 de maig de 1392 (sic); la provisió de 1490 que obligava
els flequers, forners i pastissers a anar als molins reials del
Mercadal, i la sentència del rei Joan donada el 28 de març
de 1387 en la qual mana que els molinars reials molguin en
gra i no en diners.
Datum Valentie die decima octava mensis aprilis anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quarto.
Antoni Viladamor.
Registre específic: 881.
Error de l'escrivà en la data de 20 de maig de 1392.

608 x 601 mm.

1471
1564, abril, 23. Xiva

Disposició atorgada pel rei Felip I en la qual augmenta el salari dels
jurats de la Universitat de Girona a 50 lliures anuals; fins ara,
cobraven 20 lliures.
Datum in oppido de Chiva die XXIII mensis aprilis anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quarto.
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Miquel Cort.
Registre específic: 876.
261 x 605 mm.

1472
1564, octubre, 21. Peralada

Àpoca atorgada per Gaspar Constans, escrivà de Peralada, fill de
Guillem Constans, teixidor de draps de llana, i de la seva esposa
Caterina, difunts, a favor de Joan Constans, teixidor de draps
de llana de la mateixa vila, germà seu, en la qual reconeix que
ha rebut 200 lliures de moneda barcelonesa que li havia llegat
Guillem Constans, el seu pare (testament de 1563 en poder de
Pere Ferrer, notari públic de Peralada). Ha rebut 60 lliures en
moneda i 140 mitjançant instrument de cessió d'un debitori que
Miquel Ornayl, pagès de Garriguella, com a principal, i Antic
Corcoll, pagès de Cabanes, com a fidejussor, havien firmat a favor
de l'esmentat Joan Constans el 16 d'octubre de 1564.
Actum est boc Petrelate die vigesimo primo mensis octobris
armo a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo
quarto.

Joan Domènec, oriünd de Peralada, notari públic per tot el domini
del vescomte de Rocabertí.
Registre específic: 2199.
187 x 299 mm.

1473
1565, març, 10. Girona

Capitulacions matrimonials de Joana, filla del difunt Pere Riba, amb
Joan Martí, propietari del mas Martí de la parròquia de
Viladasens, el seu marit. Comencen amb la donació inter vivos
atorgada per Esteve Riba, pagès propietari del mas Riba de la
Torre de Bordils, germà per part de pare de Joana, a favor
d'aquesta, de 100 lliures de moneda barcelonesa i de tots els vestits
i joies personals, en concepte dels drets que li pertocaven sobre
l'heretat del seu pare. Joana ho lliura en dot al seu marit el qual
li constitueix en donació propter nuptias una quantitat equivalent
dels seus béns. El matrimoni ja feia temps que havia tingut lloc
i tenia fills. Per restituir el dot obliga tots els seus béns i la
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devolució es faria amb els mateixos pagaments i terminis amb
què havia estat rebut. També es retornarien els vestits i joies de
Joana llevat del vestit nupcial o el millor vestit i les joies d'or,
plata, perles, corall o pedres precioses.
Actum est hoc Gerunde die decima mensis marcii armo a
nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quinto.
Pere Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i
vegueria de Girona, de les escriptures de Pere Garbí, el seu pare.
Registre específic: 1122.
361 x 298 mm.

1474
1565, març, 12. Girona
Venda a carta de gràcia atorgada per Roc Bosc, àlies Rovira,

d'Estanyol, i la seva esposa Anna, senyora útil i propietària del
mas Rovira de l'esmentada parròquia, a favor de Bartomeu Sitjar,
pagès d'Estanyol, de set vessanes i mitja de terra d'una possessió
de quinze vessanes d'extensió on havia estat situat el capmàs
Llobet d'Estanyol, ara derruït. De les quinze vessanes, a orient,
una part afronta amb l'honor del mas Cendra i una altra amb
l'honor del comprador; a migdia, amb l'honor de l'esmentat Sitjar;
a occident, amb l'honor de Bernat Cendra, d'Estanyol, i amb la
del comprador, mitjançant rec, i a cerç, una part amb l'honor
de l'esmentat Cendra que fou de Galceran de Vilanova, donzell
domiciliat a Girona, i una altra amb l'honor del mateix Cendra.
Les set vessanes i mitja, a orient, afronten amb l'honor de
Bernat Cendra; a migdia, amb propietats de Bartomeu Sitjar,
mitjançant rec, i a occident i cerç, amb l'honor de l'esmentat
Cendra, mitjançant rec. Pertanyia a Anna, com a néta i successora
de Roc Capeller, àlies Rovira, que va comprar les quinze vessanes
amb Gaspar Sitjar, pare de Bartomeu Sitjar, a Galceran de
Vilanova i les van dividir a parts iguals (Narcfs Reixac, notari
difunt de Girona, 9 d'agost de 1520}. El preu és de 110 lliures
de moneda barcelonesa de les quals el comprador en reté 50 en
compensació del que havia lliurat en nom dels venedors a Roc
Guix, pagès de Montfullà, per la lluïció d'un censal de 50 sous
de pensió anual i 50 lliures de preu que Roc Capeller, àlies Rovira,
i la seva esposa vengueren a l'esmentat Roc Guix per poder pagar
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el preu de la terra. Se salva el dret i domini directe de l'Almoina
del Pa de la Seu i el del priorat de Santa Maria del Coll, quant
a terços, lluïsmes i foriscapis, fermes, fadigues, drets d'empara
i retenció i altres drets de domini directe i un cens al paborde
de la meitat dels 25 sous barcelonesos que es prestaven pel mas
Llobet i pel mas Sabet de Vall, que ara posseeix Joan Garangol,
d'Estanyol, d'acord amb la reducció de censos, servituds i altres
drets atorgada per Nicolau Masdéu, paborde difunt (Joan Oliu,
notari de Girona, 11 de setembre de 1407). Se salva la prestació
d'una tasca a l'AlmoFna d~l Pa, d'una tasca i els agrers que es
devien al priorat de Santa Maria del Coll, mitja dècima a
l'esmentat Galceran de Vilanova, la primícia als preveres de
l'església d'Estanyol i els censos acostumats a l'obra de l'esmentada
església. A més, el comprador hauria de recollir les aigües pluvials
pels recs d'aquesta terra per les parts acostumades.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die duodecima mensis martii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quinto.
Joan Benet Pasqual, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona.
Registres específics: 1117 i 1118.

1567, maig, 1. Girona

Reconeixement subscrit per Roc Bosc, àlies Rovira, d'Estanyol, i
la seva esposa Anna, a favor de Bartomeu Sitjar, pagès de
l'esmentada parròquia. Reconeix que va rebre 9 lliures en
additament al preu de la venda a carta de gràcia de set vessanes i mitja de terra de la possessió on havia estat situat el
capmàs Llobet. La venda del dret de recuperar-la havia estat
cancel-lada de mutu acord perquè Anna va negar-se a signar.
D'aquestes 9 lliures només n'havia rebut 8 perquè l'esmentat Bartomeu va retenir 20 sous per pagar els foriscapis de la
venda del dret de recuperar l'esmentada terra. Quan volguessin
recuperar-la, haurien de restituir les 9 lliures juntament amb
el preu de venda.
Actum est hoc Gerunde die prima mensis maii armo a nativitate
Domini millesimo quingentesimo sexagesimo septimo.
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Joan Benet Pasqual, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona.
Registre especffic: 1119.
Són dos pergamins cosits. Anava encolat amb un altre per la part inferior.
x 491 mm.

726

1475
1565, abril, 2. Girona

LluïCió de censal atorgada per Joan Bosc, canonge de l'església de
Girona, com a procurador de Benet Joan Morell, clergue de Barcelona, obtentor de la rectoria de l'església parroquial de Bescanó,
a favor de Bartomeu Sitjar, pagès d'Estanyol, d'un censal de 6 sous
de pensió anual i 6 lliures de préu que prestava als aniversaris de l'esmentada església. Reconeix que ha rebut les 6 lliures del
preu, dipositades a la teca comuna de la seu de Girona el 28 de
febrer de 1562, i totes les pensions endarrerides.
Actum est hoc Gerunde die secunda mensis apprilis anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quinto.
Pere Mir, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del difunt
Jaume de Campllong, difunt notari públic de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona, de les notes del notari Miquel Renart, també difunt.
Registre específic: 1116.
Altres numeracions: no i3.

2 15 x 341 mm.

1476
1565, abril, S. Girona

LluïCió de censal atorgada per Antoni Torrent, pagès del veïnat de
Raset de Cervià, hereu del difunt Pere Torrent, pagès de
l'esmentada parròquia, el seu oncle patern (testament en poder
de Domènec Domenge, prevere de Cervià), a favor de Pere [Ferrer],
de la mateixa parròquia, d'un censal de 20 lliures de propietat
i 20 sous de pensió anual de Joan Ferrer, ferrer de Cervià, i el
seu fill Pere, que havien venut a Pere Torrent (Gaspar Barrot,
notari de Girona, 30 d'agost de 1544). Reconeix que ha rebut
el preu i els censos que li devien.
Actum est hoc Gerunde die quinta mensis apprillis anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quinto.
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Bernat Caselles, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 1570.
175 x 258 mm.

1477
1565, maig, 2. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Galceran de Cartellà, senyor
del castell i baronia de Falgons, a favor d'Esteve Caldeduc, prevere,
i Salvador Baürt, clergue, obtentors dels beneficis sota invocació de sant Pere i sant Pau de la seu de Girona fundats per
Hugó de Cruïlles, abat de la col·legiata de Sant Feliu, amb consentiment del vicari general del bisbe de Girona. Els ven un censal
de 335 sous de pensió anual i 335 lliures de preu, que paguen
amb diners procedents de la lluïció firmada a Elisabet Alba, vídua
de Bartomeu Alba, mercader de Girona, mare i hereva del difunt Pere Alba, mercader de Girona. Per al pagament de l'esmentat
censal obliga especialment els censals que rep de la Universitat de
la ciutat de Girona. Antic Sarriera, donzell domiciliat a Girona;
Miquel de Cartellà, donzell de Maçanet; Rafael Satorre, ciutadà
de Girona; Joan Coromina, pagès de Granollers, senyor útil del
mas Coromina, i Pere Baroles, de la mateixa parròquia, senyor
útil del mas Baroles, s'erigeixen en fidejussors.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die secunda mensi maii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quinto.
Miquel Renart, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registres específics: 893 i 894.
Falta part del marge esquerre.

622 x 657 mm.

1478
1565, juliol, 29. Verges

Capitulacions matrimonials de Margarida Perpinyà, esposa en
primeres núpcies de Joan Nadal, pagès de Canet, baronia de
Verges, amb Bernat Perpinyà, pagès del lloc d'Ullà. Margarida,
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amb consell i voluntat del seu pare, Pere Roensa, pagès de Canet,
i del seu gennà Bartomeu Roensa, aporta com a dot, després
de les núpcies, 120 lliures barceloneses i els vestits i joies
personals que el seu pare i gennà li havien donat en temps del
seu primer casament. Bernat Perpinyà li constitueix en donació
propter nuptias una quantitat equivalent dels seus béns. Per
restituir el dot obliga tots els seus béns i la devolució es faria
amb els mateixos pagaments i tenninis amb què havia estat rebut.
També es retornarien els vestits i joies de Margarida llevat del
vestit nupcial o el millor vestit i les joies d'or, plata, perles o corall.
Actum est hoc in castro de Virginibus die vigesima nona mensis
iulii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo
quinto.
Joan Verrell, notari públic de la baronia i castells de Verges, la
Tallada, Bellcaire i termes per autoritat del senyor de l'esmentada
baronia.
Registre específic: 1120.

1565, juliol, 29. Verges

Apoca atorgada per Bernat Perpinyà, pagès del lloc d'Ullà, a favor de
la seva esposa Margarida Perpinyà, en la qual reconeix que ha
rebut 96 lliures barceloneses per raó del dot.
Actum est hoc in castro de Virginibus die vigesima nona mensis
iulii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo
quinto.
Joan Verrell, notari públic de la baronia i castells de Verges, la
Tallada, Bellcaire i termes per autoritat del senyor de l'esmentada
baronia.
Registre específic: 1121.
443 x 253 mm.

1479
1565, setembre, 23. La Tallada d'Empordà

Testament de Beneta Arbonès, esposa de Joan Arbonès, pagès de la
Tallada, en el qual nomena com a marmessors el curat de
l'església de Santa Maria de la Tallada; Joan Arbonès, el seu espòs,
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i Gabriel Negre, el seu germà, també de la Tallada. Escull
sepultura al cementiri de l'esmentada església als preveres de la
qual deixa diners per dret de sepultura, per a les torxes, ciris,
candela, llàntia i llantions de la Verge Maria i per a cada altar.
A més, en dóna per a la celebració de misses i la distribució
d'almoines de pa el dia del novenari i per l'aniversari de la seva
mort. Fa donacions a la seva germana Miquela Foixà, de Palau;
a Rafaela, filla de Miquela i d'Amic Foixà; a la seva germana
Coloma Puig, de Fontclara; a la seva germana Amiga Nadal; a
la seva cunyada Caterina Negre; al seu germà Gabriel Negre, i
a les seves cunyades Joana Gironès i Elisabet Simó. Mana que
les robes que no hagués distribuït entre els anteriors fossin repartides entre les seves filles a parts iguals. Uega diners a cadascun
dels seus fills i filles en dret de llegítima i al seu marit; al seu
cunyat Bernat Arbonès; als seus nebots de Palau; als seus nebots
Antoni i Pere Simó, i als fills i filles del seu germà Gabriel Negre.
Nomena el seu fill Pere, com a hereu universal i com a substituts
els seus fills Pere, Rafaela i Anna, per aquest ordre, i en últim
lloc, el seu marit Joan Arbonès.
Fet dit testament en lo castell de la Tallada dins la cambra
de dita testadora a XXIII dias del mes de satembra del any de la
nativitat de nostra Senyor Déu Jhesu Christ MDLXV.
Nicolau Torrent, prevere i sagristà de l'església de Santa Maria de
la Tallada.
Registre específic: 1130.
En català.
407 x 410 mm.

1480
1565, octubre, 14. Ullà

Venda en subhasta pública atorgada per Joan Tomàs, canonge i
sagristà del monestir de Santa Maria d'Ullà, i Llorenç Ferrer, pagès
de Bellcaire, com a marmessors i executors de l'últim testament
de Quirze Gener, a favor del més-dient Montserrat Salvador, pagès
d'Ullà, d'una possessió de terra situada al lloc anomenat
Vernedes, de cinc vessanes d'extensió. A orient, afronta amb l'honor d'Antoni Rabet; a migdia, una part amb l'honor del comprador i una altra amb l'honor de la pupil-la Mir; a occident,
amb l'honor de l'esmentat Mir, i a cerç, amb l'honor de Pere
Seguer, pagès d'Ullà. El preu és de 55 lliures de moneda barcelo-
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nesa: 46 lliures i 1O sous corresponents a un censal mort de 46
sous i 6 diners de pensió anual que els compradors li havien
venut, i 8 lliures i 1O sous corresponents a un deute que els venedors tenien amb el comprador. Se salven els drets del bisbe
de Girona, senyor d'Ullà, i un cens consistent en la trentena
mesura dels esplets. Hi ha una anotació que diu que el foriscapi
ha estat pagat.
Actum est hoc in loco de Ulliano die decima quarta mensis
octobris anno a nativitate Domini millesimo quingentessimo sexagessimo quinto.
És còpia simple.
Registre específic: 1125.
434 x 304 mm.

1481
1565, desembre, 16. Girona

Venda a carta de gràcia atorgada per Joan Monjo, paraire de Girona,
a favor de Bartomeu Pau, habitant de Girona, d'una casa situada
al Mercadal de Girona, davant del portal del monestir de Sant
Feliu de Cadins, amb l'hort contigu. A orient, afronta amb el
monestir mitjançant carrer; a migdia, amb la via pública; a
occident, amb la casa i hort de Francesc Martí, apotecari de
Girona, i a cerç, amb l'hort de Miquel Moler, draper, mitjançant
rec. El preu és de 120 lliures de moneda barcelonesa amb les
quals el comprador havia de crear un censal mort a favor de
l'atorgant de 120 sous de propietat i 120 lliures de preu. Se salva
el dret i domini directe dels aniversaris de la seu de Girona quant
a terços, lluïsmes, foriscapis, fermes, fadigues, drets d'empara,
retenció i altres drets i un cens anual de 5 sous.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die decima sexta mensis decembris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quinto.
Miquel Vila, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona, de les notes del difunt Pere Agustí, notari.
Registres específics: 896 i 897.
412 x 395 mm.
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1482
1566, agost, 21. Verges

Àpoca atorgada per Miquel Ros, Pere Noves i Miquel Sandreu, cònsols
de la Universitat de la Tallada, a favor d'Antoni Fortià, de la
Tallada, en la qual reconeixen que han rebut les 58 lliures que
faltaven pagar de 152 lliures per raó de dos vintens corresponents
als anys 1563 i 1564, venuts pels cònsols de l'esmentada
Universitat.
Actum est hoc in castro de Virginibus die vigesima prima
mensis augusti anno a nativitate Domini rnillesimo quingentesimo
sexagesimo sexto.
Galceran Nató, notari públic de la baronia de Verges per autoritat de Lluís de Cardona i de Rocabertí, senyor de l'esmentada
baronia.
Registre específic: 2236.
Part superior dreta en mal estat.

Altres numeracions: N. 43.

161 x 349 mm.

1483
1566, octubre, 9. La Bastida

Restitució feta per Miquela, vfdua de Joan Pons, pagès, senyor útil
i propietari del mas Pons de Borgonyà, a favor del seu fill
Esteve Pons, d'una donació que li havia fet segons constava
en un document de Jaume Anglada, oriünd de Fontcoberta i
habitant de Banyoles, notari per autoritat apostòlica i reial,
datat el 7 de juny de 1564. El dia 26 del mateix mes l'esmentada
Miquela l'havia donat a Joana, filla seva, germana d'Esteve,
esposa de Jaume Soler, pagès de Palol de Revardit. La present
restitució té com a finalitat obtenir la pau entre els dos
germans.
Actum est hoc in domo seu forcia de la Bastida vicariae Gerundae die nona mensis octobris anno a nativitate Domini rnillesimo
quingentesimo sexagesimo sexto.
Pere Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i
vegueria de Girona.
Registre específic: 1126.
292 x 313 mm.
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1484
1566, novembre, 15. Castelló d'Empúries

Carta precària atorgada per Onofre Gargall, clergue de Palamós,
com a procurador substitut del seu germà Antoni Gargall,
mercader de la mateixa vila, al seu torn procurador de fra
Sebastià Gargall, monjo i cambrer del monestir de Sant Pere
de Galligants de Girona (el primer amb procura de 1O de setembre de 1565 en poder de Francesc J. Pérez, clergue de Tortosa, notari per autoritat apostòlica, i el segon amb procura
de JO de febrer de 1566 en poder de Galceran Busquets), a
favor de Joan Martí, pagès del veïnat de la Móra de Viladasens.
Li confirma la possessió en emfiteusi d'una feixa de terra situada a la parròquia de Camallera, al lloc anomenat Estany,
que fou de la masada del difunt Miquel Martí. A orient, afronta amb l'honor de Pere Sagal, que va pertànyer a l'esmentada
masada; a migdia, amb l'honor d'Amer Martí que fou de Miquel Martí, mitjançant camí; a occident, amb l'honor de l'esmentat Martí, mitjançant rec, i a cerç, amb l'honor de Miquel
Martí, pupil, que va pertànyer a Guillem Martí. Per aquesta
terra, pagava la tretzena mesura i la tretzena part de la segona mesura, mig braçatge i un cens per Sant Pere i Sant Feliu
de mitja quartera de forment. També li confirma la possessió
d'una altra terra situada al mateix lloc, d'una vessana d'extensió. Va pertànyer al mas Pol i després a Joan Martí, besavi
seu. A orient, afronta amb l'honor de Vicenç Pol; a migdia,
amb l'honor de Bartomeu Ferrer, pagès, que fou de Pere Ferrer;
a occident, amb el rec o agulla Major, i a cerç, amb l'honor
de Pere Gibert. Per aquesta prestava la tretzena mesura i la
tretzena part de la segona mesura, i mig braçatge.
Actum est boc in villa Castellionis Emporiarum die decimo
quinto mensis novembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo sexto.

Galceran Busquets, notari públic per tot el domini del comte
d'Empúries, regent de la notaria dita d'en Bofill pel difunt Jeroni
Bofill, notari.
Registre específic: 1127.
Altres numeracions: no 46.

363 x 295 mm.
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1485
1566, desembre, 7. Esplugues de Llobregat

Testament de Miquel Benet de Puigmarí, donzell domiciliat a Barcelona, en el qual deixa a la seva esposa l'usdefruit dels seus béns
mentre visqui, essent-ne senyora major, i deixa a Miquelot, el
seu fill, 500 lliures. Nomena el seu fill Gaspar hereu de la resta
dels seus béns mobles i immobles. Pel que fa a les altres coses
remet al testament fet a Barcelona. Demana també que del present
testament se'n facin tants trasllats com demanin els hereus o
persones interessades.
En la plasa devant lo portal de la rectoria de Sancta Magdalena
Dezplugues del bisbat de Barcelona a set del mes de dezembre del
any de la nativitat de nostre Senyor Déu mill sinch cents sexanta
sis.

Lluís Palmer, prevere de la diòcesi de Vic, rector i notari de la
parròquia de Santa Maria Magdalena d'Esplugues, diòcesi de
Barcelona.
Trasllat del segle XVI que no ha estat clos per notari.
Registre específic: 2116.
Document en paper annex que conté una còpia del testament per a un procés
a la Cúria Eclesiàstica de Barcelona entre el noble Llorenç de Barutell i Miquel
283 x 206 mm.
Vidal, prevere de la seu de Barcelona.

1486
1567, gener, 31. Castellar de la Selva

Donació inter vivos atorgada per Francesc Riart, fill de Miquel
Peguerau, àlies Riart, pagès, i de Narcisa, la seva difunta esposa,
senyor útil i propietari del mas Riart de la parròquia de Castellar,
nét i hereu de Gaspar Riart (testament de 19 de juny de 153[.]
en poder del difunt Joan Guilana, notari públic de Girona) i
emancipat segons document públic del mateix dia que la present
donació, a favor del seu pare, de tot el mas Riart, amb les seves
terres, honors i possessions, béns i drets, amb la condició que
el donatari i la seva germana Antònia, el proveeixin de tot el
necessari dels béns del mas esmentat. L'atorgant retenia 100
ducats per poder testar. A la mort del pare, el mas passaria a
Antònia. El motiu de la donació és que el donant és coix i malapte,
cosa que posava en perill la continuïtat del mas. El document
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es fa davant d'Antoni Rubió, doctor en tots dos drets, jutge ordinari de Girona, per tal que obtingui la força i fermesa necessàries.
Ambdues parts juren complir les clàusules del document.
Actum est hoc in parrochie de Castellano die trigesima prima
mensis ianuarii armo a nativitate Domini millesimo quingentesimo
sexagesimo septimo.
Joan Benet Pasqual, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona,
de les notes de Rafael Laudes, escrivà jurat.
Registre específic: 1942.
Tinta esvanida a la part superior esquerra a conseqüència de fongs.
mm.

267 x 372

1487
1567, maig, 11. Girona

Venda a carta de gràcia atorgada per Guerau Vilella, senyor útil i
propietari del mas Vilella de Viladasens, a favor de Joan Martí,
del veïnat de la Móra de Viladasens, d'una peça de terra plantada
d'oliveres situada a l'esmentada parròquia i anomenada camp
de la Vila, de tres vessanes d'extensió. El preu és de 90 lliures
barceloneses i el venedor confessa que les ha rebudes per mitjà
de la taula de canvi de Rafael Ferrer, ciutadà de Girona. Es
considera que la peça és alodial però se salva el dret del senyor
posat cas que no sigui així.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die undecima mensis maii armo a
nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo septimo.
Joan Subirà, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutàt, batllia
i vegueria de Girona.
Registres específics: 1128 i 1129.
413 x 298 mm.

1488
1568, gener, 20. Girona

Lluïció de censal atorgada per Joan Turó, àlies Andreu, pagès oriünd
de Cassà de la Selva, membre del mas Turó de Montfullà per
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matrimoni, a favor del seu sogre Jaume Turó, pagès, senyor útil
i propietari del mas Turó, d'un censal de 40 sous de pensió anual
i 40 lliures de preu que li havia venut el13 d'agost de 1563 (Miquel
Garbí, notari de Girona). Confessa que ha rebut les 40 lliures
del preu per mitjà de la taula de canvi de Nards Ferrer, mercader
i canvista de Girona, i totes les pensions endarrerides.
Actum est hoc Gerunde die vicessimo mensis ianuarii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo octavo.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 1131.
181 x 293 mm.

1489
1568, març, 1. Foixà

01pitulacions matrimonWls de Miquela, vídua de Roc Resclosa, del
lloc de Fonolleres, amb Joan Arbonès, pagès de la Tallada. Miquela
aporta en dot 60 lliures barceloneses (45 lliures procedien del dot
que aportà al seu primer marit i 15 de la donació del seu germà
Joan Dom[ingo], pagès de Foixà) i els seus vestits i joies. El seu
marit li fa donació propter nuptias d'una quantitat equivalent dels
seus béns. Per restituir el dot obliga tots els seus béns i la devolució
es faria amb els mateixos pagaments i terminis amb què havia estat
rebut. També es retornarien els vestits i joies de Miquela llevat del
vestit nupcial o el millor vestit i les joies d'or, plata o corall.
Actum est hoc in castro de Fuxano die prima mensis martii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo octava.

Galceran Nató, notari públic de Foixà i dels seus termes, per autoritat
de Galceran de Foixà, senyor de l'esmentat castell.
Registre específic: 1132.
275 x 321 mm.

1490
1568, març, 1. Foixà

Debitori firmat per Joan Domingo, pagès de Foixà, a favor del seu
cunyat Joan Arbonès, pagès de la Tallada, en el qual reconeix
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que li deu 15 lliures barceloneses i el complement del dot de
Miquela, germana del primer i esposa del segon, i vfdua de Roc
Resclosa, de Fonolleres. Es pagarien a raó de 5 lliures per any
fins a liquidar la quantitat.
Actum est hoc in castro de Fuxano die prima mensis martii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo
octavo.
Galceran Nató, notari públic de Foixà i dels seus termes per autoritat
de Galceran de Foixà, senyor de l'esmentat castell.
Registre específic: 1133.
301 x 228 mm.

1491
1568, març, 10. Ullà

Venda atorgada per Sebastià Roig, fill i hereu dels difunts Joan Roig,
de Tor, i de la seva esposa Joana, hereva universal del seu germà
també difunt Jaume Metge, d'Ullà, a favor de Montserrat Salvador, pagès d'Ullà, del mas Morer d'Ullà. A orient, afronta amb
la via pública, i a migdia, occident i cerç, amb les terres del mas.
També li ven una quintana de terra, de dues vessanes d'extensió,
que afronta, a orient, una part amb el mas anterior i una altra
amb el carn(,· a migdia, una part amb la terra del mas i una
altra amb la terra de Montserrat Mir; a occident, amb l'honor
del pupil d'en Seguer de la Font, i a cerç, amb l'honor de Joan
Roensa. A més, li ven els camps anomenats l'Arenal, la Riereta
i el quadró anomenat el Pladevall d'en Roure. El preu de la venda
és de 120 lliures de moneda barcelonesa de les quals el comprador
reté una part per lluir cinc censals que Sebastià Roig havia de
pagar pel mas: el primer i el segon, de 26 sous de pensió i
26 lliures de preu, i 9 sous i 3 diners de pensió i 9 lliures i
sous de preu, respectivament, als preveres i canonges de Santa
Maria d'Ullà; el tercer, de 12 sous de pensió i 12 lliures de preu,
als preveres de l'església de Gualta; el quart, de 15 sous de pensió
i 15 lliures de preu, a Margarida Tarascó, vúlua de Torroella de
Montgr(, i el cinquè, de tres quarteres de forment de cens i 12
lliures de preu, al castell de la Tallada. També havia de pagar
20 lliures i 15 sous a Esteve Pont, prevere de Torroella de Montgrf,
per un deute. El venedor reconeix que ha rebut la resta de diners.
En la venda se salva el dret del prior de Santa Maria d'Ullà quant

CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L'AJuNTAMENT DE GIRONA

1135

al mas i quintana i del bisbe de Girona quant a la resta de
propietats. Els havia de prestar censos, lluïsmes, foriscapis,
fermes i fadigues, dret d'empara i retenció i altres drets de domini
directe i els censos i agrers acostumats.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in loco de Ulliano die decima mensis marcü
armo a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo
octavo.

Miquel Barrot, notari públic per autoritat apostòlica, substitut a la
notaria i escrivania pública d'Ullà de Rafaela, vídua d'Aleix Puig,
de Torroella de Montgrí, senyor útil i propietari de l'esmentada
notaria.
Registres específics: 1571 i 1572.
Tinta esvanida.
528 x 303 mm.

1492
1568, març, 19. Barcelona

Ordinacions dels apotecaris de Girona, aprovades per Diego Hurtado
de Mendoza y de la Cerda, lloctinent del rei i capità general del
Principat de Catalunya, en representació del rei Felip de Castella
i Aragó, presentades per Nards Canals, apotecari de Girona, com
a síndic constituït i ordenat pels cònsols i Col-legi d'Apotecaris
de Girona (Pere Pagès, notari, 5 de gener de 1564).
Datum Barchinone die decima nona mensis marcii armo a
nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo octava.

Joan Palau.
Registre específic: 2050.
Inscripció: Registrat In Diversorum LXXVllll.
Conserva la cinta però ha perdut
el segell. Forat a la part dreta del document i tinta esvanida en diversos llocs.
535
x 711 mm.

1493
1568, juny, S. Girona
Creació i venda de censal atorgada per Jeroni Civera, ciutadà de
Girona, a favor de Cristòfol Batlle, mestre en teologia, comanador
del convent de Santa Maria de la Mercè de Girona; Bernat
Bruguera, lloctinent de l'anterior; Julià Genís, Joan Miera, Marçal
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Calçada, Pere Urgell, Joan Torrent i Antoni Maçanet, frares del
convent. Els ven un censal de 50 sous barcelonesos anuals de
cens i 50 lliures de preu que els compradors paguen amb 30 lliures
procedents de la lluïció a en Pou, de Campllong, i a en Gelabert,
de Sant Andreu Salou; amb 2 lliures procedents de la lluïció a
Pere Riera, de Sant Salvador de Breda, i amb 18 lliures de les
40 que van rebre de Narcfs Baürt per l'establiment d'un camp.
Per assegurar el pagament del censal obliga les cases i heretat
anomenada de la Manola, situades al veïnat del mateix nom, fora
i a prop de les muralles de Girona, i l'heretat i mas anomenat
de Querol, situat a la parròquia de Dosquers. Jeroni i Francesc
Desvern s'erigeixen en fidejussors.
Segueix àpoca.
Actum est hac Gerunde die quinto mensis iunii anna a nativitate
Domini millesimo quingentesimo sexagesimo octava.
Joan Jobrea, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2967 i 2968.
470 x 631 mm.

1494
1568, novembre, 13. Barcelona

Creació i venda de censal atorgada per Francesc Dalmau de
Rocabertí, vescomte de Rocabertí i senyor de Peralada, i Jaume
Tagamanent i de Rocabertí, habitant de Granollers i Barcelona,
germans, necessitats de diners per a l'expedició de certs negocis,
a favor de Guerau Miquel, donzell i senyor de Palau-sator. Li
venen un censal de 1. 000 sous barcelonesos de cens anual i 1. 000
lliures de preu, pel pagament del qual obliguen els censos, fruits,
rèdits, eixides, provinences, delmes, tasques, agrers, drets, béns
i part dels esplets que l'esmentat Francesc Dalmau tenia per dret
propi i en franc alou sobre uns molins situats al terme de Gualta,
conjuntament amb la jurisdicció civil i criminal alta i baixa, i
mer i mixt imperi, com a hereu universal de Iolanda de Rocabertí
i Sarriera, la seva mare difunta (testament sacramental fet a
Barcelona el2 d'octubre de 1513 pel notari Honorat Jovell, regent
de l'escrivania dels testaments sacramentals de Barcelona).
Iolanda el tenia per donació de Joan Oliver, burgès habitant de
Gualta (donació feta a Gualta el 19 de maig de 1511 per Pere
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Ferrer, notari de Barcelona, de les escriptures de Galceran Balaguer, connotari seu difunt).
Segueix àpoca.
Actum est hoc Barcinone die decima tertia mensis novembris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo octavo.
Mateu Carbonell, notari públic de Barcelona per autoritat reial, possessor de les escriptures del seu sogre Onofre Bou, d'un instrument
trobat en les esmentades escriptures.
Registres específics: 2899 i 2900.

1568, novembre, 24

Lliurament de possessió atorgada per Benet de Gualba, donzell, com
a procurador de Francesc Dalmau de Rocabertí, vescomte de
Rocabertí i senyor de Peralada (procura de 13 d'agost de 1568),
a favor de Pere Gallart, com a procurador i familiar de Guerau
Miquel, donzell i senyor de Palau-sator, davant del notari de Palau
substitut d'Onofre Bou i en presència dels testimonis Antoni
Martí, mercader de Torroella de Montgrí, i Francesc Comiges,
escrivà de Peratallada. Li lliura els rèdits i drets del document
anterior, amb notificació a Jeroni Moratell, col·lector dels rèdits,
delmes i fruits de Gualta, de l'obligació de donar aquests drets
a Guerau Miquel i amb notificació a Antic Jordà i Miquel Alagot,
pagès de Gualta, presents, en absència d'altres persones, de
l'obligació de respondre de tots els censos, fruits, rèdits i drets
que pertanyien al vescomte davant de Guerau Miquel.
Die vigesima quarta mensis novembris anno Domini millesimo
quingentesimo sexagesimo octavo.
Mateu Carbonell, notari públic de Barcelona per autoritat reial, possessor de les escriptures del seu sogre Onofre Bou, d'un instrument
trobat en les esmentades escriptures.
Registre específic: 2901.
769 x 621 mm.

1495
1569, febrer, 26. Verges

Capitulacions matrimonials de Baudília, filla de Margarida Baró,
habitant de Verges i vídua d'Onofre Baró, pagès de Gaüses, i
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d'Antoni Borrell, pagès de Raset, primer espòs de Margarida, amb
Baltasar Roc, del Morassac, parròquia de Peralada. La mare de
la núvia li dóna en contemplació al seu matrimoni, 35 lliures
i 12 sous perquè els lliuri com a dot al seu futur marit. Si moria
sense descendència legitima o aquesta no arribava a l'edat de
testar, haurien de tornar a la donant a excepció de la tercera part
amb la qual Baudflia podria fer les seves voluntats. Baltasar Roc
li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns. Per
restituir el dot obliga tots i cadascun dels seus béns i drets i la
devolució es faria amb els mateixos pagaments i terminis amb
què havia estat rebut. Es retornarien els vestits i joies de Baudflia
llevat del vestit nupcial i de les joies d'or, plata o corall.
Actum est hoc in castro de Virginibus die vigesima sexta mensis
fabruarii anno a nativitate Domini millesimo sexagessimo nono.
Rafael Clapés i Marcet, notari.
Registre específic: 2154.
Tinta esvanida.
431 x 258 mm.

1496
[1569-1579]. Verges

Àpoca atorgada per Baltasar Roc, pagès del Morassac, parròquia de
Peralada, a favor de la seva sogra Margarida Baró, vídua, habitant
de Verges, en la qual reconeix que ha rebut 35 lliures i 12 sous
per raó del dot de la seva esposa Baudt1ia.
Actum est hoc in castro de Vi[rginibus] [ ... ] mensis fabruari
anno a nativitate Domine mill[essimo] [ ... ] nono.

Rafael Clapés i Marcet, notari públic de la baronia de Verges pel
moble [ ... ] de Cardona i [Rocabertí], senyor d'aquesta baronia.
Registre específic: 2646.
Malmès pels rosegadors. Datació estimada entre 1568 i 1579, anys en què va actuar
el notari.
177 x 174 mm.

1497
1569, març, L 'olot

Capitulacions matrimonials de Miquela, filla de Bartomeu Quintana, teixidor d'Olot, i de la seva esposa Caterina, amb Francesc
de la Vall, teixidor d'Olot, fill del difunt Esteve de la Vall, mestre
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de cases, i de la seva esposa Violant. Bartomeu i Caterina hereten
la seva filla amb tots els seus béns mobles i immobles amb les
condicions següents: els atorgants en continuarien essent senyors
i usufructuaris mentre visquessin; les dues faml1ies viurien
conjuntament i els donants haurien de ser proveïts de menjar, beure,
vestit, calçat i tot el que els calgués dels béns del mas, tant en salut
com en malaltia; els altres fills dels atorgants haurien de ser dotats
amb els béns de la casa, i si Miquela moria sense descendència
legítima o aquesta no arribava a l'edat de testar, els béns tornarien
als atorgants o a qui ells disposessin, a excepció de 15 lliures
barceloneses de les quals l'esmentada filla podria disposar en
testament o fer les seves voluntats. Francesc de la Vall, amb
consentiment de la seva mare i germans, aporta i constitueix en
aixovar tots els seus béns mobles i immobles. Per restituir l'aixovar,
Miquela hauria d'obligar l'esmentada heretat i béns i només hauria
de tornar aquells que es pogués demostrar que havien estat lliurats
per àpoques, albarans o altres documents legítims. Els vestits i joies
de Miquela romandrien en el seu poder llevat d'aquelles joies d'or,
plata i corall que el marit li hagués ofert dels seus propis béns.
Actum est in villa Olotí die prima mensis martii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo nono.
Trasllat de 4 de setembre de 1600. Jaume Baptista Bassols, notari
i escrivà per autoritat apostòlica i reial de la vila d'Olot, de les notes
del seu pare difunt Jeroni Bassols, a requeriment de Miquela de la
Vall, vídua, d'Olot.
Registre específic: 2298.
Bona part en català.
228 x 457 mm.

1498
1569, abril, 9. Barcelona

Creació i venda de censal atorgada per Francesc Dalmau de
Rocabertí, vescomte de Rocabertí i d'Anglesola, senyor de la vila
de Peralada, i Jaume de Tagamanent i de Rocabertí, habitant de
Granollers, a favor de Guerau Miquel, donzell, habitant de Palausator. Li venen un censal de 1. 000 sous de moneda barcelonesa
de cens anual i I. 000 lliures de preu i obliguen els molins i drets
que tenen al lloc i terme de Gualta per assegurar el pagament
de les pensions.
Segueix àpoca.
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Actum est hoc Barchinone die nona mensis aprilis anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo nono.
Mateu Carbonell, notari públic de Barcelona, de les notes del seu
sogre difunt Ono&e Bou, connotari seu.
Registres específics: 2804 i 2805.

1569, abril, 28

Lliurament de possessió dels molins i drets del terme de Gualta
a què es refereix el document anterior a favor de Guerau Miquel.
Die vigesima octava mensis aprilis anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo sexagesimo nono.
Mateu Carbonell, notari públic de Barcelona, de les notes del seu
sogre difunt Onofre Bou, connotari seu.
Registre específic: 2806.
711 x 680 mm.

1499
1[5]69, abril, 20. Girona

Carta precària atorgada per Miquel Mont-roig, lloctinent del batlle
reial, a favor d'Antoni Figa, de Vilarig, per la qual li estableix
de nou un molí fariner situat en el riu Muga, a Sant Cristòfol
dels Horts, tingut sota dret i domini directe reial, amb l'obligació
de prestar terços, lluïsmes, foriscapis, fadigues, dret d'empara i
retenció i pagar els censos especificats en els capbreus i instruments antics.
Actum est hoc Gerunde die vigesima mensis aprilis anno a
nativitate Domini millesimo [quin]gentesimo sexagesimo nono.
Miquel Renart, notari públic de Girona i escrivà del lloctinent del
batlle general de Catalunya en les corts dels veguers de Girona i Besalú.
Registre específic: 2117.
Falta la part superior del pergamí. Tinta força esvanida.

418 x 324 mm.

1500
1569, juny, 3. Verges

Debitori atorgat per Jaume Ros, àlies Cabanyer, del veïnat de Raset,
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parròquia de Cervià, a favor del seu fill Baudili Cabanyer, en el
qual reconeix que li deu 150 lliures barceloneses per l'aixovar
que li havia concedit, d'acord amb les capitulacions matrimonials
closes el mateix dia pel mateix notari, en què l'esmentat Baudili
n'havia fet donació a la seva futura esposa Caterina.
Actum est hoc in castro de Virginibus die tersia mensis iunii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo nono.
Rafael Clapés i Marcet, notari públic de la baronia de Verges per
autoritat de Lluís de Cardona i de Rocabertí, senyor de l'esmentada
baronia.
Registre específic: 2675.
251 x 280 mm.

·1501
1569, juny, 11. Girona

Requeriment dels jurats i Consell de la Universitat de Girona i dels
seus nuncis i procuradors, en el qual demanen que siguin
observades les franquícies i immunitats atorgades a la ciutat i
confirmades per diversos reis i, en particular, en la persona i béns
de Pere Serra, mercader de Girona.
Quod fuit datum et actum Gerunde die undecima mensis iunii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo nono.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2933.
Porta el segell de la ciutat.
51.
426 x 582 mm.

Altres numeracions: Registrado de núm. 283,

1502
1569, juliol, 18. Sant Feliu de Guíxols

Lluïció de censal atorgada per Jeroni Bofill, prevere; Gaspar Abric,
apotecari, i Joan Andreu, escrivà de Sant Feliu de Guíxols,
procuradors de la Confraria de Santa Maria de l'Esperança de
l'església de l'esmentada vila, a favor de [. ..] Llorenç, mercader
de Sant Feliu, procurador dels fills i hereus del difunt Bernat
Llinàs, pagès de la mateixa vila, de la meitat d'un censal de 1O
sous de pensió i 1O lliures de preu. Antigament, el prestaven a
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Esperança Armengol, vídua de Jaume Armengol, mariner, i al
prevere difunt de Sant Feliu Joan Armengol, fill dels esmentats
cònjuges. Fou venut el 6 de desembre de 1550 i com a fzdejussors
hi estaven obligats Gaspar Cabanyes, difunt, i Joan Riera,
mercader de Sant Feliu. Els atorgants reconeixen que han rebut
6 lliures, 2 sous i 6 diners de moneda barcelonesa; 5 per la lluïció
i la resta per les pensions endarrerides.
Actum est hoc in villa Sancti Felicis Guixollensis die decimo
octava mensis iulii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
sexagesimo nono.
Jaume Junyent, notari públic de Sant Feliu de Guíxols per autoritat
apostòlica .i reial.
Registre específic: 2037.
Tinta esvaïda.
307 x 301 mm.

1503
1569, agost, 17. Peralada

Capitulacions matrimonials d'Esperança, filla d'Anna Palau i del
difunt Bernat Palau, pagès del veïnat de les Olives, amb Jaume
Mateu, àlies Fabre, pagès oriünd de Peralada. Anna Palau, com
a tutora dels seus fills Joan, Esperança i Rafael, canceZ.Za, amb
consentiment de les parts i amb intervenció de Guerau Benet
de Gualba, procurador general del vescomte de Rocabertí, les
capitulacions fetes feia poc en poder del notari infrascrit, per
procurar la indemnitat dels altres fills de l'esmentada Anna.
Seguidament, dóna a la seva filla en concepte d'heretat i llegftima paterna, materna i suplement, 30 lliures de moneda
barcelonesa i els vestits i joies que li pertanyien, amb la condició que si moria sense fills o aquests no arribaven a l'edat de
testar, haurien de tornar a la donant o a Joan, fill seu, o als
seus hereus, llevat de 15 lliures i els vestits i les joies de l'esmentada Esperança, béns amb què podria fer testament. Aquesta,
lliura aquests béns en dot al seu futur marit el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels seus. Per restituir el dot
obliga tots i cadascun dels seus béns i drets. La devolució es
faria amb els mateixos pagaments i terminis amb què hagués
estat rebut i es tornarien els vestits i joies d'Esperança llevat
del vestit nupcial o el millor vestit i de les joies d'or, plata o
corall.
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Actum est hoc Petrelatae die decima septima mensis augusti
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo nono.
Pere Ferrer, notari públic de Peralada per autoritat del vescomte
de Rocabertí, per Dionís Miquel Perés, senyor útil de la notaria de
l'esmentada vila.
Registre específic: 2807.
485 x 316 mm.

1504
1569, desennbre, 10.

Trasllat d'una clàusula del testament de Joan Corcoll, assaonador
de Peralada, en la qual el testador mana que se celebri una missa d'aniversari el dia de Sant Josep, en el convent de Sant Agustí
de Peralada, per a la qual deixa 5 lliures.
Decima mensis decembris armo a nativitate Domini millesimo
quingentesimo sexagesimo nono.
Pere Ferrer, notari públic de Peralada per autoritat del vescomte
de Rocabertí.
Registre específic: 2373.

1574, octubre, 21. Peralada

Encarregament de diversos censals feta per Mateu Corcoll, assaonador
de Peralada, a favor de Pere Compte, pescador de Llançà, com
a curador, assignat per la Cort de Peralada de la persona i béns
de Joan Compte, fill i hereu de [. ..] Compte, de Uançà, i de la
seva esposa Margarida, filla i hereva del difunt Joan Corcoll,
assaonador. Aquests censals es pagaven a la comunitat de
preveres de Sant Martí de Peralada, a l'Hospital dels Pobres de
l'esmentada vila i al convent de Sant Agustí de Peralada (on el
difunt Joan Corcoll havia manat la celebració d'una missa
d'aniversari), d'acord amb les clàusules pactades en l'instrument
de venda que l'esmentat Pere Compte li havia fet en nom de Joan
Compte, d'unes cases i propietats que aquest tenia a Peralada,
pel preu de 115 lliures barceloneses.
Acturn est hoc Petrelatae die vigesima prima mensis octobris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto.
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Pere Ferrer, notari públic de Peralada per autoritat del vescomte
de Rocabertí, substitut de Dionís Miquel Perés, senyor útil de l'esmentada notaria.
Registre específic: 2372.
Són dos pergamins cosits.

536 x 377 mm.

1505
1570, gener, 14. Girona

Venda de censal atorgada per Josep Miró, donzell de Girona domiciliat
a Salt, la seva esposa Jerònia, i llur fill Josep Miró, heretat en
el moment del seu matrimoni, a favor de Rafael Ferrer, ciutadà
de Girona, d'un censal de 25 lliures, 1 sou i 2 diners de moneda
barcelonesa de cens anual i 633 lliures, 6 sous i 8 diners de preu,
procedents de dos censals que rep sobre la Universitat de Girona.
El preu de venda és de 625 lliures i 501 sous de les quals el
comprador en reté una part per redimir els següents censals que
Josep Miró pare estava obligat a pagar: un de 100 sous rendals
i 100 lliures de preu que havia venut a Pere Dona, administrador
de la causa pia per maridar donzelles del llinatge Dona que havia
instituït Miquel Dona, prevere difunt, beneficiat de l'església de
Santa Maria de Castelló d'Empúries (Joan Fontanet, notari de
Girona, 14 de desembre de 1551); un de 100 sous de pensió i
100 lliures de preu que Josep Senyor i Jeroni de Bell-lloc vengueren
al difunt Baudili Abric, notari de Girona (Joan Benet Pasqual,
notari de Girona, 30 de desembre de 1504); un de 141 sous de
pensió i 141 lliures de preu que Josep Miró i esposa vengueren
als aniversaris presbiterals de Sant Feliu de Girona (Joan
Fontanet, notari, 5 de febrer de 1551 ); un de 120 sous rendals
i 120 lliures de preu que vengué als aniversaris presbiterals de
la seu (Joan Benet Pasqual, notari, 28 de setembre de 1551), i
un altre de 40 sous de pensió i 40 lliures de preu que vengué
a l'obtentor del benefici de l'Anunciació de la Verge de Sant Feliu
de Girona (Joan Benet Pasqual, notari). Les restants 124 lliures
les reben els venedors per mitjà de la taula de canvi de Narcís
Ferran, mercader i canvista de Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die decima quarta mensis ianuarii armo
a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
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Registres específics: 2133 i 2134.
403 x 567 mm.

1506
1570, juny, 12. Girona

Venda a carta de gràcia atorgada per Gaspar Cases, teixidor de llana
i lli habitant de Torroella de Montgrí, i el seu fill Gaspar Cases,
prevere oriünd de Blanes, habitant de Girona, com a procuradors
d'Isabel Vinyoles, àlies Cases, esposa i madrastra dels anteriors
(procura feta per Jaume Batlle, notari de Torroella, 17 de
novembre de 1569). Venen una casa alodial i un hort situats
a la Cellera de Vilobí a favor de Joan Martí, pagès de Viladasens,
absent, representat per Antoni Viader, prevere de l'església de
Riudellots de la Selva, el seu procurador. La casa afronta, a orient
i migdia, amb el carrer; a occident, amb el cementiri i la casa
de la sagristia de Vilobí, i a cerç, amb el castell de mossèn Cruilles.
L'hort afronta, a orient, amb l'honor de n'Onyar i amb la riba
de l'Onyar; a migdia, amb el castell de mossèn Cruïlles; a occident,
amb l'hort anomenat d'en Vinyoles, i a cerç, amb la riba de
l'Onyar. El preu és de 24 lliures barceloneses. Per l'hort, se salva
el dret i domini directe de Joan de Cruïlles, a qui ha de prestar
un cens anual de 6 diners. A més, el comprador ha de pagar
un cens de 35 sous barcelonesos per Nadal a Isabel Vinyoles,
àlies Cases, mentre la casa i l'hort no siguin recuperats.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die duodecirno mensis iunii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo.
Joan Subirà, notari públic pe autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i
vegueria de Girona.
Registres específics: 1522 i 1523.
554 x 260 mm.

1507
1570, agost, 6. Figueres

Apoca atorgada per Joan Hospital, pagès de Vilamalla, fill legítim i
natural de Vicenç Hospital, pagès del mateix lloc, i de Caterina,
cònjuges difunts, a favor de Pere Hospital, pagès, també de
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Vilamalla, el seu germà, hereu universal dels béns dels seus pares,
en la qual reconeix que ha rebut 30 lliures barceloneses de les 50
que li havia promès donar amb els vestits, armes i arnesos de la
seva persona amb determinats pactes i condicions (donació de 21
de maig de 1570, en poder d'Antic Uavanera, notari de Figueres).
Actum est hoc in villa de Figueriis die sexta mensis augusti
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo.
Antoni Antic Llavanera, de la vila de Figueres, notari públic per autoritat reial per tot el ·P rincipat de Catalunya i els comtats de Rosselló
Cerdanya.
Registre específic: 1099.
Altres numeracions: n° 39.

134 x 215 mm.

1508
1571, gener, 17. Girona

Apoca atorgada per Gaspar Riba, revenedor de Girona, a favor de Joan
Burguès, pagès d'Estanyol, en la qual reconeix que ha rebut 38
lliures de moneda barcelonesa i una arca amb tanca que l'esmentat
Joan Burguès havia donat a Maria, esposa de l'atorgant i filla
de Sebastià Vila, habitant de Sant Esteve de Llémena, baronia de
Santa Pau, i de Margarida Mart{, de la mateixa parròquia, difunts,
i que l'esmentada Maria li havia constituït en dot segons instruments nupcials de 2 de desembre de 1570. També reconeix que
el mateix dia ha rebut de la seva esposa 12 lliures davant de
Francesc Amat, escrivà de la Cort Reial de Girona, per les raons
contingudes en el document subscrit per aquest escrivà.
Actum est hoc Gerunde die decima septima mensis ianuuarii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo primo.
Benet Pasqual, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les
notes del seu pare Joan Benet Pasqual, també difunt.
Registre específic: 2272.
161 x 201 mm.

1509
1571, febrer, 20. Girona

Apoca atorgada per Miquel Agullana, doctor en dret civil i canònic,
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canonge de la seu, paborde i comanador perpetu del monestir
de Sant Martí Sacosta de l'orde dels canonges regulars de Sant
Agustí, i Bartomeu Pau, negociant de Girona, arrendador dels
drets i rèdits de l'esmentada pabordia, a favor de Pere Masó, pagès
de Pedrinyà, batllia de la Pera, senyor útil i propietari del mas
Lledó de Pedrinyà, en la qual reconeixen que han rebut 23 lliures
i 16 sous pels drets del mas Lledó. El primer ha rebut 11 lliures i 6 sous pels censos dels anys 1562, 1563, 1564, 1565 i 1566,
i el segon, 12 lliures i 1O sous com a arrendador dels esmentats
censos. Aquest pagament es fa d'acord amb la concòrdia subscrita
per les dues parts, en la qual Pere Masó es compromet a pagar
les tasques, braçatges i altres drets acostumats per aquest mas
i els atorgants renuncien a qualsevol plet o reclamació contra
els habitants del mas pels rèdits i drets esmentats.
Actum est hoc Gerunde die vigesima mensis februarii armo a
nativitate Domini rnillesimo quingentesimo septuagesimo primo.
Jaume Vives, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 1136.
385 x 234 mm.

1510
1571, abril, S. Girona

Donació a rabassa morta inter vivos atorgada per Miquel Hospital,
de Fellines, i el seu fill Baudili Hospital, heretat per raó de matrimoni,
a favor d'Esteve Pons, pagès de Borgonyà, parròquia de la vall de
Cornellà, gendre i cunyat dels anteriors, de quatre vessanes de terra
d'una peça que afronta, a orient i occident, amb l'honor dels donants;
a migdia, amb l'honor d'en Miquel, de Fellines, i a cerç, amb l'honor
d'en Geli, de Fonollet. Si l'esposa de l'esmentat Esteve Pons moria
sense fills o aquests no arribaven a l'edat de testar, hauria de ser
restituïda als donants o a qui aquests disposessin.
Actum est hoc Gerunde die quinta mensis aprilis anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo primo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
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Registre específic: 1140.
165 x 334 mm.

1511
1571, maig, 11. Vilamalla

Carta precària atorgada per Jeroni Garbí, prior o comanador perpetu
del priorat de Santa Maria de Lledó, a favor de Pere Hospital,
pagès de Vilamalla, en la qual li confirma la possessió de dues
peces de terra situades a Vilamalla, al lloc anomenat Puig Rafi.
La primera, de tres vessanes d'extensió, afronta, a orient, amb
l'altra peça tinguda per l'esmentat Pere i amb l'honor de Pere
Albert, àlies Forques; a migdia, amb l'honor de Pere Jutge de la
Torre; a occident, amb el torrent de Regatim, i a cerç, amb
l'esmentat torrent i amb l'honor de Pere Albert. La segona, de
set vessanes d'extensió, afronta, a orient i cerç, amb l'honor de
Pere Albert; a migdia, amb l'honor del mas Sastre que fou d'en
Fortià, i a occident, amb l'honor de l'esmentat Pere Hospital. Se
salva el dret i domini directe del priorat.
Actum est hoc intus locum de Vilamalla die undedima mensis
madii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo prima.
Joan Mallol, ciutadà de Girona, notari públic per autoritat apostòlica
i reial per tot el Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i
Cerdanya.
Registre específic: 2207.
Tinta esvanida.
Altres numeracions: no 30.

207 x 303 mm.

1512
1571, juny, 16. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Gaspar Marquès, pagès de
Cervià, senyor útil i propietari del mas Marquès d'aquesta
parròquia, a favor de Joan Frígola, canonge, i Joan Gispert,
prevere, capellà curat de l'església del monestir de Sant Mart{
Sacosta i procurador dels aniversaris de l'esmentada església,
d'un censal de 27 sous de pensió anual i 27 lliures de preu. El
paguen amb les lluïcions fetes per Miquel Rovira, àlies Pagès,
de Sarrià; [. ..}, de Montnegre, i amb diners deixats per Joan
Llupià, prevere beneficiat. En són fidejussors: Baudili Ballester,
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pagès de Ferreres, senyor útil i propietari del mas Ballester
d'aquesta parròquia; Bartomeu Carreres, pagès de Vilafreser,
senyor útil i propietari del mas Carreres de la mateixa parròquia,
i Amer Solés, pagès, senyor útil i propietari del mas Solés de la
parròquia de Santa Llogaia del Terri.
Segueix àpoca. El valor ha estat dipositat a la caixa de dipòsits
comuns de la seu de Girona.
Actum est hoc Gerunde die sab[bati] decimo sexto mensis iunii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo
primo.
Francesc Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registres específics: 1147 i 1148.
Estava unit amb una agulla de cap a un pergamí de 2 d'octubre de 1604 clos
515 x 432 mm.
pel notari Pere Mir, número 1919.

1513
1571, juliol, 6. Girona

Cessió de censal atorgada per Elionor, vídua de Nards Despuig,
ciutadà difunt de Girona, a favor de Jeroni de Bell-lloc, ciutadà,
com a administrador de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns
de la ciutat de Girona, d'un censal de 4 lliures, 3 sous i 4 diners de pensió anual i 100 lliures de moneda barcelonesa de preu,
que era part d'un altre de 33 lliures i 1O sous de pensió i 800
lliures de preu que Pere Miró, ciutadà, Miquel Pere i Miquel Vilar,
apotecari, com a síndics i procuradors de la Universitat de
Girona, havien venut a Margarida, esposa de Ramon de la Via,
ciutadà de Girona (Pere Pinós, notari, 20 de novembre de 1417).
Pertanyien a Elionor per donació del seu fill Francesc Despuig,
hereu de Narcis Despuig, el seu pare, qui al seu torn el tenia
per donació d'Aldonça, filla seva i de la seva primera esposa
Aldonça, vúi.ua de Jeroni Roca, doctor en dret. Aquesta el tenia
com a hereva de la seva mare, la qual el rebé en concepte de
dot de Lfu{s Estruç, ciutadà de Girona difunt, el seu pare, fill
de Joan Estruç i nét de Guerau Estruç. Lluís Estruç el tenia per
donació de Margarida de la Via. L'atorgant reconeix que ha rebut
les 100 lliures del preu i 17 lliures, 4 sous i 7 diners en concepte
de salari dels notaris.

1150

ARxiu MuNICIPAL

DE GIRONA

Actum est hoc Gerunde die sexta mensis iulii anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo septuagesimo prima.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 1984.
445 x 271 mm.

1514
1571, juliol, 6. Girona

Cessió de censal atorgada per Elionor, vfdua de Nards Despuig, ciutadà
de Girona difunt, a favor de Jeroni de Bell-lloc, ciutadà, com a
administrador de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns de
l'esmentada ciutat, en la qual reconeix que ha rebut 140 lliures
per la restitució d'un censal de 5 lliures i 12 sous de pensió anual
i 140 lliures barceloneses de preu que rebia de la Universitat de
Girona i 7 lliures, 4 sous i 7 diners pel preu dels instruments notarials. Havia estat venut per Ramon Samsó, Bernat de Vilarmau
i Nicodem Puig, com a sfndics i procuradors de la Universitat de
Girona, a Caterina, vfdua de Francesc Despuig, ciutadà de Girona
(Nicolau Roca, notari, 27 d'abril de 1446). Caterina l'havia donat
a Constança, esposa de Pere Bertran, i aquesta, al seu fill Miquel
Bertran, donzell domiciliat a Girona. Miquel Bertran el donà a
Nards Despuig, pare de Francesc Despuig i espòs de l'esmentada
Elionor. Francesc Despuig l'heretà del seu pare i el donà a Elionor,
la seva mare. El mateix Francesc Despuig consent la cessió.
Actum est hoc Gerunde die sexta mensis iulii anna a nativitate
Domini millesimo quingentesimo septuagesimo primo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà del
Consell de la ciutat.
Registre específic: 2168.
455 x 264 mm.

1515
1571, juliol, 6. Girona

Cessió de censal atorgada per Elionor, vfdua de Nards Despuig,
ciutadà de Girona, a favor de Jeroni de Bell-lloc, ciutadà, com
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a administrador de la Taula de Canvi o Dipòsits Comuns de
Girona, d'un censal de 14 lliures, 17 sous i 6 diners de pensió
anual i 357 lliures de preu. Era part d'un altre de 18 lliures de
pensió i 432 lliures de preu que havia estat parcialment lluït,
venut per Pere Miró, ciutadà; Miquel Pere, notari, i Miquel Vilar,
apotecari, com a sfndics i procuradors de la Universitat de
Girona, a Margarida, vídua de Nicolau Despuig, ciutadà de
Girona (Pere Pinós, notari, 29 d'abril de 1418). Elionor el tenia
per donació de Francesc Despuig, fill seu i de Nards Despuig
(Joan Conec, notari, 2 d'agost de 1553). Francesc Despuig l'heretà
de Nards Despuig, i aquest, de Bernat Despuig, qui al seu torn
el tenia com a fill i hereu de Margarida, esposa de Nicolau
Despuig, compradora del censal. Reconeix que ha rebut les 357
lliures del preu i 17 lliures, 4 sous i 7 diners en concepte de
pensions endarrerides i del preu dels instruments.
Actum est hoc Gerunde die sexta mensis iulii anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo septuagesimo primo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà del
Consell de la ciutat.
Registre específic: 2568.
450 x 270 mm.

1516
1571, juliol, 6. Girona

Cessió de censal atorgada per Elionor, vfdua de Nards Despuig,
ciutadà de Girona, a favor de Jeroni de Bell-lloc, ciutadà de
Girona, com a administrador de la Taula de Canvi o de Dipòsits
Comuns de Girona, en virtut d'un privilegi reial concedit a
l'esmentada Taula. Li cedeix un censal de 6 lliures i 4 sous
barcelonesos de pensió anual i 186 lliures de preu que era part
d'un altre de 31 lliures de pensió i 976 lliures i JO sous de pr:eu.
Pere Miró, ciutadà de Girona; Miquel Pere, notari, i Miquel Vilar,
apotecari, com a s{ndics i procuradors de la Universitat de Girona
i de diversos singulars de la ciutat, el vengueren a Caterina, esposa
de Ramon Querol, mestre en medicina de Girona (Pere Pinós,
notari, 23 d'octubre de 14[.. .]). La cedent tenia aquesta part per
donació de Francesc Despuig, el seu fill (Joan Gironès, notari
de Girona, 2 d'agost de 1[5]53) i aquest, com a fill i hereu
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universal de Narcís Despuig qui, al seu torn, el tenia per cessió
del difunt Miquel Bertran, donzell domiciliat a Girona, fill de
Pere Bertran i la seva esposa Constança. Miquel Bertran l'heretà de la seva mare i a ella li cedí Caterina Querol, compradora del censal. Elionor reconeix que ha rebut les 186 lliures
del preu més 17 lliures, 4 sous i 7 diners en concepte de tarifes i salaris per la confecció dels instruments d'aquest i altres
censals.
Actum est hoc Gerunde die sexta mensis iulü anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo septuagesimo primo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2830.
234 x 638 mm.

1517
1571, juliol, 10. Girona

Cessió de censal atorgada per Jerònia Maler i Rafael, vídua de
Francesc Rafael, ciutadà de Girona, com a hereva universal de
Clara Rafael, difunta, cosina germana seva, que fou esposa del
difunt Narcís Rafael, ciutadà de Girona, a favor de Jeroni de Belllloc, ciutadà, com a administrador de la Taula de Canvi o de
Dipòsits Comuns de la ciutat de Girona, d'un censal de 41lliures,
13 sous i 4 diners de pensió anual i 1. 000 lliures de moneda
barcelonesa de preu que Jaume Beuda, ciutadà de Girona, i altres
síndics i procuradors de la Universitat de Girona, vengueren a
Jaume Rafael, ciutadà de Girona difunt (Guillem de Donç, notari,
11 d'abril de 1387). Va pertànyer a Narcís Rafael, com a fill legítim
i natural i hereu universal de Francesc Rafael, ciutadà de Girona,
fill de Jaume Rafael, per donació del seu pare per raó del seu
matrimoni amb Isabel Anna, filla de Joan de la Filla, doctor en
lleis de Barcelona, i de Joana Cristòfor, difunts. Jaume Rafael
el tenia com a hereu de Joan Rafael, llicenciat en lleis de Girona,
fill i hereu de Jaume Rafael, comprador del censal esmentat.
L'atorgant reconeix que ha rebut les 1.000 lliures del preu, les
pensions degudes i les despeses dels instruments d'aquest censal
i d'altres que percebia de l'esmentada ciutat.
Actum est hoc Gerunde die decima mensis iulii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo primo.
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Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat de Girona
escrivà del Consell de la ciutat.
Registre específic: 2382.
396 x 295 mm.

1518
1571, juliol, 12. Girona

Cessió de censal atorgada per Galceran de Foixà i de Baixadors,
donzell domiciliat a Girona, i Joan Llàtzer Amat i Rafael Feixes,
mercaders de Girona, com a tutors testamentaris de Joan Capmany, fill de Miquel Jeroni Capmany, notari públic de Girona,
i de la seva esposa Isabel Llandric, difunts, hereu universal de
la seva mare (testament d'li de maig de 1556 en poder de
Miquel Mart{ Abric, notari de Girona). Cedeixen a Jeroni de Belllloc, ciutadà, com a administrador de la Taula de Canvi o de
Dipòsits Comuns de Girona, un censal de 1O lliures, 8 sous i
4 diners de pensió anual i 250 lliures de preu. Era part d'un altre
censal de 20 lliures, 16 sous i 8 diners de pensió i 500 lliures
de preu que Pere Miró, ciutadà de Girona; Miquel Pere, notari,
i Miquel Vilar, apotecari, com a procuradors i sfndics de la
Universitat de l'esmentada ciutat, vengueren a Guillem Vilella,
colteller de Girona (Pere Pinós, notari, 15 de novembre de 1417).
Joan Capmany el tenia com a hereu del difunt Joan Llandric,
notari de Sant Feliu, el seu germà, d'una banda, i com a hereu
universal de la seva mare Isabel Llandric, de l'altra. Aquesta
n'havia rebut una part per concòrdia amb Caterina Sunyer de
Cualbes, vfdua de Joan Sunyer, cavaller membre del Consell
Reial, i amb Guillem Sunyer i Felip Sunyer, com a tutors dels
fills dels esmentats cònjuges Joan Sunyer i Caterina, hereus del
seu germà Miquel Sunyer, mort intestat encara menor d'edat.
A Miquel li pervingué per declaració del testament sagramental
de Ponç Ginesta, mercader de Girona. Una segona part, la tenia
per concòrdia entre Miquel Jeroni Capmany, Isabel Llandric i
llur fill Joan Llandric, d'una banda, i Vicenç Ginesta, paraire
de draps de llana de Perpinyà, hereu testamentari de Ponç Ginesta,
de l'altra. Una tercera part la tenia l'esmentat Joan Capmany
per testament d'Isabel Jerònia Ginesta, esposa de Miquel Ginesta,
doctor en lleis de Girona, com a hereva universal del seu espòs.
Miquel Ginesta l'heretà del seu pare Joan Ginesta, mercader de
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Girona, el qual el tenia com a hereu del seu pare difunt Antoni Ginesta, mercader de Girona, i aquest com a fill i hereu de
Tomasa, esposa de Bernat Ginesta, escrivà de Girona, morts
intestats, filla i hereva quant a la meitat del censal de Guillem Vilella, el comprador. Els atorgants reconeixen que han
rebut les 250 lliures del preu i 37 lliures, 18 sous i JO diners
en concepte de drets i salaris de notari, interessos endarrerits
i per censals que l'esmentat pupil rebia de la Universitat de
Girona.
Actum est hoc Gerunde die duodecima mensis iulii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo primo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà
del Consell de la ciutat.
Registre específic: 2267.
654 x 260 mm.

1519
1571, juliol, 12. Girona

Cessió de censal atorgada per Galceran de Foixà i de Baixadors,
donzell domiciliat a Girona, i Joan Llàtzer Amat i Rafael Feixes,
mercaders de Girona, com a tutors testamentaris de Joan Capmany, fill de Miquel Jeroni Capmany, notari públic de Girona
i de la seva esposa Isabel Llandric, difunts, hereu universal de
la seva mare (la tutela constava en el testament de l'esmentat
Miquel Jeroni Capmany fet per Gregori Codina, notari, el 3 d'agost de 1564). Cedeixen a favor de Jeroni de Bell-lloc, com a
administrador de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns de
Girona, un censal de 75 lliures de preu i de 3 lliures, 2 sous
i 6 diners de pensió anual que eren part d'un censal de 150 lliures de preu que Pere Miró, Miquel Pere, notari, i Miquel Vilar,
apotecari, com a síndics i procuradors de la Universitat de l'esmentada ciutat, vengueren a Guillem Vilella, colteller de Girona
(Joan Safont, 16 de desembre de 1440}. Pertanyia a l'esmentat
Joan Capmany com a hereu de la seva mare difunta Isabel
Llandric (testament de Miquel Martí, notari, 11 de maig de
1566). Isabel el tenia per concòrdia entre ella mateixa i el seu
espòs, d'una banda, i Caterina Sunyer i de Cualbes, vídua de
Joan Sunyer, cavaller difunt membre del Consell Reial, Guillem
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Sunyer i Felip Sunyer, com a tutors i curadors dels fills impúbers
dels esmentats cònjuges, com a successors a parts iguals de
l'heretat i béns de Miquel Sunyer, fill dels esmentats cònjuges
mort intestat, de l'altra (concòrdia en poder d 'Andreu Fontana,
notari de Barcelona, 9 d'abril de 1564), i per una altra concòrdia
entre els cònjuges Capmany i Joan Llandric, notari difunt de
Sant Feliu de Guíxols, d'una banda, i Vicenç Ginesta, paraire
de draps de llana de Perpinyà, de l'altra (Pere Pagès, notari de
Girona, 1 de juliol de 1558), i quant a la meitat, de l'esmentat
Joan Llandric, el seu germà (testament en poder de Lluís Russet, notari de Barcelona, 17 de setembre de 1552) i quant a l'altra meitat, d'Isabel Jerònia Ginesta, vídua de Miquel Ginesta,
doctor en lleis ciutadà de Girona (testament en poder de Joan
Subirà, notari de Girona, 19 de maig de 1553). Havia pertangut a Miquel Sunyer en virtut de la declaració del testament
sagramental de Ponç. Ginesta, mercader de Girona difunt, publicat a Barcelona el 12 de novembre de 1561, i a Vicenç
Ginesta, com a hereu universal de l'esmentat Ponç (testament
en poder de Miquel Jeroni Capmany, 22 d'agost de 1544). A Isabel
Jerònia Ginesta i a Ponç Ginesta els pervingué com a hereus
de Miquel Ginesta (testament en poder de Miquel Jeroni
Capmany de 1O de setembre de 1549 ). Miquel Ginesta el tenia
com a hereu de Joan Ginesta, el seu pare, mercader difunt (testament en poder de Francesc Andreu, 26 de juliol de 1522).
Pertanyia a Joan Ginesta com a hereu d'Antoni Ginesta, el seu
pare (testament en poder d'Antoni Arnau, 3 de juliol de 1494).
Antoni Ginesta el tenia com a fill i hereu de Tomasa, esposa
de Bernat Ginesta, escrivà de Girona, morta intestada (lletres
patents de Guillem Julià, jutge ordinari de Girona, de 23 de
febrer de 1475}. Tomasa, el tenia com a filla i hereva quant
a la meitat de Guillem Vilella (testament en poder de Miquel
Pere, 21 de maig de 1422). Pertanyia a Guillem Vilella, per raó
de la venda esmentada. L'atorgant reconeix que ha rebut les
75 lliures del preu i 3 7 lliures, 18 sous i 1Odiners per les pensions
endarrerides i despeses de notari.
Acturn est hoc Gerunde die duodecirna mensis iulii anna a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesirno primo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona, escrivà del Consell de la ciutat.
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Registre específic: 2282.
642 x 259 mm.

1520
1571, juliol, 12. Girona

Cessió de censal atorgada per Francesc Desvern, donzell domiciliat
a Girona, fill i hereu universal de Pere Jeroni Desvern, també
donzell, domiciliat a Girona (testament de Joan Benet Pasqual,
notari públic de Girona, 22 de març dè 1556), a favor de Jeroni
de Bell-lloc, ciutadà, com a administrador de la Taula de Canvi
o de Dipòsits Comuns de Girona, d'un censal de 5 lliures, 16 sous
i 8 diners de pensió anual i 140 lliures de preu. Era part d'un
altre de 34 lliures de pensió anual i 680 lliures de preu que Guillem
Hospital, ciutadà de Girona, i ·altres síndics i procuradors de la
Universitat de l'esmentada ciutat, havien venut al ciutadà difunt
Guillem Sabadia (Bonanat Nadal, notari, 9 de novembre de 1377).
Aquesta part de censal havia pertangut a Pere Jeroni Desvern, pare
de l'atorgant, com a fi ll i hereu de Lluís Guerau Desvern, el seu
pare (testament de 4 de novembre de 1534 en poder de Joan
Guilana). Aquest el tenia com a fill i hereu de Lluís Desvern
(testament de 24 de juliol de 1465 en poder de Pere Begudà).
Havia arribat a Lluís Desvern per la cessió feta per Guillem
Sabadia, comprador del censal. L'atorgant reconeix que ha rebut
les 140 lliures del preu i 36 lliures en concepte de censos
endarrerits i despeses de notari.
Actum est hoc Gerunde die duodecima mensis iulii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo primo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona.
Registre específic: 2291.
346 x 295 mm.

1521
1571, juliol, 12. Girona

Cessió de censal atorgada per Francesc Desvern, donzell de Girona,
administrador amb Joan Campinya, cavaller habitant de Torroella
de Montgrí, de l'heretat i béns del difunt Jeroni Desvern, cavaller
habitant de Girona (testament de 19 de febrer de 1564 clos per
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Joan Benet Pasqual, notari), a favor de Jeroni de Bell-lloc, ciutadà,
com a administrador de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns
de Girona, d'un censal d'li lliures, 11 sous i 8 diners de moneda
barcelonesa de pensió anual i de 280 lliures i 1O sous de preu
que Miquel Pere, notari, i Miquel Vilar, apotecari, ciutadans de
Girona, com a síndics i procuradors de la Universitat de la ciutat,
vengueren a Felicià de Palol com a usufructuari, i a la seva esposa
Marquesa com a propietària (Joan Safont, notari, 15 de juny de
1420), els quals el van pagar amb diners del dot. Pertanyia a
Jeroni Desvern, com a fill i hereu instituït en segon lloc de Miquel Desvern, ciutadà de Girona difunt, per repudiació de
Francesc Desvern. Miquel Desvern el tenia per heretament i
donació per raó de matrimoni de la seva mare, Miquela, vídua
de Joan Desvern, ciutadà de Girona; aquesta, per donació de
Joan Desvern, Caterina, donzella, i de Miquel Desvern, fills seus
i de l'esmentat Joan De~vern, el seu marit; aquest, com a hereu
de Caterina, la seva mare, vídua de Nicolau Desvern, ciutadà de
Girona difunt, instituït en segon lloc per mort de Francesc
Desvern. Caterina el tenia com a filla i hereva de Joan Gallart,
el seu pare, i com a hereva d'Elionor, la seva germana, que havia
mort sense fills; Caterina i Elionor el tenien a parts iguals com
a filles i hereves del seu pare, instituïdes en segon lloc per mort
de Joanot Gallart, el seu germà, fill de Joan, el seu pare, qui el
tenia per la restitució del dot a Marquesa, la seva germana,
compradora del censal i morta sense fills. L'atorgant reconeix que
ha rebut les 280 lliures i 1O sous del preu del censal, les pensions
endarrerides i les despeses dels instruments notarials.
Actum est hoc Gerunde die duodecima mensis iulii armo a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo primo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona.
Registre específic: 2377.
416 x 330 mm.

1522
1571, juliol, 12. Girona

Cessió de censal atorgada per Galceran de Foixà i de Baixadors,
donzell domiciliat a Girona, i Joan Llàtzer Amat i Rafael Feixes,
mercaders de Girona, com a tutors testamentaris de [. ..]
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Capmany, fill de Joan Capmany, notari públic de Girona, i de
la seva esposa Isabel Llandric, difunts, hereu universal de la seva
mare (últim testament d'li de maig de 1566 en poder de Mi-quel
Mart( Abric i tutela de 3 d'agost de 1564 en poder de Gregori
Codina, notari de Girona), a favor de Jeroni de Bell-lloc, ciutadà
de Girona, com a administrador de la Taula de Canvi o Dipòsits
Comuns de la ciutat d'un censal de 36 lliures de preu. Era part
d'un altre censal de 3 lliures de pensió anual i 72 llíures de preu
que el ciutadà Pere Miró, el notari Miquel Pere i l'apotecari Miquel
Vilar, ciutadans de Girona, com a sfndics i procuradors de la
Universitat de l'esmentada ciutat, vengueren a Guillem Vilella,
colteller de Girona (Pere Pinós, notari, 15 de novembre de 1418).
Pertanyia a l'esmentat pupil com a hereu universal d'Isabel
Llandric, la seva mare, la qual el tenia per concòrdia entre ella
i el seu marit, d'una banda, i Caterina Sunyer i de Cualbes, vúlua
de Joan Sunyer, cavaller, com a tutora dels seus fills Guillem
i Felip Sunyer, successors a parts iguals dels béns de Miquel
Sunyer, fill dels esmentats cònjuges, mort intestat en edat
pupil·lar, de l'altra (Andreu Santana, notari de Barcelona, 9
d'abril de 1564); en vigor d'una altra concòrdia entre els esmentats
cònjuges Campmay i el difunt Joan Llandric, notari de Sant Feliu
de Gufxols, d'una banda, i Vicenç Ginesta, paraire de draps de
llana de Perpinyà, de l'altra (Pere Pagès, notari de Girona, 1 de
juliol de 1558); com a hereva quant a una meitat de Joan Llandric,
el seu germà (LluCs Rufet, notari de Barcelona, 17 de setembre
de 1552), i quant a l'altra d'Isabel Jerònia Ginesta, vúlua de
Miquel Ginesta, doctor en lleis de Girona (Joan Subirà, notari
de Girona, 19 de maig de 1553). Pertanyia a Miquel Sunyer per
raó del testament sacramental de Ponç Ginesta, mercader de
Girona difunt, publicat a Barcelona el12 de novembre de 1561,
i a Vicenç Ginesta, com a hereu universal de l'esmentat Ponç
Ginesta (testament de Miquel Jeroni Capmany, 22 d'agost de
1544). Pertanyia a Isabel Ginesta i a Ponç Ginesta com a hereus
universals de Miquel Ginesta (Miquel Jeroni Capmany, notari,
12 de setembre de 1549). Miquel Ginesta el tenia com a hereu
del seu pare Joan Ginesta, mercader difunt (testament de Francesc
Andreu, notari, 26 de juliol de 1522), i Joan Ginesta el tenia com
a hereu del seu pare Antoni Ginesta, mercader difunt (testament
d'Antoni Arnau, notari, 1494). Antoni Ginesta l'heretà de Tomasa,
esposa de Bernat Ginesta, escrivà de Girona, difunts, que mori
intestada (23 de febrer de 1475), i Tomasa, de Guillem Vilella,
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colteller de Girona difunt, comprador del censal (testament de
Miquel Pere, notari, 21 de maig de 1422). Reconeixen que han
rebut les 36 lliures del preu del censal i 37 lliures i 18 sous en
concepte de pensions endarrerides, salaris de notari i per altres
censals que l'esmentat pupil rebia sobre la Universitat de Girona.
Actum est hoc Gerunde die duodecima mensis iulii anno a
nativitate Domini millessimo quingentesimo septuagesimo prima.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre especific: 2618.
No apareix el nom del pupil.

480 x 334 mm.

1523
1571, juliol, 12. Girona

Cessió de censal atorgada per Francesc Desvern, donzell domiciliat
a Girona, fill i hereu de Pere Jeroni Desvern, també donzell de
Girona (testament de 22 de març de 1563 en poder de Joan Benet
Pasqual, notari públic de Girona). Cedeix a Jeroni de Bell-lloc,
ciutadà de Girona, com a administrador de la Taula de Canvi
o de Dipòsits Comuns de la ciutat, absent, en virtut d'un privilegi
reial concedit a l'esmentada Taula, un censal de 35 lliures, 8 sous
i 4 diners de pensió anual i 850 lliures de preu, que eren·part
d'un altre de 50 lliures de cens anual i 1.200 lliures de preu, que
Pere Miró, ciutadà de Girona, i altres síndics i procuradors de
la Universitat de Girona vengueren a Francesc de Segurioles,
ciutadà de Girona difunt (Pere Pinós, notari, 16 de novembre de
1417}. Aquesta part pertanyia a Pere Jeroni Desvern com a hereu
universal de Lluís Guerau Desvern, el seu pare (últim testament
de Joan Guilana, notari de Girona, 4 de novembre de 1543).
Aquest el tenia com a fill i hereu de Lluís Desvern (últim testament
en poder de Pere Begudà, notari públic de Girona, 24 de juliol de
1465). A ell, li pertanyia com a fill únic i hereu de Margarida
de Segurioles, esposa de Uuís Desvern, que morí intestada.
L'esmentada Margarida el tenia per insolutumdació i cessió feta
per Francesc de Segurioles, comprador del censal (Miquel Pere,
notari, 3 de maig de 1427). L'atorgant reconeix que ha rebut
les 850 lliures del preu del censal i que li han estat satisfetes
totes les pensions i les despeses per a la confecció d'aquest i
altres censals.
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Actum est hoc Gerunde die duodecima mensis iulii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo primo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà
del Consell de la ciutat.
Registre específic: 2950.
299 x 340 mm.

1524
1571, juliol, 12. Girona

Cessió de censal atorgada per Galceran de Foixà i de Baixadors,
donzell domiciliat a Girona, Joan Llàtzer Amat i Rafael Feixes,
ciutadans de Girona, com a tutors testamentaris de Joan Capmany, fill de Miquel Jeroni Capmany, notari públic de la mateixa
ciutat, i de la seva esposa Isabel Llandric, difunts, hereu universal
dels béns de la seva mare (testament d'li de maig de 1566 en
poder del notari Miquel Mart( Abric), a favor de Jeroni de Belllloc, ciutadà de Girona, com a administrador de la Taula de Canvi
o de Dipòsits Comuns de Girona, en virtut d'un privilegi reial
concedit a l'esmentada Taula. Li cedeixen un censal de 9 lliures
i 12 sous barcelonesos de pensió anual i 240 lliures de preu
que Ramon Samsó, ciutadà; Bernat de Vilarmau, mercader, i
Nicodem Puig, paraire, com a sfndics i procuradors del Consell
de la ciutat de Girona, vengueren a Pere Costa, escrivà, i a
Caterina, esposa de Joan Vilella, escrivà de Girona difunt, com
a tutors testamentaris de Miquel, fill i hereu de Joan Vilella
(Nicolau Roca, notari, 3 de febrer de 1447). Isabel Llandric el
tenia per concòrdia entre ella i el seu marit, d'una banda, i
Caterina Sunyer i de Cualbes, esposa de Joan Sunyer, cavaller
i membre del Consell reial difunt, Guillem Sunyer i Felip Sunyer,
com a tutors i curadors dels fills impúbers dels esmentats cònjuges,
i com a successors a parts iguals de l'heretat i béns de Miquel
Sunyer, també fill dels anteriors, mort intestat en edat pupil·lar,
de l'altra. També el tenia per una altra concòrdia entre els cònjuges Capmany i Joan Llandric, notari difunt de la vila de Sant
Feliu de Gufxols, d'una banda, i Vicenç Ginesta, paraire de
draps de llana de Perpinyà, de l'altra. Alhora era hereva, quant
a la meitat, de Joan Llandric, germà seu, i de Jerònia Ginesta,
vfdua de Miquel Ginesta, doctor en lleis i ciutadà de Girona,
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quant a l'altra meitat. Pertanyien a Miquel Sunyer en vigor del
testament sacramental de Ponç Ginesta, mercader de Girona, fet
el 12 de novembre de 1561, i a Vicenç Ginesta, com a hereu
universal de Ponç Ginesta, segons testament de 22 d'agost de
1544. Isabel Jerònia Ginesta i Ponç Ginesta el tenien com a hereus
de Miquel Ginesta. Aquest l'heretà de Joan Ginesta, mercader,
pare seu, qui al seu torn el rebé com a hereu universal del seu
pare Antoni Ginesta, mercader de Girona. Antoni Ginesta el
comprà a Caterina, esposa de Joan Vilella, escrivà de Girona,
i a Miquela Vilella, filla dels cònjuges esmentats. Caterina era
hereva universal del seu pare Bartomeu Perpinyà, mercader
oriünd de València i habitant de Girona, i de Caterina, esposa
de l'anterior. El cedent reconeix que ha rebut les 240 lliures del
preu i 3 7 lliures i 18 sous pels censos i per la confecció dels
instruments notarials.
Actum est hoc Gerunde die duodecima mensis iulii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo primo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
o successor de Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2983.
434 x 343 mm.

1525
1571, juliol, 12. Girona

Cessió de censal atorgada per Galceran de Foixà i de Baixadors,
donzell domiciliat a Girona, Joan Llàtzer Amat i Rafael Feixes,
ciutadans de Girona, com a tutors testamentaris de Joan
Capmany, fill de Miquel Jeroni Capmany, notari públic de la
mateixa ciutat, i de la seva esposa Isabel Llandric, ambdós
difunts, hereu dels béns de la seva mare d'acord amb l'últim
testament d'aquesta (Miquel Martí Abric, notari, 11 de maig de
1566). Cedeixen a Jeroni de Bell-lloc, ciutadà de Girona, com a
administrador de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns de la
ciutat, en virtut d'un privilegi reial concedit a l'esmentada Taula,
un censal de 2 lliures i 1 O sous barcelonesos de pensió anual
i 60 lliures de propietat. Eren part d'un altre de 5 lliures de pensió
anual que Miquel Pere, notari, i Miquel Vilar, apotecari, com a
síndics i procuradors del Consell de la ciutat, vengueren a Guillem
Vilella, colteller de Girona (Joan Safont, 12 de juny de 1421).
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Li pertanyia com a hereu de la seva mare i a aquesta, per una
concòrdia entre ella i el seu marit, d'una banda, i a Caterina
Sunyer i de Cualbes, v(dua de Joan Sunyer, cavaller membre del
Consell Reial, i a Guillem i Felip Sunyer, com a tutors i curadors
dels fills impúbers dels esmentats cònjuges, receptors de l'heretat
i béns de Miquel Sunyer, també fill d'aquests cònjuges, mort
intestat en edat pupil-lar, de l'altra (Andreu Fontana, notari de
Barcelona, 9 d'abril de 1564). L'esmentada Isabel també el tenia en virtut d 1una altra concòrdia entre els cònjuges Capmany
i Joan Llandric, notari de Sant Feliu de Gufxols, d'una banda,
i Vicenç Ginesta, paraire de draps de llana de Perpinyà, de l'altra (Pere Pagès, notari de Girona, 1 de juliol de 1558); com a
hereva universal quant a la meitat de l'esmentat Joan Llandric,
germà seu (Llu(s Rufet, notari de Barcelona, 17 de setembre de
1552), i com a hereva quant a la meitat restant d'Isabel Jerònia Ginesta, vídua de Miquel Ginesta, doctor en lleis de Girona
([Joan] Subirà, notari de Girona, 19 de maig de 1553). Els drets
que tenia Miquel Sunyer provenien del testament sacramental de
Ponç Ginesta, mercader de Girona (Barcelona, 12 de novembre
de 156[.. .]). Vicenç Ginesta tenia drets com a hereu universal del
mateix Ponç Ginesta (Jeroni Capmany, notari, 22 d'agost de 1544).
Isabel Jerònia Ginesta i Ponç Ginesta els tenien com a hereus
universals de Miquel Ginesta (Miquel Jeroni Capmany, notari,
setembre de 1549). Pertanyia a Miquel Ginesta, com a fill i hereu
de Joan Ginesta, mercader de Girona (Francesc Andreu, notari de
Girona, 26 de juliol de 1522). Joan Ginesta l'heretà del seu pare
Antoni Ginesta, mercader de Girona (Antoni Arnau, notari de
Girona, 3 de juliol de 1494) qui, al seu torn, el tenia com a fill
i hereu de Tomasa, esposa de Bernat Ginesta, escrivà de Girona,
morts intestats (lletres certificatòries del veguer de Girona fetes el
23 de febrer de 1475). A Tomasa Ginesta li pervingué com a filla
i hereva de Guillem Vilella, (Miquel Pere, notari de Girona, 21 de
maig de 1422), comprador del censal. Els esmentats tutors reconeixen que han rebut les 60 lliures barceloneses del preu i
3 7 lliures, 18 sous i 1O diners pels interessos i salaris de tots els
censals que Joan Capmany rebia sobre la Universitat de Girona.
Actum est hoc Gerunde die duodecima mensis iulii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo primo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
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Registre específic: 2995.
506 x 332 mm.

1526
1571, juliol, 16. Girona

Cessió de censal atorgada per Francesc Desvern, donzell domiciliat
a Girona, fill i hereu del difunt Pere Jeroni Desvern, donzell
d'aquesta ciutat (testament de 22 de m arç de 1556 en poder de
Joan Benet Pasqual, amb condicions imposades per sentència
apostòlica promulgada el 17 de febrer de 1563 i closa pel mateix
notari), a favor de Jeroni de Bell-lloc, ciutadà de Girona, com
a administrador de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns de
Girona, en virtut d'un privilegi reial concedit a l'esmentada Taula.
Cedeix un censal de 16 lliures, 13 sous i 4 diners de pensió i
416 lliures, 13 sous i 4 diners de preu que era part d'un de 50
lliures que el difunt Ramon de Bóixols, ciutadà de Girona, rebia
anualment de la Universitat d'aquesta ciutat d'acord amb la
concòrdia entre aquest i la Universitat (Ramon Erugada, notari,
1360), anotada a l'Speculum Civitatis i en el Llibre Vermell.
Aquesta part de censal pertanyia a Pere Jeroni Desvern com a
fill de Maria, la qual el tenia per donació de Francesca Gueraula,
la seva mare, en temps de les seves núpcies amb Lluís Guerau
Desvern (capitulacions matrimonials de 8 de novembre de 1484
en poder d 'Antoni Arnau, notari). Pertanyia a Francesca Gueraula
per donació del seU pare Francesc de Terrades, i el seu germà
Pere de Terrades, per raó del seu matrimoni amb Bernat Descoll
(capitulacions matrimonials de 13 d'abril de 1458 en poder del
notari Nicolau Roca). A Francesc de Terrades li havia donat
Margarida, la seva mare, per raó de matrimoni (capitulacions
matrimonials de 21 de setembre de 1433 en poder del notari
Miquel Pere). Margarida, al seu torn, tenia la meitat com a hereva
del seu pare Ramon de Bóixols (testament de 7 de febrer de 1390
clos per Pere Casadevall, notari), i l'altra meitat per cessió de
la seva germana Sança, esposa de Pere Benet, ciutadà de Girona,
i hereva del seu pare quant a l'altra meitat (cessió de 12 de maig
de 1407 en poder del notari Francesc Vidal). L'atorgant reconeix
que ha rebut 416 lliures, 13 sous i 4 diners del preu del censal
i 36 lliures, 17 sous i 11 diners en concepte de salaris per la
confecció dels instruments i en pagament d'altres censals que
rebia de la Universitat de Girona.
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Actum est hoc Gerunde die decima sexta mensis iulii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo primo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona.
Registre específic: 2651.
Estava encolat per la part inferior.

367 x 315 mm.

1527
1571, juliol, 30. Lledó

Definició atorgada per Jeroni Garbí, prior i comanador perpetu del
priorat de Santa Maria de Lledó, de l'orde dels canonges regulars
de Sant Agustí, a favor de Pere Hospital, pagès del lloc de
Vilamalla, dels endarreriatges, terços, lluïsmes i foriscapis que
devia a l'esmentat priorat per raó d'unes peces de terra, cases
i patis que posseeix sota domini directe del priorat i de tots els
drets que se'n poguessin derivar contra ell. A canvi, rep 6 lliures
de moneda barcelonesa.
Actum est hac intus locum de Latone die trigessima mensis
iulii anna a nativitate Domini rnillesimo quingentessimo septuagessimo primo.
Joan Mallol, ciutadà de Girona, notari per autoritat apostòlica i reial
per tot el Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya,
i notari de Lledó, substitut de Bernat Casellas, notari públic de
Girona, senyor útil de l'esmentada notaria per autoritat del prior
de Santa Maria de Lledó.
Registre específic: 113 7.
185 x 329 mm.

1528
1571, juliol, 30. Girona

Cessió de censal atorgada per Rafael Raset, ciutadà de Girona,
fill i hereu del difunt Rafael Raset, ciutadà de Girona (Miquel
Garbí, notari del testament, 9 de setembre de t551), a favor
de Jeroni de Bell-lloc, ciutadà i administrador de la Taula de
Canvi de Girona durant l'any present. Li cedeix 18 lliures i
15 sous barcelonesos de pensió anual i 475 lliures de propietat
que eren part d'un censal de 46 lliures de pensió i 1.104 lliures
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de preu que Pere Miró, ciutadà de Girona, i altres síndics i
procuradors de la Universitat de Girona vengueren a Sibil·la,
vídua de Ramon Raset, draper de Girona, com a tutora de Francesc Raset, llur fill (Joan Safont, notari, 22 de març de 1421).
Reconeix que ha estat satisfet pel preu i per les pensions
endarrerides.
Actum est hoc Gerunde die tricesima mensis iulii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo primo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 1716.
327 x 308 mm.

1529
1571, juliol, 30. Girona

Cessió de censal atorgada per Antic Rafael Raset, ciutadà de Girona,
fill i hereu de Rafael Raset, ciutadà de Girona difunt (testament
de 19 de setembre de 1551 signat per Miquel Garbí, notari), a
favor de Jeroni de Bell-lloc, ciutadà de Girona, com a administrador de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns de la ciutat,
d'un censal de 50 sous de pensió anual i 60 lliures de moneda
barcelonesa de preu, que eren part d'un altre de 15 lliures de
pensió anual i 360 lliures de preu. Pere Miró, ciutadà de Girona,
i altres síndics i procuradors de la Universitat l'havien venut a
Francesc Artau, argenter de Girona (Joan Safont, notari de Girona
difunt, 17 de novembre de 1417). Aquesta part havia pertangut
a Rafael Raset, pare de l'atorgant, per donació de Joan Raset,
el seu pare, avi d'Antic Rafael Raset (Joan Guilana, notari, 30
de maig de 1515. Havia estat cedit en insolutumdació a Sibif.la,
vídua de Ramon Raset, draper de Girona, tutora de Francesc
Raset, fill dels esmentats cònjuges (Jaume Feliu Calvó, notari,
20 de setembre de 1447). Va pertànyer a Joan Ra.set en virtut
de la venda ordenada per la Cort Reial de Girona (Nicolau Roca,
notari, 28 de desembre de 1497). L'atorgant reconeix que ha rebut
60 lliures del preu.. del censal i 30 lliures pels costos dels
instruments notarials d'aquest i altres censals que rebia de la
Universitat de Girona.
Actum est hac Gerunde die tricesima mensis iulii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo primo.
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Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2171.
353 x 281 mm.

1530
1571, · juliol, 30. Girona

Cessió de censal atorgada per Antic Rafael Raset, ciutadà de Girona,
fill i hereu de Rafael Raset, ciutadà de Girona difunt, a favor
de Jeroni de Bell-lloc, ciutadà, com a administrador de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns de la ciutat, d'un censal de
12 lliures de pensió anual i 300 lliures de preu que Bernat
de Vilarmau i Nicodem Puig, com a síndics i procuradors de la
Universitat de Girona, vengueren a Hipòlit Sauri, escrivà de l'esmentada ciutat (Nicolau Roca, notari, 3 de març de 1453). Antic
Rafael Raset el tenia com a hereu del seu pare i aquest per
donació del seu pare Joan Raset, qui al seu torn l'obtingué
per donació del seu germà Narcfs Raset. Narcfs l'havia heretat
de la seva mare Caterina, alhora filla i hereva d'Hipòlit Saurí.
Actum est hoc Gerunde die tricesima mensis iulii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo primo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2567.
341 x 274 mm.

1531
1571, juliol, 30. Girona

Cessió de dos censals atorgada per Antic Rafael Raset, ciutadà de
Girona, fill i hereu del difunt Rafael Raset, ciutadà de Girona,
a favor de Jeroni Bell-lloc, ciutadà, com a administrador de la
Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns de la ciutat de Girona, en
virtut d'un privilegi reial concedit a l'esmentada Taula. El primer,
de 4 lliures i 4 sous de pensió anual i 105 lliures de preu fou
venut per Ramon Samsó, ciutadà; Bernat de Vilarmau, mercader,
i Nicodem Puig, paraire de draps, com a síndics i procuradors
de la Universitat de Girona, a Caterina, esposa de Jaume Saurí,
escrivà de Girona, i els seus successors (Nicolau Roca, notari
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de Girona). El segon, de 4 lliures de pensió anual i 100 lliures
de preu, fou venut a l'esmentada Caterina per Nicolau Devesa,
ciutadà de Girona, com a stndic i procurador de la Universitat
i singulars de l'esmentada ciutat (Nicolau Roca, 7 d'agost de
1448). Pertanyien al pare del cedent per donació de Joan Raset,
el seu pare (Joan Guilana, notari, 3O de maig de 1515), i a
aquest, per donació del seu germà Narcís Raset (Pere Escuder,
notari, 11 de novembre de 1500), al seu torn, fill i hereu de
Caterina (últim testament de 8 de gener de 1458 clos pel notari
Berenguer Ferrer Sassala). Hipòlit Saurí els tenia per donació
de la seva mare Caterina, vtdua de Jaume Saurí, compradora
dels censals (donació de 17 de maig de 1452 en poder del notari
Jaume Feliu Calvó). Reconeix que ha rebut les 205 lliures del
preu i 20 lliures, 14 sous i 6 diners pels censos endarrerits i per
· les taxes i els salaris dels instruments notarials d'aquests i
d'altres censals.
Actum est hoc Gerunde die tricesima mensis iulii anna a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo prima.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2855.
410 x 274 mm.

1532
1571, agost, 17. Girona

Cessió de censal atorgada per Galceran de Vilanova, menor d'edat,
donzell domiciliat a Girona, com a procurador de Miquel
Desbosc, cavaller habitant de Barcelona (procura de Joan Carles,
notari de Barcelona, 19 de juliol de 1570), a favor de Jeroni de
Bell-lloc, ciutadà, com a administrador de la Taula de Canvi o de
Dipòsits Comuns de Girona, d'un censal de 5 lliures i 4 sous
de pensió anual i 130 lliures de preu. Era part d'un altre de
80 lliures de pensió anual que Bernat de Vilarmau, mercader,
i Nicodem de Puig, com a sfndics i procuradors de la Universitat
de Girona, vengueren a Francesc Samsó, ciutadà de Girona difunt
(Nicolau Roca, notari, 30 de març de 1450). Aquesta part de
censal pertanyia a Francesc [Miquel] Desbosc, com a fill i hereu
de Iolanda, vtdua del ciutadà de Barcelona Francesc Desbosc
(testament de 4 d'octubre de 1509 en poder de Francesc Martí,
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notari de Barcelona). Iolanda el tenia en virtut de la donació
feta per raó de matrimoni per Pere de Cartellà, donzell, senyor
del castell de Falgons, i la seva esposa Isabel (Marc Busquets,
notari de Barcelona, 19 de desembre de 1499 ). A Isabel li pervingué per donació per raó de matrimoni per Jaume Francesc de
Santceloni, ciutadà de Girona, i de la seva esposa Caterina
(Narcís Cotxa, notari, 6 d'octubre de 1478). Va pertànyer als
anteriors per la compra que feren a mestre Pere Desbac, donzell
domiciliat a Camprodon, i a la seva esposa Elionor (Bernat
Escuder, notari, 2 d'abril de 1457). Els esmentats Pere i Elionor
el tenien per donació de Iolanda, vídua de Ramon Samsó,
menor d'edat, ciutadà de Girona, com a tutora d'Antònia, impúber, filla de Francesc Samsó i de la seva esposa Antònia
(Bernat Escuder, notari, 29 de març de 1457). Antònia tenia
l'esmentada part del censal per donació feta per Jordà Avinyó,
canonge i ardiaca major de la seu de Girona (Bernat Escuder,
notari, 28 de març de 1457), qui, al seu torn, el tenia per
venda de Francesc Samsó, comprador del censal (Jaume Feliu
Calvó, 26 de juny de 1453). L'atorgant reconeix que ha rebut
les 130 lliures del preu i totes les pensions que es devien i les
despeses dels instruments notarials.
Actum est hoc Gerunde die decima septima mensis augusti
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo prima.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2286.
370 x 365 mm.

1533
1571, agost, 23. Girona

Cessió de censal atorgada per Francesc Costa, mercader de Girona,
a favor de Jeroni de Bell-lloc, ciutadà, com a administrador de
la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns de Girona, de 55 sous
de pensió anual i 55 lliures de preu. Era part d'un altre de 18
lliures de pensió anual i 432 lliures de preu que Miquel Pere,
notari, i altres síndics i procuradors de la Universitat de Girona
vengueren a Bartomeva i Joana, filles de Bernat de Bell-lloc,
ciutadà de Girona. L'havien comprat amb diners procedents de
la lluïció de dos censals, un de 8 lliures i 17 sous anuals i un
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altre de 250 sous anuals que tenien a mitges i que l'esmentada
Universitat els prestava per raó del testament de Nicolaua, la seva
mare (testament de 8 d'agost de 1410 clos per Pere Pinós, notari).
Aquests 55 sous de pensió i 55 lliures de preu pertanyien a
l'atorgant com a fill i hereu del difunt Jeroni Costa, mercader
de Girona (testament en poder de Miquel Garb(, notari, 13 d'abril de 1551 ). Aquest, el tenia com a fill i hereu de Narcís Costa,
mercader difunt (testament en poder de Pere Escuder, notari, 6 de
febrer de 1510). A Narcís li pervingué com a hereu instituït en
segon lloc del seu pare Antoni Costa, escrivà difunt de Girona
(testament en poder de Miquel Humbert, notari, 1 de juny de 1447)
qui, al seu torn, el tenia per raó de la venda que li féu Pere
Resplant, de Galliners, fill i hereu de Nicolau Casajau, àlies Resplant, del mateix lloc (Pere Sitjar, notari, 27 de desembre de 1444).
L'esmentat Pere el tenia com a fill i hereu de Nicolau Casajau
(Pere Granollers, prevere sagristà de Galliners, 13 de març de
1440). Pertanyia a Nicolau per raó de l'obligació feta en un censal
de 11O sous de pensió i 11 O lliures de preu que Bernat Torrent,
àlies de Bell-lloc, senyor de la casa de Vall de Galliners, hereu de
Bernat i d'Antoni de Bell-lloc, ciutadans de Girona, fills de Nicolaua,
oncles seus, i Marina, la seva esposa, vengueren a Nicolau
Casajau (Pere Sitjar, notari 15 de juny de 1437). Bernat i Antoni
el tenien pel llegat de Nicolaua, la seva mare, per mort sense
descendència de Bartomeva i Joana, filles seves i germanes dels
anteriors. La part que corresponia a Bernat havia passat, en morir
sense testament, al seu germà Antoni. L'atorgant reconeix que
ha rebut el preu de la venda i les tarifes i els salaris dels instruments notarials d'aquest i altres censals que havia lluït.
Actum est hoc Gerunde die vigesima tertia mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo primo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2326.
352 x 354 mm.

1534
1571, agost, 23. Girona

Cessió de censal atorgada per Francesc Costa, mercader de Girona,
a favor de Jeroni de Bell-lloc, com a administrador de la Taula
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de Canvi o Dipòsits Comuns de l'esmentada ciutat, en virtut d'un
privilegi reial concedit a l'esmentada Taula. Li cedeix un censal
de 4 lliures i 4 diners de pensió anual i 100 lliures de preu que
Pere Miró, Miquel Pere, notari, i Miquel Vilar, apotecari, com
a sfndics i procuradors de la Universitat de Girona, vengueren
a Margarida, esposa de Pere Gallissa, escrivà de Girona (Pere
Pinós, notari, 4 de desembre de 1417). Li pertanyia com a fill
i hereu de Jeroni Costa, mercader de Girona, al seu torn fill i
hereu de Francesc Narcís Costa, també mercader. Aquest, era
hereu d'Antoni Costa, escrivà de la mateixa ciutat, successor del
seu pare en segon lloc, i Antoni Costa l'heretà de Margarida
Gallissa, compradora del censal. Reconeix que ha rebut les 100
lliures del preu i 7 lliures, 1 sou i 7 diners per pensions i altres
censals que rebia sobre la Universitat.
Actum est hoc Gerunde die vicesima tertia mensis augusti anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo primo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2903.
298 x 347 mm.

1535
1572, gener, 15. Olot

Creació i venda de censal atorgada per Joan Josep de Montagut,
donzell domiciliat a les vegueries de Camprodon i Besalú, la seva
esposa Anna d'Oms i Miquel de Montagut, domiciliat a la
vegueria de Besalú, germà del primer, a favor d'Esteve Collferrer,
cavaller de la vila d'Olot, present. Li venen un censal de 136 sous
i 6 diners de moneda barcelonesa de pensió anual i 136 lliures
i 12 sous de preu, quantitat que el comprador reté per voluntat
dels venedors per un deute de 120 lliures i pel pagament ·de 16
lliures i 12 sous que corresponien a una pensió de dos censals
que els atorgants li prestaven, un de 1O lliures de pensió i un
altre de 6 lliures i 12 sous. Per garantir el pagament d'aquest
censal, Joan Josep de Montagut obliga el delme que té com a
senyor de castell del Coll, el que té i rep en la parròquia de Sant
[.. .] del Coll, i tots els censos, les tasques i el domini directe sobre
els masos Saiol i Ventolà de l'esmentada parròquia.
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Segueix àpoca.
Actum est hoc in villa Oloti die decimo quinto mensis ianuarii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo
secundo.
Trasllat de 24 d'abril de 1589. Josep Closells, oriünd de Barcelona
i habitant d'Olot, notari públic per tot el Principat de Catalunya i
comtats de Rosselló i Cerdanya, de les escriptures del seu difunt
pare Mateu Closells.
Registres específics: 2836 i 2941.
833 x 535 mm.

1536
1572, febrer, S. La Bisbal d:Empordà

Creació i venda de censal atorgada per Antoni Rabet, pagès d'Ullà,
senyor útil i propietari de la casa i heretat d'en Rabet, d'Ullà,
i la seva esposa Elionor, senyora útil i propietària de la casa i
heretat d'en Ros, de Torroella de Montgrí, a favor de Pere Masó,
pagès de Pedrinyà. Li venen un censal de 100 sous de pensió
anual i 100 lliures de preu. Pere Frigol, Miquel Marga i Antoni
Senan [o Savan], de Torroella de Montgrí, i Antoni Miquelet,
pagès de Canet, s'erigeixen en fidejussors.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in villa de Episcopali die decima quinta mensis
februarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo secundo.
Sixt Marquès, habitant de Corçà, notari públic per autoritat reial
per tot el Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya,
regent de la notaria de Corçà.
Registres específics: 1100 i 11 O1.
681 x 351 mm.

1537
1572, maig, 19. Girona

Cessió de censal atorgada per Jeroni de Bell-lloc, ciutadà de Girona,
a favor d'ell mateix, com a administrador de la Taula de Canvi
i Dipòsits Comuns de Girona, d'un censal de 40 sous de pensió
anual i 48 lliures de preu que Pere Miró, ciutadà de Girona, i
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altres procuradors i síndics de la Universitat de la ciutat havien
venut a Bartomeu Nadal, Bartomeu Seguí i Francesc Soler,
sabaters de Girona, com a pabordes de la confraria dels sabaters,
el 19 de desembre de 1418. Pertanyia a l'esmentat Jeroni de Belllloc, fill i hereu del difunt Bernat Bell-lloc, doctor en lleis de
Girona, el qual el tenia com a hereu de Joana de Bell-lloc, vídua
de Bernat de Bell-lloc, doctor en lleis de Girona, avi seu. Joana
el posseïa per donació de Bernat de Bell-lloc i Isabel de Bell-lloc,
els seus germans, hereus universals del seu pare Bernat de Belllloc, ciutadà de Girona, que havia mort intestat. A aquest li
pervingué com a hereu de Nicolaua, vídua de [Guillem de Belllloc], i a l'esmentat Guillem, per cessió de Pere Feliu Bas, cirurgià
de Girona, al qualli havia cedit fra Domènec Navarro, comanador
del monestir de la Mercè de Girona. Pertanyia a l'esmentat
comanador per cessió de Bernat Gilabert, Joan Puig, Antoni
Bruguera, Narcís Verdaguer, Bernat Nuell, Bernat Pagès, [...]
Molins, Daniel Riba i Guillem Puigverd, sabaters de Girona, com
a síndics i procuradors de la confraria dels sabaters.
Actum est hoc Gerunde die decimanona mensis maii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo secundo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2613.
Part dreta deteriorada. Falta part del tex't.

230 x 391 mm.

1538
1572, maig, 19. Girona

Cessió de censal atorgada per Jeroni de Bell-lloc, ciutadà de Girona,
a favor d'ell mateix com a administrador durant el bienni corrent
de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns de Girona, en virtut
d'un privilegi concedit a l'esmentada Taula. Cedeix un censal de
50 sous de moneda barcelonesa de pensió anual i 66 lliures, 13
sous i 4 diners de preu, que eren part d'un altre de 7 lliures i
1Osous de pensió anual en el moment de la seva creació. Francesc
de Santceloni, ciutadà de Girona, i altres síndics i procuradors del
Consell de la Universitat el vengueren a Narcisa, filla i hereva
del difunt Gabriel Cas[...], de la vila de la Bisbal (Guillem de
Donç, notari de Girona, 26 de març de 1404). Pertanyia al cedent
com a fill i hereu del difunt Bernat de Bell-lloc, doctor en dret
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de Girona {testament d'11 de març de 1533 clos pel notari Miquel
Garbí), i aquest, el tenia com a hereu de Joana de Bell-lloc, vídua
d'un altre Bernat de Bell-lloc, doctor en decrets de Girona
(testament de 6 de maig de 1503 en poder del notari Nicolau
Roca). Pertanyia a Joana de Bell-lloc en virtut de la donació feta
per Bernat i Isabel de Bell-lloc, germans, com a hereus del seu
pare Bernat de Bell-lloc. Bernat de Bell-lloc tenia aquesta part
com a fill i hereu de Nicolaua, vídua de Guillem de Bell-lloc.
A Nicolaua li cedí Joan de Donç, doctor en decrets difunt, i la
seva esposa Narcisa, els quals eren hereus universals, amb Pere
de Donç, germà de l'anterior, i la seva esposa Caterina. Caterina,
que fou esposa de Bernat Teixidor, llicenciat en decrets, el rebé
de Narcisa, la seva mare, compradora del censal. Reconeix que
ha rebut d'ell mateix 66 lliures, 13 sous i 4 diners del preu més
4 lliures de tarifes i salaris ·pels instruments notarials d'aquest
i d'altres censals.
Actum est hoc Gerunde die decima nona mensis maii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo secundo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2841.
266 x 415 mm.

1539
1572, juny, 30. Viladasens

Testament de Joana Martí, vídua de Bartomeu Martí, pagès del veïnat

de la Móra de Viladasens, en el qual nomena com a marmessors
el sagristà de l'església de Viladasens o el seu lloctinent; Joan
Carreres, pagès de Bordils; Jeroni Carreres, prevere domer de
l'església de Bordils, nebots seus, i del seu gendre Joan Martí,
pagès de la Móra, el seu gendre. Escull sepultura a l'església de
Viladasens, en el túmul del mas Martí, a la qual deixa diners
per a misses, als seus preveres, pel dret de sepultura, les torxes,
els ciris i cadascun dels altars. Ordena dues almoines de pa cuit
a l'esmentada parròquia el dia del novenari i de l'aniversari de
la seva mort, segons costum, i funda misses d'aniversari a
Viladasens el dia de la seva mort i l'endemà de la translació de
Sant Martí. Aquestes misses les pagaria el seu hereu el qual també
hauria de donar una quantitat destinada al bací de les Animes
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del Purgatori. Fa llegats pecuniaris a Bartomeu Riba, fill seu i
del difunt Pere Riba, de la Torre, parròquia de Bordils, marit seu,
i a Joana Martí, la seva filla, esposa de Joan Martí. Nomena el
seu nét Guerau Martí, fill de Joan Martí i de la seva esposa Joana,
hereu universal. El substituirien els seus germans Pere, Joan,
Bartomeu, Rafaela, Elionor, Magdalena o altres néts que
poguessin néixer dels esmentats cònjuges, per aquest ordre.
Dins la casa del dit Joan Martí del dit veynat de la Mora de
dita parroquia de Viladasens a trenta de juny mil sinch cents setanta
dos.
Pere Tomàs, prevere i domer, un dels dos curats de l'església de
Sant Vicenç de Viladasens.
Registre específic: 918.
Altres numeracions: N. 75.

262 x 541 mm.

1540
1572, agost, 6. Ullà

Venda a carta de gràcia a.torgada per Esteve Bofill i el seu fill Domènec
Bofill, paraires d'Ullà i habitants de Viladamat, a favor de Bernat
Perpinyà, pagès d'Ullà, d'una peça de terra part vinya i part erma
situada al terme d'Ullà, al lloc anomenat Affre de Vall, d'una
vessana d'extensió, pel preu de JO lliures barceloneses. A orient
i migdia, afronta amb l'honor de Pere Tomàs; a occident, amb
l'honor de Miquel Climent i amb la de l'hereu de Bartomeu
Vicenç, difunt, i a cerç, amb l'honor de l'esmentat Vicenç i amb
la d'Antoni Ferriol, d'Ullà. Se salva el dret i domini directe del
bisbe de Girona, senyor d'Ullà, quant a terços, lluïsmes, foriscapis,
fermes, fadigues, dret d'empara i retenció i altres drets de domini
directe, i els censos, tasques i agrers acostumats. Carles Sagarriga,
col·lector de la cambra apostòlica i administrador del bisbat de
Girona sede vacante, reconeix que ha rebut 2 lliures en concepte
de lluïsme.
Actum est hoc intus monasterium Sancte Marie loci de Ulliano
die sexta mensis augusti armo a nativitate Domini millessimo quingentessimo septuagessimo secundo.
És còpia simple.
Registre específic: 1149.
503 x 304 mm.
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1541
1572, octubre, 9. Canet de Mar

Cessió de debitori atorgada per Antoni Riera, ferrer oriünd de la
parròquia de Sant Martí d'Arenys, ara habitant de Sant Pere i
Sant Pau de la vall de Canet, terme de Montpalau, a favor de
la seva esposa Joana, de 22 lliures barceloneses que li devia Joan
Móra, ferrer de Sant Martí d'Arenys, terme de Montpalau, segons
instrument de 14 de febrer de 1571 (Joan Sala, notari jurat,
substitut de Josep Coll, notari del terme de Montpalau). En fou
fidejussor Jaume Fornaguera, mariner de la parròquia d'Arenys.
La fa en pagament de 22 lliures barceloneses que devia del
complement del dot o aixovar que havia concedit a la seva esposa
segons constava en els instruments nupcials (Jaume Josep Coll,
notari de Montpalau, 20 de juny de 1570) i que pujava a 100
lliures barceloneses.
Actum est hac in parrochia Sanctorum Petri et Pauli Vallis de
Caneto, termini de Montepalatio Gerundensis diocesis die nono
mensis octobris anno a nativítate Domini millesimo quingentesimo
septuagesimo secundo.
Joan Moner, notari públic de Montpalau per autoritat del senyor
d'aquest terme, substitut de l'hereu del difunt Jaume Coll, notari.
Registre específic: 2571.
345 x 311 mm.

1542
1572, novembre, 7. Ullà

Testament de Bernat Perpinyà, pagès d'Ullà, en el qual nomena com
a marmessors mossèn Andreu Perpinyà, prevere d'Ullà; Bartomeu
Proensa, pagès de Canet, cunyat seu; Miquel Perpinyà, pagès
d'Ullà, i la seva esposa Margarida Perpinyà. Escull sepultura al
cementiri del monestir de Santa Maria d'Ullà. Deixa a l'esmentada
església la quantitat acostumada pel dret de sepultura. També
deixa diners per al pagament de deutes i torts, misses en el
moment de la seva sepultura, novenari i aniversari de la seva
mort. Ordena la distribució d'una almoina de forment a tots els
habitants d'Ullà, el dia del novenari. Dóna diners per a cadascun
dels altars d'Ullà; les torxes de l'esmentada església i els ciris de
la Verge Maria, Santa Magdalena, del Jovent, de les Estranyes
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i de Sant Macari; a la capella de Sant Andreu i per al rotlle. També
mana que s'hi celebri una missa d'estaca o de cap de mes, el
dia que s'esdevingui la seva mort, un aniversari perpetu i un
trentenari de misses de Sant Amador. En la missa d'estaca i els
aniversaris hi hauran de participar tant canonges com preveres
i el trentenari haurà de ser celebrat per mossèn Andreu Perpinyà.
Deixa a la seva esposa diners, els vestits que li pertanyien i el
dret de ser proveida i mantinguda, mentre visqui i romangui
casta, per l'hereu del testador. Fa llegats pecuniaris a cadascun
dels seus fills i filles i als marmessors. Nomena Bernat Perpinyà,
fill seu i de Caterina, la seva primera esposa, com a hereu
universal. Donat cas que moris sense infants legítims, renunciés
a l'herència o els seus fills morissin sense haver arribat a l'edat
de testar, nomena com a substituts Margarida, filla seva i de Caterina, la seva primera esposa, i Miquela, filla seva i de Margarida,
la seva esposa actual, si és que encara no eren casades. Altrament, nomena com a substituts la seva esposa Margarida, la
seva filla Miquela .i el seu fill nonat; els seus nebots Bernat
Perpinyà i Joan Perpinyà; la filla del seu germà Antoni Perpinyà;
la seva neboda Caterina Bofill, filla de Quirze Martí, àlies Bofill,
pagès de Bellcaire, i d'Antiga Bofill, la seva esposa, per aquest
ordre.
Actum est hoc testamentum in loco de Ulliano et domo dicti
testatoris die septima mensis novembris anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo septuagesimo secundo.

Jeroni Garbí, notari públic per autoritat apostòlica i reial per tot
el Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya, habitant
d'Ullà.
Registre especffic: 2 195.
En català.
690 x 303 mm.

1543
1572, desembre, 21. La Tallada d'Empordà

Capitulacions matrimonials de Rafaela, filla de Joan Arbonès, pagès
de la Tallada, terme de Verges, i de la seva primera esposa Beneta,
amb Bernat Perpinyà, pagès del lloc d'Ullà. Joan Arbonès atorga
a la seva filla com a donació inter vivos 11 O lliures de moneda
barcelonesa i els vestits i joies d'ús personal. En cas de mort
sense descendència, els béns haurien de tornar al donant o a qui
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ell disposés, a excepció de 36 lliures amb les quals podria testar.
Rafaela els lliura en dot al seu futur marit, el qual li correspon
amb una quantitat equivalent dels seus béns. Obliga tots els seus
béns per assegurar la restitució el dot que es faria amb els
mateixos pagaments i terminis amb què hagués estat rebut.
També es tornarien els vestits i joies llevat del vestit nupcial o
el millor vestit i les joies d'or, plata, perles i corall.
Actum est hoc in castro de Talliata baronie de Virginibus die
vicessima prima mensis decembris armo a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo secundo.
Rafael Clapés i Marcet, notari públic de la baronia de Verges per
autoritat de Lluís de Cardona i de Rocabertí, senyor de l'esmentada
baronia.
Registre específic: I 111.
327 x 320 mm.

1544
1572, desembre, 21. La Tallada d'Empordà

Àpoca atorgada per Bernat Perpinyà, pagès d'Ullà, a favor del seu sogre
Joan Arbonès, pagès de la Tallada, terme del castell de Verges,
en la qual reconeix que ha rebut 11 O lliures de moneda
barcelonesa per raó del dot de Rafaela, esposa de l'atorgant i filla
de Joan Arbonès, segons constava en els instruments nupcials
closos per Rafael Clapés, notari de la baronia de Verges.
Actum est hoc in castro de Talliata baronie de Virginibus die
vicessima prima mensis dezembris anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo septuagessimo secundo.
Rafael Clapés i Marcet, notari públic de la baronia de Verges per
autoritat de Lluís de Cardona i de Rocabertí, senyor de l'esmentada
baronia.
Registre específic: 1104.
Altres numeracions: n° 5.

174 x 202 mm.

1545
1572, desembre, 21. La Tallada d'Empordà

Capitulacions matrimonials de Rafaela, filla de Joan Arbonès, pagès
de la Tallada, terme de Verges, i Beneta, la seva primera esposa
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difunta, amb Bernat Perpinyà, pagès del lloc d'Ullà. Joan Arbonès
fa donació inter vivos a la seva filla de 11 O lliures barceloneses,
dels vestits i les joies. Donat cas que morís sense fills legítims
o que aquests no arribessin a l'edat de testar, els béns haurien
de tornar al donant o a qui aquest disposés llevat de 30 lliures
de les quals Rafaela podria disposar en testament. Ella constitueix
aquests béns en dot al seu futur espòs, el qual li correspon amb
una quantitat equivalent dels seus com a donació propter
nuptias. Per restituir el dot obliga tots els seus béns i la devolució
es faria amb els mateixos pagaments i terminis amb què havia
estat rebut. També es retornarien els vestits i joies de Rafaela
llevat del vestit nupcial o el millor vestit i les joies d'or, plata,
perles o corall.
Actum est hoc in castro de Talliata baronie de Virginibus die
vicessima prima mensis decembris anno a nativitate Domini millesimo quingentessimo septuagesimo secundo.
Rafael Clapés i Marcet, notari públic de la baronia de Verges per autoritat de Lluís de Cardona i de Rocabertí, senyor de l'esmentada baronia.
Registre específic: 1141.
346 x 314 mm.

1546
1573, gener, 13. Girona

Fundació de dotze misses d'estaca a l'església de Salt, ordenada per
Miquel Ribot, pagès de Salt, fill i hereu del difunt Pere Ribot, de
l'esmentada parròquia, en compliment de les últimes voluntats
del seu pare (testament de 19 de gener de 1557). Serien celebrades
perpètuament pel sagristà i el domer de l'esmentada església el
primer dilluns de cada mes amb creu alçada, anunci el diumenge
anterior i absolució del túmul. D'aquestes dotze misses, les del
primer quadrimestre serien per la salvació de l'ànima de Baltasar
Ribot, el seu besavi; les del segon, per la d'Agnès Ribot, primera
esposa de Pere Ribot, i les del tercer, per la d'Anna Ribot, esposa
de Pere Ribot, mare de l'esmentat Miquel. Amb aquesta finalitat
dóna a Antic Onofre Esteldat, sagristà, i a Pere Caselles, domer
de Salt, 12 lliures deixades pel seu pare a les quals n'afegeix 24
que s'han de destinar a la compra d'un censal de 24 sous de
pensió anual venut per Maties Julià, de Fornells, als aniversaris
de l'església de Salt, el 5 de gener de 1573.
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Actum est hoc Gerunde die decima tertia mensis ianuarii anna
a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo tertio.
Joan Subirà, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona.
Registre específic: 2249.
405 x 273 mm.

1547
1573, gener, 13

Publicació del testament de Bernat Batlle, prevere natural de
Palafrugell i habitant de Pals, impedit per malaltia greu, en poder
de Joan Batlle, prevere sagristà de l'església de Palafrugell, fet el
19 d'agost de 1572, autoritzada per Bernat Cerdà, canonge i
ardiaca d'Empúries, com a vicari general del bisbe Benet de
Toco. Nomena com a marmessors l'esmentat Joan Batlle, sagristà de Palafrugell; Sebastià Pagès, de la mateixa vila; Rafaela
Guillona, vídua, i Caterina Boneta, esposa de Roc Pagès, àlies
Bonet, de Torroella de Montgrí, germanes seves. Escull sepultura
al cementiri de l'església de Sant Mart{ de Palafrugell, en el vas
dels seus predecessors. Deixa diners a l'església de Palafrugell per
a misses i distribució d'almoines de pa cuit, a l'Hospici dels
Pobres de Palafrugell i a les capelles de Sant Sebastià i Santa
Margarida. Fa llegats a Caterina Bonet i als seus nebots i nebodes;
a Isabel, esposa de Joan Guilló, paraire de Vulpellac, neboda seva;
a Montserrat, donzella, neboda seva, filla de Rafaela Guilló; a
Jerònia, donzella, neboda seva, filla de Caterina Bonet i d'Antoni
Valls, difunt; a Joan Ferrer, nebot seu, fill de Rafaela; a Bernat
Bartomeu, de tres mesos, que està com a nodrís a casa de madò
Simó, esposa de Baudili Simó, pescador de Palafrugell, per tal
que sigui alimentat, vestit, calçat i proveït de tot el necessari fins
als catorze anys, i a Joan Bonet, nebot del testador. Deixa a Bernat
Bartomeu una casa amb pati contigu situada al Raval d'Amunt
de Palafrugell, habitada per Pere Avellí, i un tros de terra situat
en el clos del testador vora la casa anterior. Llega diners als seus
marmessors i al bisbe de Girona. Nomena Déu i la seva ànima
com a hereus universals i funda una causa pia amb la qual
Rafaela, la seva germana, vfdua de Joan Guilló, paraire de
Vulpellac, pugui nodrir i coZ.Zocar tres fills i tres filles i dotar
cadascuna de les seves filles d'acord amb la seva consciència.
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També deixa diners per invertir en un censal mort per a un
aniversari.
Tertiadecima mensis ianuarii anni millesimi quingentesimi
septuagesimi tertii.
Antic Onofre Esteldat, prevere, notari públic de la Bisbal per
autori~t apostòlica i del bisbe de Girona, de les notes de Joan
Vinyals, notari reial, ciutadà de Girona i escrivà jurat de la vicaria
eclesiàstica de Girona.
Registre específic: 2956.
Annex en paper de 12 de juny de 1581. És una procura feta pels jurats de la
Universitat de Girona.
438 x 660 mm.

1548
1573, març, 17. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Esperança Amat, vídua de
Rafael Amat, orfebre de Girona, com a tutora de Rafaela, filla
i hereva de Rafael Amat, júnior, orfebre, fill dels esmentats
cònjuges, i de Guialmare, vídua d'aquest últim. L'atorgant actua
amb autorització de Miquel Andreu, llicenciat en tots dos drets
i jutge ordinari de la Cort Reial de Girona. Ven a Pere Desbanys,
prevere beneficiat de l'església parroquial de Riudarenes, obtentor
del benefici de la confraria sota la invocació de la Verge Maria
de l'església parroquial de Riudellots de la Selva, com a persona
laica i privada, un censal de 60 sous de moneda barcelonesa de
pensió anual i 60 lliures de preu. Hi obliga quatre cases amb
els seus vergers contigus que pertanyien a Rafaela de l'heretat
i béns del seu pare, situats al carrer prop del portal de Figuerola,
al Mercadal Inferior de Girona. A orient, afronten amb el carrer
esmentat; a migdia, amb l'honor de Miquel Rodés, llicenciat en
tots dos drets de Girona; a occident, amb l'hort d'Isabel Caselles,
esposa de Bernat Caselles, notari públic de Girona, i a cerç, amb
les cases i l'honor de Francesc Rafael Bas, mercader difunt de
Girona, tingudes per l'ardiaconat de l'Empordà de la seu de Girona. Isabel Abric, esposa de Miquel Mart{ Abric, ciutadà, i
Isabel Caselles, esposa de Bernat Caselles, amb consèntiment
i voluntat dels seus marits, consenten, lloen i aproven la venda i prometen a Pere Desbanys no contravenir-la. El motiu de
la venda és restituir a Guialmare el dot corresponent pel qual
l'atorgant havia firmat debitori. Esperança Amat reconeix que
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ha rebut el preu de la venda per mitjà de la taula de canvi de
Narcfs Ferran, mercader i canvista de Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die decima septima mensis martii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo tertio.
Bernat Caselles, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
de Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2250 i 2251.
Inscripció: A VIIII de octubre del any M D L XX III Arnau Malagelada teixidor
de llana de Gerona se encarregà lo present censal ab carta rebuda dit dia en poder
de dit Caselles notari.

1592, octubre, 11. Riudellots de la Selva

Donació inter vivos atorgada per Pere Desbanys, prevere beneficiat
a l'església parroquial de Riudellots de la Selva, amb efecte després de la mort del donant, a favor de Joan Miquel Negrell,
estudiant de Girona, fill de Pere Negrell, teixidor de lli de Girona,
d'un censal de 60 sous de pensió anual i 60 lliures de preu que
Esperança Amat, vúlua de Rafael Amat, li havia venut com a
tutora de la seva néta Rafaela Amat (17 de març de 1573).
Actum est hoc in dicta parrochia Rivolutorum de Silva vicariae
Gerundae die undecima rriensis octobris anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo nonagesimo secundo.
Pere Galf, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2252.
L'escrivà havia escrit Grimalt en lloc de Negrell, que ha raspat i corregit en diversos
llocs. Joan Miquel Negrell apareix com a Miquel Joan Negrell.

1602, desembre, 16. Girona

Venda de censal atorgada per Joan Miquel Negrell, valerius, fill de
Pere Negrell, teixidor de lli de Girona, a favor de Joan Sitjar i
Durban, sabater de Girona, d'un censal de 60 sous de pensió
anual i 60 lliures de preu que Pere Desbanys havia donat al
venedor (11 d'octubre de 1592) després d'haver-lo comprat a
Esperança Amat, com a tutora de la seva néta Rafaela Amat (17
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de març de 1573). Esperança havia obligat quatre cases contigües
situades al carrer a prop del portal de Figuerola, i Arnau de
Malagelada, en comprar-les, va assumir el preu del censal com
a part del preu de venda (Caselles, notari, 9 d'octubre de 1573).
Les cases passaren amb aquesta càrrega en poder de Rafaela
Malagelada, vídua d'Arnau Malagelada per mort del seu marit
(testament de 20 de gener de 1574) durant tota la seva vida
natural i, després de la seva mort, a Margarida, esposa de Bernat
de Flor, pagès de Navata, germana d'Arnau, la qual va definir
tots els seus drets sobre aquestes cases a Rafaela Malagelada i
a Jerònia, esposa de Guerau Safont, mestre de cases de Girona,
germanes seves. Guerau Safont, com a procurador de Jerònia,
en féu antiàpoca amb la promesa de pagar el censal a l'esmentat
Joan Miquel Negrell o al seu pare (Calí, notari, 31 d'agost de
1594).
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die decima sexta mensis decembris
anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo secundo.
Segimon Solà, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2253 i 2254.

1603, abril, 18. Girona

Àpoca atorgada per Joan Sitjar i Durban, sabater de Girona, a favor
de Jerònia Safont, vídua de Guerau Safont, mestre de cases de
Girona, en la qual reconeix que ha rebut, en presència de l'escrivà
Miquel Sabater i testimonis, 3 lliures barceloneses per la pensió
vençuda el 17 de març passat, d'un censal de 3 lliures de pensió
i 60 lliures de preu que Esperança Amat, com a tutora de la seva
néta Rafaela Amat, va vendre al difunt Pere Desbanys, prevere
beneficiat de l'església parroquial de Riudellots de la Selva. L'atorgant el tenia per venda feta per Joan Miquel NegrelL
Actum Gerunde decima octava aprilis millesimo sexcentesimo
tertio.

Segimon Solà, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona.
Registre específic: 2255.
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1615, gener, 30. Girona

Fundació d'una missa ordenada per Joan Sitjar i Durban, adroguer
de Girona, a l'altar de la Verge del Roser del convent de Sant
Domènec de Girona. Seria celebrada pels frares de l'esmentat
convent el dia de la Candelera. També hi institueix una llàntia
que cremi els diumenges i dies festius. Amb aquesta finalitat,
dóna un censal de 60 sous de pensió i 60 lliures de preu que
Esperança, vídua de Rafael Amat, com a tutora de la seva néta
Rafaela, va vendre a Pere Desbanys ell? de març de 1573 i que
tenia per venda de Joan Miquel Negrell. Segueix l'acceptació dels
frares.
Actum est hoc intus capellam Sancti Michaelis Archangelis die
trigesima mensis ianuarii anno a nativitate Domini millesimo
sexcentesimo decimo quinto.
Bartomeu Jeroni, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2256.
Són quatre pergamins cosits.

2.113 x 724 mm.

1549
1573, maig, 8. Girona

Establiment emfitèutic atorgat per Joan Cella i de [. ..}, donzell
domiciliat a Girona, com a segrestador per autoritat reial dels
fruits, rèdits i drets que l'abadia de Sant Miquel de Fluvià posseeix
a Vilamalla, a favor de Joan Hospital, pagès de l'esmentat lloc,
d'un pati erm que estava sense tenidors. A orient, afronta amb
el camí que va a l'església; a migdia, amb la casa d'en Jutge,
d'Ordis; a occident, amb el camí que va a Figueres, i a cerç, amb
l'era d'en Casadamunt. Se salva el dret i domini directe de l'esmentada abadia i els seus successors quant a terços, lluïsmes,
foriscapis, fermes, fadigues, drets d'empara i retenció i altres drets
de domini directe i un cens de 5 sous barcelonesos per Sant
Miquel de maig. Joan Cella reconeix que ha rebut un escut d'or
d'entrada.
Actum est hoc Gerunde die octava mensis maii anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo septuagesimo tertio.
Gregori Codina, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari.
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442 x 269 mm.

1550
1573, juny, 21. Viladasens

Definició atorgada per Rafaela, donzella, filla legítima i natural de
Joan Martí, ·pagès del veïnat de la Móra de Viladasens, i de la
seva esposa Joana, amb consentiment i voluntat del seu futur
espòs Antonï Briol{, pagès de Viladamat, comtat d'Empúries, fill
d'un altre Antoni Briol{, pagès del mateix lloc, i de Margarida,
la seva primera esposa, difunts, a favor del seu pare, de la seva
part, heretat i llegítima paterna, materna i suplement i de qualsevol dret que li pertoqués dels béns paterns. A canvi, confessa
que havia rebut 200 lliures barceloneses, vestits i joies de la seva
persona que constituí en dot al seu marit.
Actum est hoc in vicinatu de la Mora parrochie loci de
Viladazens die vigesima prima mensis iunii anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo septuagesimo tercio.
Jaume Clapés, habitant de la vila de Castelló d'Empúries, notari
públic per tot el Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i
Cerdanya.
Registre específic: 1143.
333 x 310 mm.

1551
1573, novembre, 18. Verges

LluïCió de censal atorgada per Miquel Maçana, de Maranyà, i Miquel
Torell, de Tor, obrers durant el present any de l'església de
Maranyà i, per aquesta raó, protectors i administradors del ciri
de la Verge Maria de l'esmentada església, a favor de Joan Vidal,
pagès de Tor, amb voluntat de Joan Català i Montserrat, el seu
fill heretat en el moment de les seves núpcies, pagesos de Tor,
d'un censal de 13 sous de pensió anual i 13 lliures de preu que
Joan Català, com a principal; Nicolau Guerau, de Verges, i
Domènec Negre, de la Tallada, pagesos, com a fidejussors, vengueren a Joan Guillem Pere, de Maranyà, i Bernat Peric, àlies
G[ibert], de Tor, pagesos, com a obrers de l'església de Maranyà,
el 16 d'agost de 1552. Els atorgants reconeixen que han rebut
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les 13 lliures del preu i 3 sous i 3 diners de pensions que es devien. Joan Vidal havia assumit l'esmentat censal en pagament
de la venda d'una peça de terra que li féu Joan Català el 15 de
setembre de 1571.
Actum est hoc in castro de Virginibus die decima octava mensis
novembris anna a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo tertio.
Rafael Clapés i Marcet, notari públic de la baronia de Verges per
autoritat de Jaume de Cardona i de Rocabertí, senyor de l'esmentada
baronia.
Registre específic: 2542.
205 x 388 mm.

1552
1574, abril, 10. Girona

Cessió de censal atorgada per Joan Sarriera i de Gurb, donzell
domiciliat a Girona, a favor de Miquel Rodés, doctor en tots dos
drets, com a administrador de la Taula de Canvi i de Dipòsits
Comuns de l'esmentada ciutat, d'un censal de 64 sous de pensió
anual i 80 lliures de preu que Ramon Samsó, menor d'edat, Bernat
de Vüarmau i Nicodem Puig, com a síndics i procuradors de la
Universitat de Girona, van vendre a Joan Rovira, canvista de
Girona, i els seus successors (7 d'abril de 1446). Li pertanyia
com a hereu universal instituït en segon lloc del seu besavi el
difunt Joan Sarriera, donzell domiciliat a Barcelona i Girona,
batlle general de Catalunya, en virtut de la sentència arbitral
donada per Miquel Andreu, doctor en lleis i jutge ordinari de
Girona, el 20 de maig de 1572. Joan Sarriera el comprà a Caterina,
vídua de Joan Rovira, i a Joan Rovira, fill dels esmentats cònjuges, com a hereu del seu pare (3 de març de 1478). L'atorgant
reconeix que ha rebut les 80 lliures del preu i 36 sous en concepte
de pensions i salari dels intruments notarials.
Actum est hoc Gerundae die decima mensis aprilis anno a
nativitate Domini millessimo quingentesimo septuagesimo quarto.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2248.
286 x 368 mm.
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1553
1574, abril, 10. Girona

Cessió de censal atorgada per Joan Sarriera i de Gurb, donzell domiciliat a Girona, a favor de Miquel Rodés, doctor en tots dos drets,
com a administrador de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns
de Girona, d'un censal de 80 sous barcelonesos de cens anual i
100 lliures de preu. Era part d'un altre de 14 lliures de pensió
anual i 350 lliures de preu que Miquel Pere i Miquel Vilar, com
a síndics de la Universitat de Girona, vengueren al difunt Bernat
Ferran, notari públic de Girona (Nicolau Frugell, notari, 24 de
juliol de 1425). Pertanyia a l'atorgant com a hereu universal instituit en segon lloc de Joan Sarriera, donzell de Barcelona domiciliat
a Girona i batlle general de Catalunya, besavi seu, en virtut de
la sentència donada per Miquel Andreu, doctor en dret i jutge
ordinari de Girona, el 20 de maig de 1572. Joan Sarriera tenia
aquesta part per venda feta per Caterina, vídua de Joan Rovira,
canvista de Girona, com a possessora de l'heretat i drets del seu
marit, obligada i hipotecada pel dot, esponsalici i altres drets que
li pertanyien, i com a senyora i usufructuària de tots els béns del
marit, i per Joan Rovira, ftll dels cònjuges esmentats (Ramon
Mercader, notari, 3 de març de 1478). Havien pertangut a Joan
Rovira, com a fill i hereu de Joan Rovira (testament en poder de
Nicolau Roca, 11 d'abril de 1460). Aquest el tenia per cessió feta
per Pere [.. .], mercader de Girona, i la seva esposa Caterina, filla
de Bernat Serra, comprador del censal (Miquel Pere, notari, 12 de
març de 1485). L'atorgant reconeix que ha rebut les 80 lliures del
preu i 36 sous per les pensions i les despeses de notari.
Actum est hoc Gerunde die decima mensis aprilis anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2287.
340 x 366 mm.

1554
1574, maig, S. Peralada

Venda atorgada per Joana, esposa de Joan Frian, àlies Borgonyó, ferrer
de Peralada; Antiga, esposa de Joan Domènec, pagès de l'esmentada
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vila i filla del difunt Jaume Rostoll, pagès també de Peralada,
i Gabriel Terrades, curador de la seva esposa Elionor, filla d'Anna,
vídua de Baudili Embrí, habitant de Figueres, filla de Jaume
Rostoll i germana de les esmentades Joana i Antiga, com a hereves
del seu germà Joan Rostoll, mort en edat infantil. Venen a favor
de Jaume Mateu, pagès, una casa que fou de Jaume Rostoll,
situada a Peralada, al carrer de Vilella. A orient, afronta part amb
la casa de Bartomeu Just, de Peralada, i part amb una casa de
Joan Rostoll, àlies Franquesa, venuda per les mateixes atorgants;
a migdia, amb l'honor de Jaume Bodell i amb el paller de Joan
Forest; a occident, amb el'carrer dels Ollers, i a cerç, amb el carrer
de Vilella. El preu és de 27lliures i 19 sous de moneda barcelonesa
i se salva el dret i domini directe dels senyors pels quals és tinguda,
i un cens de 4 sous i 6 diners barcelonesos a la comunitat de
preveres de l'església de Sant Martí de Peralada.
Segueix àpoca.
Actum est hac in villa Petrelate die quinta mensis maii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto.
Pere [Ferrer], notari públic de Peralada per autoritat del senyor de
Rocabertí, substitut de Dionís [Miquel Perés], senyor útil de l'esmentada notaria.
Registres específics: 2383 i 2384.
422 x 354 mm.

1555
1574, maig, 11. Girona

Cessió de censal atorgada per Guillem Sunyer i Rafael Ferrer,
ciutadans de Girona, com a tutors i curadors testamentaris de
Leandre, fill i hereu del difunt Joan Samsó, ciutadà de Girona
(testament de 9 de maig de 1573 en poder d'Andreu Vilaplana,
notari, en el qual designava com a hereu universal el fill que
nomenés el seu pare Miquel Samsó, i aquest l'havia nomenat
en testament de 20 de juny de 1573, clos pel mateix notari).
Cedeixen a favor de Miquel Rodés, doctor en lleis, com a administrador de la Taula de Canvi o de.Dipòsits Comuns de la ciutat
de Girona, per raó d'un privilegi concedit a l'esmentada Taula,
un censal de 24 lliures i 16 sous de moneda barcelonesa de pensió
anual i 869 lliures de preu que era part d'un altre de 80 lliures de pensió i 2.000 lliures de preu. Bernat de Vilarmau i Ni-
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codem de Puig, com a sfndics, actors i procuradors de la
Universitat de Girona, el vengueren a Francesc Samsó, ciutadà
de Girona (Nicolau Roca, notari, 31 de març de 1450). Pertanyia
a Leandre, com a fill i hereu de Joan Samsó, i a aquest com a
fill i hereu de Miquel Samsó (capitulacions matrimonials fetes
a Perpinyà el 5 de març de I 562 per Joan Port, notari). Miquel
Samsó l'heretà del seu pare Joan Samsó (testament de 27
d'octubre de 1519 en poder del notari Nicolau Roca). Aquestes
24 lliures i I 6 sous pertanyien a Leandre com a fill gran de Rafael
Samsó, fill gran i successor de Francesc Samsó, comprador del
censal, i d'Antònia, filla de l'esmentat Francesc i de la seva esposa
Iolanda, i esposa de Guillem de Perapertusa, senyor de la baronia
de Jóc, d'acord amb la sentència sobre la causa entre Rafael
Samsó i Joan Blan de Riba, donzell, donada el 12 de març de
I 463 a Vilafranca de èonflent (Bernat Samaler, notari de Perpinyà). L'atorgant reconeix que ha rebut el preu del censal, les
pensions endarrerides i les despeses de notari.
Actum est hoc Gerunde die undecima mensis madii armo a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona i escrivà del Consell de la ciutat.
Registre específic: 2258.
379 x 280 mm.

1556
1574, maig, 11. Girona

Cessió de censal atorgada per Guillem Sunyer i Rafael Ferrer,
ciutadans de Girona, com a tutors testamentaris de Leandre, fill
i hereu del difunt Joan Samsó, ciutadà de Girona (testament de
9 de maig de 1579 en poder d'Andreu Vilaplana, notari, en el
qual designava hereu universal el fill que nomenés el seu pare
Miquel Samsó, el seu pare, i aquest l'havia nomenat en testament
de 20 de juny de 1573, clos pel mateix notari). Cedeixen a favor
de Miquel Rodés, doctor en lleis, com a administrador de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns de Girona, per raó d'un privilegi reial concedit a l'esmentada Taula, un censal de 41 lliures,
13 sous i 4 diners de moneda barcelonesa de pensió anual i
I.OOO lliures de preu que Pere Miró, Miquel Pere i Miquel Vilar,
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com a síndics i procuradors de la Universitat de Girona, vengueren a Isabel, esposa de Bernat Samsó, ciutadà de Girona
difunt (Pere Pinós, notari, 30 de novembre de 1417). Pertanyia
a Leandre, fill i hereu de Joan Samsó, i a aquest com a fill i
hereu de Miquel Samsó (capitulacions matrimonials de Joan
Samsó amb Marimunda, la seva esposa, fetes per Joan Port,
notari de Perpinyà, el 5 de març de 1562). Miquel Samsó l'heretà
del seu pare Joan Samsó (testament en poder de Nicolau Roca,
notari, 27 d'octubre de 1519). Aquest últim el tenia com a fill
més gran de Rafael Samsó, el qual havia succeït Francesc Samsó
i Antònia, filla d'aquest últim, d'acord amb la sentència arbitral
a la causa entre Rafael Samsó i Joan Blan de Riba, donzell,
donada a Vilafranca de Conflent el 12 de març de 1463 (Bernat
Samaler, notari de Perpinyà). Una meitat pertanyia a Rafael
Samsó per defi nició en virtut de l'esmentada sentència de la
meitat de l'heretat del seu germà difunt Francesc Samsó, ciutadà
de Girona, feta per Antònia, filla única de l'esmentat Francesc
Samsó i esposa de Guillem de Perapertusa, senyor de la baronia
de Jóc. A Antònia li pertanyia com a filla de Francesc Samsó
i de la seva esposa Iolanda, els seus pares, per donació feta pel
seu pare (Bernat Escuder, notari, 3 de setembre de 1457). L'altra
meitat de l'heretat de Francesc Samsó havia pertangut a Joan
Blan de Riba, donzell domiciliat a Perpinyà, per la sentència
donada el 15 de desembre de 1497. Aquesta meitat va pertànyer
a Miquel Samsó, fill de Joan Samsó, en virtut de la sentència
arbitral dictada per Lluís Desplà, canonge i ardiaca major de la
seu de Barcelona, i Ramon de Mont-rodon, canonge de l'esmentada seu, doctor en dret canònic, àrbitres escollits per Joan Samsó,
en nom propi i com a procurador de la seva mare Francina,
tutora de Miquel Samsó, així com de Ramon Samsó i de Gabriel
Samsó, germans de l'esmentat Joan, d'una banda, i Joan Francesc Andreu, donzell domiciliat a Perpinyà, com a pare i legítim
administrador de Pere Antic Blan, àlies Andreu, fill seu i hereu
universal juntament amb Marquesa, filla de Berenguer d'Oms,
menors d'edat, domiciliats a la mateixa vila; de Joan Blan, àlies
Riba, també de Perpinyà, i de la seva esposa Beatriu, en qualitat
de procurador assignat per Berenguer d'Oms, com a pare i legítim
administrador de l'esmentada Marquesa, de l'altra banda. D'acord
amb la sentència, Joan Francesc Andreu i Berenguer d'Oms, en
nom dels esmentats hereus, feren cessió de tots els censals que
tenien com a successors d'Antònia, casada en les seves darreres
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núpcies amb l'esmentat Joan Blan, àlies Riba, i que pagava la
Universitat de Girona, a favor de Joan Samsó i el seu fill Miquel,
successors per la línia masculina (Joan Vilana, notari de Barcelona, 30 de març de 1522). Francesc Samsó tenia el censal
com a fill i hereu de Ramon Samsó, menor d'edat, el qual el tenia com a fill i hereu d'Isabel Samsó, compradora del censal
(testament en poder de Berenguer Vidal, 8 de maig de 1424).
L'atorgant reconeix que ha rebut les 1.000 lliures del preu del
censal i les pensions endarrerides, així com les despeses dels
instruments notarials.
Actum est hoc Gerunde die undecima mensis madii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat .reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona i escrivà del Consell de la ciutat.
Registre específic: 2284.
359 x 316 mm.

1557
1574, maig, 11. Girona

Cessió de censal atorgada per Guillem Sunyer i Rafael Ferrer,
ciutadans de Girona, com a tutors testamentaris de Leandre, fill
i hereu del difunt Joan Samsó, ciutadà de Girona (testament de
9 de maig de 1573 en poder d'Andreu Vilaplana, notari, en el
qual designava hereu universal el fill que nomenés el seu pare
Miquel Samsó, i aquest l'havia nomenat en testament de 20 de
juny de 1573, clos pel mateix notari). Cedeixen a favor de Miquel
Rodés, doctor en lleis, com a administrador de la Taula de Canvi
o Dipòsits Comuns de Girona, per raó d'un privilegi reial concedit
a l'esmentada Taula, un censal de 50 lliures de moneda
barcelonesa de pensió anual i 1.250 lliures de preu que Ramon
Samsó, menor d'edat, Bernat de Vilarmau i Nicodem de Puig,
com a síndics i procuradors de la Universitat de Girona,
vengueren al difunt Ramon Samsó, major d'edat, ciutadà de
Girona (Pere Pinós, notari, 7 d'abril de 1446). Pertanyia a
Leandre, fill i hereu de Joan Samsó, i a aquest com a fill i hereu
de Miquel Samsó (capitulacions matrimonials de 5 de març de
1562 fetes per Joan Port, notari de Perpinyà). Miquel Samsó
l'heretà del seu pare Joan Samsó (testament de 27 d'octubre de
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1519 en poder de Nicolau Roca). Aquest últim el tenia com a
fill més gran de Rafael Samsó, el qual havia succeït Francesc
Samsó i Antònia, filla de l'esmentat Francesc, d'acord amb la
sentència entre Rafael Samsó i Joan Blan de Riba donada a
Vilafranca de Conflent el 12 de març de 1463 (Bernat Samaler,
notari de Perpinyà). Una meitat pertanyia a Rafael Samsó per
definició en virtut de l'esmentada sentència, de la meitat de
l'heretat del seu germà difunt Francesc Samsó, ciutadà de Girona,
per Antònia, filla única de l'esmentat Francesc Samsó i esposa
de Guillem de Perapertusa, senyor de la baronia de Jóc. A Antònia
li pertanyia com a filla de Francesc Samsó i de la seva esposa
Iolanda, per donació del seu pare (Bernat Escuder, notari, 3 de
setembre de 1457). L'altra meitat de l'heretat de Francesc Samsó
havia pertangut a Joan Blan de Riba, donzell domiciliat a
Perpinyà, per la sentència donada el 15 de desembre de 1497.
Aquesta meitat va pertànyer a Miquel Samsó, fill de Joan Samsó,
en virtut de la sentència arbitral dictada per lluís Desplà, canonge
i ardiaca major de la seu de Barcelona, i Ramon de Mont-rodon,
canonge de l'esmentada seu, doctor en dret canònic, àrbitres
escollits per Joan Samsó, en nom propi i com a procurador de
la seva mare Francina, la seva mare, tutora de Miquel Samsó,
així com de Ramon Samsó i de Gabriel Samsó, germans de
l'esmentat Joan, d'una banda, i Joan Francesc Andreu, donzell
domiciliat a Perpinyà, com a pare i legítim administrador de Pere
Antic Blan, àlies Andreu, fill seu i hereu universal, amb Marquesa, filla de Berenguer d'Oms, menors d'edat, de Joan Blan,
àlies Riba, i de la seva esposa Beatriu, en qualitat de procurador
assignat per Berenguer d'Oms, pare de l'esmentada Marquesa,
de l'altra. D'acord amb l'esmentada sentència, Joan Franeesc
Andreu i Berenguer d'Oms, en nom d'aquests hereus, feren cessió
de tots els censals que tenien com a successors d'Antònia, casada
en les seves darreres núpcies amb l'esmentat Joan Blan, àlies
Riba, i que pagava la Universitat de Girona, a Joan Samsó i
el seu fill Miquel, successors per la línia masculina (Joan
Vilana, notari de Barcelona, 30 de març de 1522). Francesc
Samsó tenia el censal com a hereu de Ramon Samsó, al seu
torn, nét i hereu de Ramon Samsó, comprador del censal (testament de 19 de juliol de 1440 en poder de Jaume Feliu Calvó,
notari). L'atorgant reconeix que ha rebut les 1.250 lliures del
preu, a més de 24 lliures 6 diners en concepte de pensions
i despeses de notari.
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Actum est hoc Gerunde die undecima mensis madii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona i escrivà del Consell de la ciutat.
Registre específic: 2289.
Error de l'escrivà: Nicolau Roca apareix com a Miquel i Bernat Samaler com a
Joan. Més avall Bernat Samaler està escrit correctament.
381 x 350 mm.

1558
1574, maig, 11. Girona

Cessió de censal atorgada per Guillem Sunyer i Rafael Ferrer, ciutadà de Girona, com a tutors testamentaris de Leandre, fill i hereu
del difunt Joan Samsó, ciutadà de Girona (testament de 9 de
maig de 1573 en poder d'Andreu Vilaplana, notari, en el qual
designava hereu el fill que nomenés el seu pare Miquel Samsó,
i aquest l'havia nomenat en testament de 20 de juny 1573, clos
pel mateix notari). Cedeixen a favor de Miquel Rodés, doctor en
lleis, administrador de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns
de Girona, per raó d'un privilegi reial concedit a l'esmentada
Taula, un censal de 40 lliures de moneda barcelonesa de pensió
anual i 1.000 lliures de preu que Ramon Samsó, menor d'edat,
Bernat de Vilarmau i Nicodem de Puig, síndics i procuradors
de la Universitat de Girona, vengueren a Ramon Samsó, major d'edat, ciutadà de Girona (Antoni de Coll, notari, 22 d'abril de 1446).
Pertanyia a Leandre com a fill i hereu de Joan Samsó i a aquest,
en tant que fill i hereu de Miquel Samsó (capitulacions matrimonials fetes per Joan Port, notari de Perpinyà, el 5 de març
de 1562). Miquel Samsó l'heretà del seu pare difunt Joan Samsó,
ciutadà de Girona (testament de 27 d'octubre de 1519 en poder
de Nicolau Roca). Aquest últim el tenia com a fill més gran de
Rafael Samsó, el qual havia succeït Francesc Samsó i Antònia,
filla de l'anterior, d'acord amb la sentència arbitral entre Rafael
Samsó i Joan Blan de Riba, donzell, donada a Vilafranca de
Conflent el 12 de març de 1463 (Bernat Samaler, notari de
Perpinyà). Una meitat pertanyia a Rafael Samsó per definició,
en virtut de l'esmentada sentència, de la meitat de l'heretat del
seu difunt germà Francesc Samsó, ciutadà de Girona, feta per
Antònia, filla única de l'esmentat Francesc Samsó, esposa de
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Guillem de Perapertusa, senyor de la baronia de Jóc. Pertanyia
a Antònia com a filla de Francesc Samsó i de la seva esposa
Iolanda, per donació del seu pare (Bernat Escuder, notari, 3 de
setembre de 1457). L'altra meitat de Francesc Samsó pertanyia
a Joan Blan de Riba, donzell domiciliat a Perpinyà, per la
sentència donada el 15 de desembre de 1497. Aquesta meitat va
pertànyer a Miquel Samsó, fill de Joan Samsó, en virtut de la
sentència arbitral dictada per Lluís Desplà, canonge i ardiaca
major de la seu de Barcelona, i Ramon de Mont-rodon, canonge
de l'esmentada seu i doctor en dret canònic, àrbitres escollits per
Joan Samsó en nom propi i com a procurador de la seva mare
Francina, com a tutora de Miquel Samsó, i com a procurador
de Ramon Samsó i de Gabriel Samsó, germans de l'esmentat Joan,
d'una banda, i Joan Francesc Andreu, donzell domiciliat a
Perpinyà, pare i administrador de Pere Antic Blan, àlies Andreu,
fill seu i hereu universal juntament amb Marquesa, filla de
Berenguer d'Oms, menor d'edat, domiciliat a Perpinyà; de Joan
Blan, àlies Riba, donzell domiciliat a la mateixa vila, i de la seva
esposa Beatriu, i com a procurador assignat per Berenguer d'Oms,
en tant que pare i administrador de l'esmentada Marquesa, de
l'altra banda. D'acord amb aquesta sentència, Joan Francesc
Andreu i Berenguer d'Oms, en nom dels esmentats hereus, feren
cessió de tots els censals que tenien com a successors d'Antònia,
casada en les seves darreres núpcies amb l'esmentat Joan Blan,
àlies Riba, i que pagava la Universitat de Girona, a Joan Samsó
i el seu fill Miquel Samsó, successors per la línia masculina (Joan
Vilana, notari de Barcelona, 30 de març de 1522). Francesc
Samsó tenia el censal com a hereu de Ramon Samsó, al seu torn,
nét i hereu de Ramon Samsó, comprador del censal (testament
de 19 de juliol de 1440 en poder del notari Jaume Feliu Calvó).
L'atorgant reconeix que ha rebut el preu del censal i 9 lliures,
12 sous i 6 diners de pensions endarrerides, a més de les despeses
de notari.
Actum est hoc Gerunde die undecima mensis madii armo a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona i escrivà del Consell de la ciutat.
Registre específic: 2329.
Error de l'escrivà. Nicolau Roca apareix com a Miquel.

380 x 342 mm.
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1559
1574, maig, 11. Girona

Cessió de censal atorgada per Guillem Sunyer i Rafael Ferrer,
ciutadans de Girona, com a tutors i curadors testamentaris de
Leandre, fill i hereu del difunt Joan Samsó, ciutadà de Girona
(testament de 9 de maig de 1573 en poder d'Andreu Vilaplana,
notari, en el qual designava com a hereu universal el fill que
nomenés Miquel Samsó, el seu pare, i aquest l'havia nomenat
en testament de 20 de juny de 1573, clos pel mateix notari).
Cedeixen a favor de Miquel Rodés, doctor en lleis de Girona, com
a administrador de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns de
la ciutat, per raó d'un privilegi reial concedit a l'esmentada Taula,
un censal de 41 lliures, 13 sous i 4 diners de moneda barcelonesa
de pensió anual i 1.000 lliures de preu que Pere Miró, Miquel
Pere i Miquel Vilar, com a slndics i procuradors de la Universitat
de Girona, havien venut a Ramon Samsó, major d'edat, ciutadà
de Girona difunt (Bernat Ferran, notari, 26 de març de 142[0]).
Pertanyia a Leandre, fill i hereu de Joan Samsó, i a aquest, com
a fill i hereu de Miquel Samsó (capitulacions matrimonials fetes
per Joan Port, notari de Perpinyà, el 5 de març de 1562). Miquel
Samsó l'heretà del seu pare Joan Samsó (testament de 27
d'octubre de 1519 en poder de Nicolau Roca). Aquest últim el
tenia com a fill més gran de Rafael Samsó el qual havia succeït
Francesc Samsó i Antònia, filla de l'esmentat Francesc, d'acord
amb sentència arbitral a la causa entre l'esmentat Rafael Samsó
i Joan Blan de Riba, donzell, donada a Vilafranca de Conflent
el12 de març de 1463 (Bernat Samaler, notari de Perpinyà). Una
meitat pertanyia a Rafael Samsó per definició feta en virtut de
l'esmentada sentència de la meitat de l'heretat del seu germà difunt
Francesc Samsó, ciutadà de Girona, feta per Antònia, filla única
de Francesc Samsó, i esposa de Guillem de Perapertusa, senyor
de la baronia de Jóc. A Antònia li pertanyia com a filla de Francesc
Samsó i la seva esposa Iolanda, per donació feta pel seu pare
(Bernat Escuder, notari, 3 de setembre de 1457). L'altra meitat
de l'heretat de Francesc Samsó havia pertangut a Joan Blan de
Riba, donzell domiciliat a Perpinyà, per la sentència donada el
15 de desembre de 1497. Aquesta meitat va pertànyer a Miquel
Samsó, fill de Joan Samsó, en virtut de la sentència arbitral
dictada per Lluls Desplà, canonge i ardiaca major de la seu de
Barcelona i Ramon de Mont-rodon, canonge de l'esmentada seu,
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doctor en dret canònic, àrbitres escollits per Joan Samsó, en nom
propi i com a procurador de la seva mare Francina, tutora de
Miquel Samsó, i també de Ramon Samsó i de Gabriel Samsó,
germans de l'esmentat Joan, d'una banda, i Joan Francesc
Andreu, donzell domiciliat a Perpinyà, com a pare i legítim
administrador de Pere Antic Blan, àlies Andreu, fill seu i hereu
universal juntament amb Marquesa, filla de Berenguer d'Oms,
menors d'edat, domiciliat a la mateixa vila, de Joan Blan de Riba,
també de Perpinyà, i de la seva esposa Beatriu, i, finalment, com
a procurador assignat per Berenguer d'Oms, pare i legítim
administrador de l'esmentada Marquesa, de l'altra. D'acord amb
la sentència, Joan Francesc Andreu i Berenguer d'Oms, en nom
dels esmentats hereus, feren cessió de tots els censals que tenien
com a successors d'Antònia, casada en les seves darreres núpcies
amb l'esmentat Joan Blan de Riba, i que pagava per la Universitat
de Girona, a favor de Joan Samsó i el seu fill Miquel Samsó,
successors en línia masculina (Joan Vilana, notari de Barcelona,
30 de març de 1522). Francesc Samsó tenia el censal com a hereu
de Ramon Samsó, al seu torn, nét i hereu de Ramon Samsó,
comprador del censal (testament de 19 de juliol de 1440, clos
pel notari Jaume Feliu Calvó). L'atorgant reconeix que ha rebut
el preu dels censals, les pensions endarrerides i les despeses de
notari.
Actum est hoc Gerundae die undecima mensis madii armo a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona i escrivà del Consell
de la ciutat.
Registre específic: 2539.
421 x 351 mm.

1560
15[7]4, maig, 11. Girona

Cessió de censal atorgada per Guillem Sunyer i Rafael Ferrer,
ciutadans de Girona, com a tutors i curadors tes~amentaris de
Leandre, fill i hereu de Joan Samsó, ciutadà .de Girona difunt
(testament de 9 de maig de 1573 en poder d'Andreu Vilaplana,
notari de Girona, en el qual designava hereu universal el fill que
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nomenés el seu pare Miquel Samsó, i aquest l'havia nomenat
en testament de 20 de juny de 1573 clos pel mateix notari).
Cedeixen a Miquel Rodés, doctor en lleis, administrador de la Taula de Canvi o Dipòsits Comuns de Girona, per raó d'un privilegi
reial concedit a l'esmentada Taula, un censal de 12 lliures i 6
sous de moneda barcelonesa de pensió anual i 295lliures de preu,
que era part d'un altre de 50 lliures de pensió i 1.200 lliures de
preu. Pere Miró, Miquel Pere i Miquel Vilar, com a síndics i
procuradors de la Universitat de Girona, el vengueren a Ramon
Samsó, ciutadà de Girona. Aquesta part pertanyia a Leandre, com
a fill i hereu de Joan Samsó i a aquest, en tant que fill i hereu
de Miquel Samsó (capitulacions matrimonials de 5 de març de
1562 fetes per Joan Port, notari de Perpinyà). Miquel Samsó
l'heretà del seu pare Joan Samsó (testament de 27 d'octubre de
1519 en poder de Nicolau Roca). Aquest, el tenia com a fill gran
de Rafael Samsó, el qual havia succeït Francesc Samsó, i
d'Antònia, filla única de l'anterior, d'acord amb la sentència
arbitral a la causa entre l'esmentat Rafael i Joan Blan de Riba,
donzell, donada a Vilafranca del Conflent el 12 de març de 1463
(Bernat Samaler, notari de Perpinyà). Una meitat pertanyia a
Rafael Samsó per definició feta en virtut de l'esmentada sentència
de la meitat de l'heretat del seu germà Francesc Samsó, feta per
Antònia, filla única d'aquest i esposa de Guillem de Perapertusa,
senyor de la baronia de Jóc. A Antònia li pertanyia com a filla
i hereva de Francesc Samsó i la seva esposa Iolanda, per donació
feta pel seu pare (Bernat Escuder, notari, 3 de setembre de 1457).
L'altra meitat de l'heretat de Francesc Samsó havia pertangut a
Joan Blan de Riba, donzell domiciliat a Perpinyà, per la sentència
donada el 15 de desembre de 1497. Aquesta meitat va pertànyer
a Miquel Samsó, fill de Joan Samsó, en virtut de la sentència
dictada per lluís Desplà, canonge i ardiaca major de la seu de
Barcelona, i Ramon de Mont-rodon canonge de l'esmentada seu,
doctor en dret canònic, àrbitres escollits per Joan Samsó, en nom
propi i com a procurador de la seva mare Francina, tutora de
Miquel Samsó, com també procurador de Ramon Samsó i Gabriel
Samsó, germans de l'esmentat Joan, d'una banda, i Joan Francesc
Andreu, donzell domiciliat a Perpinyà, pare i legítim administrador de Pere Antic Blan, àlies Andreu, fill seu i hereu universal
juntament amb Marquesa, filla de Berenguer d'Oms, menors
d'edat, de Joan Blan, àlies Riba, i de la seva esposa Beatriu, i
com a procurador assignat per l'esmentat Berenguer d'Oms, de
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l'altra. Pertanyia a Francesc Samsó com a hereu de Ramon Samsó,
al seu torn nét i hereu de Ramon Samsó, comprador de l'esmentat
censal (testament de 19 de juliol de 1440 en poder del notari Jaume
Feliu Calvó). L'atorgant reconeix que ha rebut les 295 lliures del
preu, les pensions endarrerides i les despeses de notari.
Actum est hoc Gerunde die undecima mensis madii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo [septuagesimo] quarto.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà del
Consell de la ciutat.
Registre específic: 2832.
421 x 351 mm.

1561
1574, maig, 13. Girona

Cessió de censal atorgada per Pere Galceran de Cartellà, donzell,
senyor de la casa i castell de Falgons, a favor de Miquel Rodés,
llicenciat en tots dos drets, com a administrador de la Taula de
Canvi o de Dipòsits Comuns de Girona, d'un censal de 36 lliures,
1 sou i 6 diners de pensió anual i 865 lliures i 1O sous de preu
que eren part d'un altre de 150 lliures rendals (posteriorment
reduït a 125 lliures) i 3.000 lliures de preu. Havia estat venut
per Joan de Riera, Francesc de Segurioles i Pere Benet, ciutadans
de Girona, com a síndics i procuradors de la ciutat juntament
amb Francesc de Santceloni, ciutadà, a l'esmentat Francesc de
Santceloni (Guillem de Donç, notari, 28 de juny de 1403). Pere
Galceran de Cartellà el tenia com a hereu del seu pare Pere
Galceran de Cartellà, donzell i senyor de Falgons, hereu d'un altre
Pere Galceran de Cartellà, fill i hereu d'Isabel de Cartellà i de
Santceloni, vídua d'un altre Pere Galceran de Cartellà, pare de
l'anterior. Aquesta el rebé per raó del seu matrimoni de Francesc
de Santceloni, ciutadà de Girona, com a tutor de la persona i
béns de Pere Francesc de Santceloni, hereu ·dels béns del seu pare
Jaume Francesc de Santceloni, per mort del seu germà Joan
Francesc de Santceloni. Jaume Francesc de Santceloni el tenia
per mort del seu germà Antoni Francesc de Santceloni, hereu de
Francesc de Santceloni, júnior, llur pare. Aquest, al seu torn, el
tenia com a hereu del seu pare Francesc de Santceloni, comprador
del censal.
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Actum est hoc Gerunde die tertia decima mensis madii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona i escrivà del Consell de la ciutat.
Registre específic: 2265.
348 x 484 mm.

1562
1574, maig, 13. Girona

Cessió de censal atorgada per Pere Galceran de Cartellà, donzell,
senyor de la casa i castell de Falgons, a favor de Miquel Rodés,
doctor en tots dos drets, com a administrador de la Taula de
Canvi i Dipòsits Comuns de Girona, d'un censal de 45 lliures,
16 sous i 8 diners de pensió anual i 1.100 lliures de preu. Era
part d'un altre de 60 lliures de pensió i 1.260 lliures de preu que
Francesc de Santceloni, Joan de Riera, Francesc de Segurioles
i Pere Beuda, com a síndics i procuradors de la Universitat de
Girona, havien venut a Constança, esposa de Pere Galceran
de Cartellà, per 50 lliures de pensió, i al mateix Pere Galceran,
per JO lliures de pensió (Guillem de Donç, notari, 8 d'agost de
1403). L'atorgant el tenia com a fill i hereu del seu pare Galceran
de Cartellà, al seu torn, fill i hereu de Pere Galceran de Cartellà.
Aquest l'heretà del seu germà Pere de Cartellà el qual era hereu
de Joan de Cartellà. Joan era hereu de Dalmau de Cartellà el qual
era fill i hereu de l'es-mentada Constança, compradora del censal.
Actum est hoc Gerunde die tertia decima mensis madii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona i escrivà del Consell de la ciutat.
Registre específic: 2279.
Tinta esvanida en alguns llocs.

262 x 368 mm.

1563
1574, maig, 28

Capitulacions matrimonials de Rafaela, donzella, filla del difunt
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Jaume Oliver, mariner de Sant Feliu de Gufxols, i de la seva esposa
Elionor, germana de Caterina Llinàs, vídua de Bernat Llinàs, mercader de Sant Feliu de Gufxols, filla i hereva de l'esmentat Jaume
Oliver, amb Antoni Sabater, mariner de Sant Feliu, fill d'Antoni
Sabater, calafat de Sant Feliu, i de Susanna, la seva primera esposa,
difunts. Caterina dóna a la seva germana, per raó del seu matrimoni, 100 lliures barceloneses i els vestits i joies d'ús personal de
Rafaela, en concepte de part, heretat i llegítima paterna, materna
i suplement i qualsevol llegat i dret sobre els béns de llurs pares.
Si moria sense descendència legítima o aquesta no arribava a l'edat
de testar, els béns haurien de tornar a la donant o al seu hereu
a excepció de 30 lliures amb les quals podria testar. Rafaela en
fa donació en dot al seu futur espòs, el qual li correspon amb
una part equivalent dels seus béns en donació propter nuptias.
Per restituir el dot obliga tots i cadascun dels seus béns i drets
i la devolució es faria amb els mateixos pagaments i terminis amb
què hagués estat rebut. També es tomarien els vestits i joies de
Rafaela, llevat del vestit nupcial o el millor vestit i de les joies d'or,
plata, perles o corall que Antoni li hagués ofert.
Die veneris vigesima octava mensis madii anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo [septuagesimo] quarto.
Joan Andreu, notari públic per autoritat reial i de l'abat de Sant
Feliu de Guíxols, substitut en la notaria pública de Sant Feliu dels
tutors i curadors dels fills i hereus d'Isabel Llandric i Capmany,
difunta senyora útil de l'esmentada notaria.
Registre específi c: 2569.
211 x 350 mm.

1564
157[4], maig, 28. Sant Feliu de Guíxols

Debitori firmat per Caterina Llinàs, vídua de Bernat Uinàs, mercader
de Sant Feliu de Gufxols, a favor d'Antoni Sabater, mariner, en
el qual reco~ix que li deu 100 lliures barceloneses pel dot de
Rafaela, germana de Caterina i futura esposa de l'esmentat
Antoni, malgrat que en els instruments nupcials fets el mateix
dia Rafaela reconeixia haver-los rebut.
Actum est hoc in villa Sancti Felicis die veneris vigesima octava
mensis madii anno a nativitate Domini millessimo quingentesimo
septuagesimo [quarto].
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Joan Andreu, notari públic per autoritat reial i de l'abat del monestir
de Sant Feliu.
Registre específic: 2309.
Tinta força esvanida.
172 x 161 mm.

1565
1574, maig, 28. Sant Feliu de Guíxols

Definició atorgada per Rafaela Oliver, donzella, filla de Jaume Oliver,
de Sant, Feliu de Guíxols, i de la seva esposa Elionor, difunts,
amb consentiment del seu marit Antoni Sabater, mariner de la
mateixa vila, a favor de la seva germana Caterina Llinàs, vídua
de Bernat Ilinàs, mercader, de tota la seva part d'heretat i llegítima
paterna, materna i suplement i de qualsevol altre dret que li
pogués pertànyer sobre els béns dels seus pares. A canvi, reconeix
que ha rebut 100 lliures barceloneses i els vestits i joies personals,
com constava en els instruments nupcials del mateix dia.
Actum est hoc ville Sancti Felicis Guixolensis die veneris
vigesimo octavo mensis madii anno a nativitate Domini millessimo
quingentesimo septuagesimo quarto.
Joan Andreu, notari públic de la notaria de Sant Feliu per autoritat reial i de l'abat de Sant Feliu de Guíxols, substitut dels tutors
de la difunta Elisabet Llandric i Capmany, senyora útil d'aquesta
notaria.
Registre específic: 2389.
269 x 161 mm.

1566
1574, juny, 26. Girona

Cessió de censal atorgada per Guillem Sunyer, ciutadà de Girona,
a favor de Miquel Rodés, doctor en lleis, com a administrador
de la Taula de Canvi o Dipòsits Comuns de Girona, d'un censal de 16 sous de moneda barcelonesa de pensió anual i 20
lliures de preu que era part d'un altre de 90 lliures de pensió
i 1.865 lliures de preu que Pere Miró, Miquel Pere i Miquel Vilar,
com a síndics i procuradors de la Universitat de Girona,
vengueren a Caterina, vídua de Ramon Querol, doctor en
medicina de Girona (Pere Pinós, notari, 23 d'octubre de 1417).
L'atorgant el posseïa com a fill i hereu del seu pare Guillem
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Sunyer, el qual l'heretà del seu, Gabriel Sunyer. Aquest el tenia
com a fill i hereu d'Isabel, la qual l'havia rebut per donació
de Margarida, vfdua de Nicolau Pere, ciutadà de Girona. A Margarida li havia consignat el seu pare Guillem Bernat Beuda per
donació feta per Caterina Querol, compradora del censal, la
qual el repartf entre les filles i hereves del seu pare. Guillem
Sunyer reconeix que ha rebut les 20 lliures del preu i 4 sous
en pagament d'interessos i per la confecció d'instruments
notarials.
Actum est hoc Gerunde die vicesima sexta mensis iunii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2266.
174 x 547 mm.

1567
1574, juny, 26. Girona

Cessió de censal atorgada per Guillem Sunyer, ciutadà de Girona,
a favor de Miquel Rodés, doctor en lleis, com a administrador
de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns de Girona, d'un censal de 8 lliures i 1O sous de pensió i 200 lliures de preu. Era
part d'un altre de 2.000 sous de pensió i 40.000 sous de preu
que Francesc de Santceloni, Joan Riera, Francesc de Segurioles
i Pere Benet, ciutadans de Girona, com a sfndics i procuradors
de la Universitat de Girona, vengueren a Joan Vilella, ciutadà
de Girona (Pere Pinós, notari, 1403). Li pertanyia com a hereu
universal del seu pare Guillem Sunyer (testament de 1'531), el
qual l'havia heretat del seu pare Gabriel Sunyer (testament de
1517). A Gabriel li donà Isabel Sunyer, la seva mare (1490),
esposa de Guillem Sunyer. Pertanyia a Isabel per donació de la
seva mare Constança, com a procuradora del seu marit Joan
Vilella, comprador del censal, per raó del seu matrimoni amb
Ramon Marata, donzell de Girona (1419). L'atorgant reconeix
que ha rebut les 200 lliures del preu i 5 lliures, 1O sous i 5 diners
per les pensions i la confecció dels instruments.
Actum est hoc Gerunde die vicesima sexta mensis iunii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo
quarto.
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Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà del
Consell de la ciutat.
Registre específic: 2281.
200 x 515 mm.

1568
1574, juny, 26. Girona

Cessió de censal atorgada per Guillem Sunyer, ciutadà de Girona, a
favor de Miquel Rodés, doctor en lleis, com a administrador de
la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns de Girona, d'un censal
de 6 lliures i 5 sous de pensió anual i 150 lliures de preu que
Pere Miró, Miquel Pere i Miquel Vilar, com a sfndics i procuradors
de la Universitat de Girona, vengueren a Bernat Samsó, ciutadà
de Girona, i seus (Pere Pinós, notari, 5 de gener de 1418). Pertanyia
a l'atorgant com a hereu universal del seu pare, Guillem Sunyer
(testament en poder de Francesc Andreu, 20 d'agost de 1531 ).
Aquest el tenia com a hereu de Gabriel Sunyer, avi de l'atorgant
(testament de 8 de maig de 1517 en poder de Nicolau Roca). Havia
pertangut a Gabriel Sunnyer com a fill i hereu d'Isabel, esposa
de Guillem Sunyer, per donació feta per Isabel, la seva mare i per
Caterina, vídua de Nicolau Frugell, mercader de Girona, la seva
tia (Nicolau Roca, notari, 6 de maig de 1590). Isabel Sunyer i
Caterina Frugell el tenien com a nétes de Nicolaua, esposa de Narcís
Serra i filla de Miquel Vilar i de la seva esposa Constança (testament
de 28 d'agost de 1429 en poder de Francesc Negrell). A Nicolaua
Serra li pervingué com a herència de la seva mare Constança Vilar
(testament de 7 de novembre de 1428 en poder de Berenguer Vidal).
A Constança li havia estat cedit per Clara, esposa de Bonanat Sirir
i germana de Bernat Samsó, comprador del censal (cessió- en poder
de Miquel Pere, notari, 27 d'agost de 1432). Clara l'heretà de Bernat
Samsó (testament en poder de Berenguer Vidal, notari, 19 d'octubre
de 1431). L'atorgant reconeix que ha rebut les 150 lliures del preu
i 29 sous i 3 diners per una pensió endarrerida i les despeses de
confecció dels instruments notarials.
Actum est hoc Gerunde die vicesima sexta mensis iunii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà del
Consell de la ciutat.
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Registre específic: 2285.
209 x 504 mm.

1569
1574, juny, 26. Girona

Cessió de censal atorgada per Guillem Sunyer, ciutadà de Girona, a
favor de Miquel Rodés, doctor en lleis ciutadà de Girona, com
a administrador de la Taula de Canvi i Dipòsits Comuns de
Girona, d'un censal de 14 lliures, 18 sous i 5 diners de moneda
barcelonesa i 373 lliures de· preu. Eren part d'un altre censal de
90 lliures de pensió i 1.865 lliures de preu que Pere Miró, Miquel
Pere i Miquel Vilar, com a sfndics i procuradors de la Universitat
de Girona, vengueren a Caterina, esposa de mestre Ramon Querol,
doctor en medicina de Girona, i els seus successors (Pere Pinós,
notari, 23 d'octurbre de 1417). Li havia pervingut com a fill i
hereu de Guillem Sunyer, ciutadà de Girona difunt. Aquest el
tenia com a fill i hereu del seu pare Gabriel Sunyer, al qual
pertanyia per donació i heretament fets pel seu pare Guillem
Sunyer, per raó del seu matrimoni. Guillem Sunyer l'heretà de
la seva mare Arnalda, esposa de Pere Guillem Sunyer, i aquesta
el posseïa com a una de les hereves de Guillem Bernat Beuda,
ciutadà difunt de Girona (agnició de bona fe prestada per Caterina
Querol, compradora del censal, a favor Arnalda i altres filles de
Guillem Bernat Beuda).
Actum est boc Gerunde die vicesima sexta mensis iunii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà del
Consell de la ciutat.
Registre específic: 2614.
242 x 370 mm.

1570
1574, juliol. 7. Girona
Cessió de censal atorgada per Benet Agullana, donzell domiciliat a
Girona, a favor de Miquel Rodés, doctor en lleis, com a administrador de la Taula de Canvi o Dipòsits Comuns de Girona,
en virtut d'un privilegi reial concedit a l'esmentada Taula. Li
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cedeix un censal de 55 lliures, 12 sous i 2 diners de pensió anual
i 1.325 lliures de preu que eren part d'un altre de 66 lliures, 5
sous i 8 diners de pensió i 1. 4 77 lliures de preu. Francesc de
la Via, Rafael Raset, Pere Cerdà, Joan Moler i Rafael Domènec,
jurats de Girona, amb Bernat Boquicor, absent, com a s{ndics
i procuradors de la Universitat, el vengueren a Rafael Agullana
i Lluís Llor, ciutadans de Girona, com a curadors de Joan Ponç
Esteve, fill i hereu del difunt Joan Esteve, mercader de Barcelona
el 27 de novembre de 1526. Pertanyia al cedent com a fill i hereu
de Rafael Agullana, ciutadà de Girona, el qual en tenia la meitat
de l'heretat de Joan Ponç Esteve (testament de 12 de febrer de
1523 clos per Gaspar Barrot, notari). L'altra meitat pertanyia a
Joan Agullana, Francesc Agullana i Lluís Llor, ciutadans de
Girona. L'atorgant reconeix que ha rebut les 1.325 lliures del preu
i els salaris pels instruments d'aquest i altres censals.
Actum est hoc Gerunde die septima mensis iulii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà del
Consell de la ciutat.
Registre específic: 2833.
Anava encolat per la part inferior.

280 x 422 mm.

1571
1574, juliol. 10. Girona

Cessió de censal atorgada per Bernat de Sitjar, donzell domiciliat a
Girona, a favor de Miquel Rodés, doctor en lleis, com a administrador de la Taula de Canvi i de Dipòsits Comuns de l'esmentada ciutat, d'un censal de 3 lliures i 3 sous de pensió anual
i 84 lliures de preu venut per Miquel Pere i Miquel Vilar, com a
s{ndics, procuradors i actors de la Universitat de Girona, a Antònia, vídua de Bernat Saragossana, aromater de Girona, i els seus
hereus (Nicolau Frugell, notari de Girona, 28 de novembre de
1425). Bernat de Sitjar el tenia com a fill i hereu de la seva mare
Isabel de Sitjar i de Santmart{, esposa de Miquel de Sitjar, pare
seu. Isabel el rebé juntament amb Miquel Sitjar, com a usufructuari, per donació i cessió amb altres censals d'Anna, esposa
i hereva de Miquel de Santmartí, la qual el tenia per venda per
execució de la Cort. Reconeix que ha rebut les 84 lliures del
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preu i que li han estat pagats tots els terminis i les despeses
notarials.
Actum est hoc Gerunde die decima mensis iulii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà del
Consell de la ciutat.
Registre específic: 2261.
314 x 274 mm.

1572
1574, juliol, 11. Girona

Apoca atorgada per Rafael Ferrer, ciutadà de Girona, a favor de Joan
de Verat, carnisser de Foix, regne de França, en la qual reconeix
que ha rebut 320 lliures barceloneses del foriscapi que li devia
per la venda d'unes taules interiors de carnisseria anomenades
de l'Ovella, situades a la plaça de les Peixateries de Girona, feta
el 13 de maig de 1573 salvant el domini de l'atorgant i els seus
successors.
Actum Gerunde undecima iulii millesimo quingentesimo quarto.
Andreu Vilap[lana], notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona.
Registre especffic: 2041.
Altres numeracions: n. 653.

141 x 458 mm.

1573
1574, juliol, 17. Girona

Cessió de censal atorgada per Bernat de Sitjar, donzell domiciliat a
Girona, a favor de Miquel Rodés, doctor en lleis, durant aquest
bienni administrador de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns
de Girona, d'un censal d'li lliures, 6 sous i 8 diners de pensió
i 333 lliures, 6 sous i 8 diners de propietat. Era part d'un altre
de 34 lliures de pensió anual i 1.000 lliures de preu que Miquel
Pere i Miquel Vilar, com a sfndics i procuradors de .la ciutat de
Girona, vengueren a Antoni de Cartellà, ciutadà de Girona,
habitant del burg de Sant Feliu. El comprà amb els béns de
l'heretat del seu germà Pere de Cartellà, cavaller difunt domiciliat
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a Palamós (Narcís Negrell, notari, 11 de juny de 1435). Pertanyia a Bernat de Sitjar com a fill i hereu d'Isabel, esposa de Miquel
de Sitjar, donzell difunt domiciliat a Girona, filla de Miquel de
Santmartí, donzell domiciliat a la mateixa ciutat, i de la seva
esposa Anna. Isabel el tenia per cessió de l'esmentada Anna amb
altres censals en el moment del seu matrimoni (Anna fou hereva
del seu marit). Miquel de Santmartí el posseí per venda i cessió
de Pere Martí, ciutadà de Girona difunt, el qual tenia part del
censal per cessió de Narcís Bruguera, paborde de l'Almoina del
Pa de la Seu. A l'Almoina li pervingué part com a hereva universal
de Pere de Cartellà (testament fet a Palamós el 8 de gener de 1433)
i part per cessió de Caterina, vídua de Pere Begudà, notari públic
de Girona, el qual en tenia una part per cessió de Narcís Bruguera.
L'atorgant reconeix que ha rebut el preu del censal i que li han
estat pagades totes les pensions i les despeses dels instruments
notarials.
Actum est hoc Gerunde die decima septima mensis iulii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto.
Miquel Garbí, notari públic per·autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà del
Consell de la ciutat.
Registre específic: 2365.
343 x 263 mm.

1574
1574, agost, 1. Peralada

Venda atorgada per Simó Simó, pagès del veïnat d'Olives de Peralada,
senyor útil del mas Simó, fill i hereu del difunt Jaume Simó,
pagès, a favor de Jaume Fabre, àlies Mateu, pagès del mateix
veïnat, d 'una vinya situada a Peralada, al lloc anomenat
Montpedrós, de tres vessanes d'extensió. A orient, afronta amb
la vinya del vescomte de Rocabertí, mitjançant camí; a migdia,
part amb la vinya de Pere Bordes, pagès de Peralada, i part amb
la vinya de Pere Gibert, paraire de l'esmentada vila; a occident,
amb la vinya de Mariana Mateu, esposa de Baudili Avinyó, de
Vilatenim, i a cerç, part amb la vinya de Montserrat Perer i part
amb la vinya dels fills de Joan Vidal, mercader difunt de Peralada.
El preu és de 21 lliures, de les quals el comprador n 'havia lliurat
1O a Francesc Pol Maig, botiguer de Peralada, per un deute que
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el venedor tenia contret, i la resta les cobra el venedor. Se salva
el dret i domini directe del vescomte de Rocabertí quant a terços,
lluïsmes, foriscapis, fermes, fadigues, drets d'empara i retenció
i altres drets de domini directe i els censos acostumats. Angela,
esposa del venedor, lloa la venda i renuncia als seus drets.
Actum est hoc in vicinatu de Olivis parrochie ville Petrelate,
die prima mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo septuagesimo quarto.

Pere Ferrer, notari públic de la vila de Peralada per autoritat del
vescomte de Rocabertí, de les notes de Dionís Miquel Perés, notari
senyor útil de l'esmentada notaria.
Registre específic: 2362.
463 x 270 mm.

1575
1574, agost, 7. Girona
Cessió de censal atorgada per Ramon Xammar, donzell domiciliat
a Girona, a favor de Miquel Rodés, doctor en lleis i administrador
de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns de la ciutat de Girona,
en virtut d'un privilegi reial concedit a l'esmentada Taula. Cedeix
un censal de 1O lliures, 13 sous i 6 diners de pensió anual i 246
lliures, 3 sous i 4 diners de propietat. Era la sisena part d'un
altre de 66 lliures, 5 sous i 8 diners de cens i 1.477 lliures de
preu que Francesc de la Via, Rafael Raset, Pere Cerdà, Joan Moler
i Pere Rafael Domènec, com a jurats juntament amb Bernat [... ],
absent, i altres síndics i procuradors de la Universitat de Girona
vengueren a Miquel Agullana i Lluís Llor, ciutadans, com a
curadors de Joan Ponç Esteve, fill i hereu del difunt Joan Esteve,
mercader de Barcelona (Miquel Garbí, 27 de novembre de 1526).
Aquesta part pertanyia al cedent com a hereu universal del seu
germà Pere Xammar, donzell difunt domiciliat a Girona (testament
d'11 d 'abril de 1564). Aquest el tenia per mort del seu pare, Ramon
Xammar, qui l'heretà de la seva mare Joana de Xammar i de
Rocabertí, vídua de Dalmau Ramon Xammar (testament d'1
d'octubre de 1536 en poder de Francesc Reixac, notari de
Barcelona). Pertanyia a aquesta última per donació resultant de
la causa entre ella, el seu marit i el seu fill, d'una banda, i Lluís
Uor i Rafael, Francesc i Joan Agullana, de l'altra (Miquel Cellers,
notari, 9 de desembre de 1534). Pertanyia a lluís Llor com a
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hereu de Joan Ponç Esteve, comprador del censal (testament de
16 de febrer de 1523 en poder del notari Gaspar Barrot).
Actum est hoc Gerunde die septima mensis [augusti anno a
nativitate Domini] millesimo quingentesimo septuagesimo quarto.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona i escrivà del Consell de la ciutat.
Registre específic: 2884.
269 x 382 mm.

1576
1574, octubre, 31. Peralada

Venda atorgada per Simó Simó, pagès del veïnat de les Olives de
Peralada, a favor de Jaume Mateu, pagès del mateix veïnat, d'una
peça de terra situada a Peralada, al lloc anomenat els Ròdols, de
tres vessanes d'extensió. A orient, migdia i occident, afronta amb
el camp d'Antoni Corcoll i a cerç, amb la vinya del pupil Ribes.
El preu és de 22 lliures barceloneses que el comprador reté per
lliurar-les a Bernat Valls, de Rupià, cunyat de l'atorgant i germà
de Damiana, primera esposa del venedor, perquè les hi devia de
42 lliures corresponents a la restitució del dot de l'esmentada
Damiana. Se salva el dret i domini directe dels senyors.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in villa Petrelate die trigesima prima et ultima
mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
septuagesimo quarto.
Pere Ferrer, notari públic de Peralada per autoritat del vescomte
de Rocabertí.
Registres específics: 2246 i 2247.
Malmès per l'acció dels rosegadors.

312 x 393 mm.

1577
1574, novembre, 12. Girona

Establiment emfitèutic atorgat per Guerau Verdera, Rafael Nadal,
Baudili Gelabert i Sebastià Marcó, jurats de la ciutat de Girona;
Jeroni de Bell-lloc, Rafael Ferrer i Miquel Mart( Abric, ciutadans
de la mà major; Jaume Saconomina, Miquel Moler, Gaspar
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Valencas i Esteve Lloberes, mercaders, ciutadans de la mà
mitjana; Pere Pasqual, notari reial; Bernat Tarroja, espaser, i
Benet Guie, passamaner, ciutadans de la mà menor, tots ells
associats als esmentats jurats per als assumptes del redreç de
la ciutat. Estableixen a favor de l'esmentat Guerau Verdera,
mercader de Girona, com a persona privada i com a més-dient
en la subhasta pública feta per Guerau Plaja, pregoner i corredor
públic de la Cort de Girona, un pati situat a Girona, de vinti-set pams de llargada i vint-i-dos d'amplada, situat a la plaça
nova de les Cols i amb els fonaments construïts a banda i banda
a expenses de la ciutat. A orient, afronta amb la plaça de les
Cols; a migdia, amb la plaça dels Bergants; a occident, amb el
riu Onyar, i a cerç, amb el pati de Joan Mercer, orfebre de Girona,
que li havia estat establert pels mateixos jurats i adjunts el 8
de novembre. Se li concedeix permfs per edificar sobre el portal
nou que s'estava construint fins al mur o muralla vella de la
ciutat, vers les places de les Cols i dels Bergants, amb envans
de quatre pams a cada banda. Al portal hi ha de posar una pedra
que li donaran els jurats, gravada amb les armes de la ciutat
de Girona i una imatge de la Verge Maria i tres reis, tal com
la del Portal de Bonaventura de l'esmentada ciutat. Des del
fonament del pati fins al primer sostre no hi pot construir ni
fer finestres, espieres, lluernes ni cap tipus de forat. Les parets
han de tenir un gruix de sis pams. Guerau Verdera ha de pagar
a la ciutat un cens anual de 5 sous de moneda barcelonesa de
tern i terços, lluïsmes, foriscapis i altres drets de domini directe.
Per l'establiment, els atorgants reconeixen que han rebut 270
lliures de moneda barcelonesa d'entrada.
Actum est hoc Gerunde die duodecima mensis novembris anno ·
a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt [Jaume de] Campllong, notari públic de Girona i escrivà del
Consell de la ciutat.
Registre específic: 2274.
Força deteriorat: forats i raspadures.

356 x 416 mm.

1578
1574, novembre, 12. Girona

Cessió de censal atorgada per Llufs Sarriera, donzell habitant de
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Barcelona, procurador, amb una altra persona, de Constança
Terré i d'Icart i de Sarriera, vídua de Frederic Terré i d'Icart,
habitant de Barcelona (procura de Lluís Torres, notari de
Barcelona, 5 de juliol de 1574), a favor de Francesc Miquel de
Santceloni, ciutadà, com a administrador de la Taula de Canvi
o de Dipòsits Comuns de Girona, d'un censal de 18 lliures de
pensió anual i 450 lliures de preu que eren part d'un altre de
40 lliures de pensió en temps de la seva creació i 1.000 lliures
de preu que Ramon Samsó, menor d'edat, Bernat Vilarmau i
Nicodem de Puig, com a síndics i procuradors de la Universitat
de Girona, vengueren a Ramon Samsó, menor d'edat, ciutadà
de Girona, el 22 d'abril de 1446. Pertanyia a l'esmentada
Constança per donació feta per Joan Sarriera i de Gurb, donzell
domiciliat a Girona, en nom propi i com a procurador de la
seva esposa Joana Sarriera (Miquel Baltasar, notari de Barcelona,
6 de setembre de 1573}. Aquesta última el tenia com a hereva
de Miquel Sarriera, per mort de Pere Sarriera, fill de l'esmentat
Miquel i germà de Joana. D'aquestes 18 lliures, 9 pertanyien
a Miquel Sarriera, pare de Joana Sarriera, com a fill i hereu
d'Elionor, esposa d'Antoni Sarriera, senyor de Vulpellac. Les
altres 9 li pervingueren com a hereu de Gabriel Sarriera Samsó
(testament en poder de Miquel Pesans, notari de Vulpellac, 3 de
novembre de 1557), fill de Bernat Samsó i de Caterina Samsó,
la seva esposa, com a hereu de la seva mare (testament en poder
de Nicolau Roca, 4 de desembre de 1510). Aquestes 18 lliures
havien pertangut a Elionor i Caterina, germanes, filles de Caterina
i Bernat Samsó, com a hereves de la seva mare. Aquesta, les tenia
com a filla de Ramon Samsó, comprador del censal, per llegat
testamentari (Jaume Feliu Calvó, notari, 29 de juliol de 1449)
i les havia aportades com a dot al matrimoni. L'atorgant reconeix
que ha rebut les 450lliures del preu i totes les pensions així com
les despeses de notari.
Actum est hoc Gerunde die duodecima mensis novembris anna a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo
quarto.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà del
Consell de la ciutat.
Registre específic: 2283.
315 x 534 mm.
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1579
1574, novembre, 12. Girona

Cessió de censal atorgada per Dimes de Millars, donzell, habitant de
Millars, parròquia de Madremanya, a favor de Francesc Miquel
de Santceloni, ciutadà de Girona, com a administrador de la
Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns de Girona, en virtut d'un
privilegi reial concedit a l'esmentada Taula, de 25 sous de moneda
barcelonesa de pensió ànual i 33 lliures, 6 sous i 8 diners de preu.
Era part d'un censal de 7 lliures i JO sous de pensió, i de 150 lliures de preu, venut per Francesc de Santceloni i altres sfndics i
procuradors de la Universitat de Girona a Bernat Casabou, rector
de l'església d'Anglesola, diòcesi de Vic, com a tutor i curador de
Narcisa, filla i hereva del difunt Gabriel Casabou, de la Bisbal (venda de 26 de març de 1404 en poder de Guillem de Donç) i que
havia estat reduït a 6 lliures i 5 sous de pensió. Aquesta part de
censal pertanyia a l'atorgant com a fill i hereu del difunt Pere
de Millars, donzell domiciliat al veïnat de Millars (testament de
20 d'abril de 1553} qui, al seu torn, el tenia com a hereu de la seva
tia ja traspassada Alamanda, vúlua de Bernat de Mercadal, donzell
domiciliat a Banyoles (testament en poder de Joan Rafael Mella,
notari, 8 de juny de 1517}. Aquesta, el tenia en virtut de la concòrdia
amb Rafaela, esposa del cavaller Miquel de Santmart(, senyor de
Manrellas, comtat del Rosselló (concòrdia de 4 de gener de 1507).
Pertanyia a Alamanda i Rafaela com a parentes més properes de
Bernat de Mercadal, mort intestat. Aquest, l'havia heretat del seu
pare, Joan de Mercadal, donzell domiciliat a Banyoles (testament
de 7 de setembre de 1488 en poder de Pere Recolsa, sagristà de Santa
Maria dels Turers de Banyoles}, el qual el tenia com a fill i hereu
de Caterina, morta intestada, filla i hereva de Narcisa juntament
amb Joana de Donç i Pere de Donç, germans de l'esmentada
Caterina. L'atorgant reconeix que ha rebut el preu de la part del
censal i 6 diners per despeses de confecció dels instruments.
Actum est hoc Gerunde die duodecima mensis novembris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà del
Consell.
Registre específic: 2650.
486 x 280 mm.
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1580
1574, novembre, 12. Girona

Cessió de censal atorgada per Lluís Sarriera, donzell habitant de
Barcelona, com a procurador de Constança Terré d'Icart i de
Sarriera, vídua de Frederic Terré i d'Icart, habitant de Barcelona,
a favor de Francesc Miquel de Santceloni, ciutadà de Girona,
com a administrador durant aquest bienni de la Taula de Canvi
o de Dipòsits Comuns de la ciutat i en virtut d'un privilegi reial
concedit a l'esmentada Taula. Cedeix un censal de 22 lliures, 18
sous i 4 diners de pensió anual i 550 lliures de preu. Era part
d'un altre de 1.300 lliures barceloneses de preu que Pere Miró,
Miquel Pere, notari, i Miquel Vilar, apotecari, com a síndics i
procuradors de la Universitat de Girona, vengueren a Pere de
Torrent, ciutadà de Barcelona, i a Francesc de Segurioles, ciutadà
de Girona (Joan Safont, notari, 8 de juny de 1420). Pertanyia
a l'esmentada Constança per cessió i insolutumdació atorgada
per Joan de Sarriera i de Gurb, donzell domiciliat a Girona, en
nom propi i com a marit i procurador de Joana de Sarriera, filla
del difunt donzell Miquel de Sarriera, senyor de Vulpellac. Joana
el tenia com a hereva instituïda en segon lloc del seu pare, per
mort del seu germà Pere de Sarriera, impúber (testament de 3
de novembre de 1557 clos pel notari Miquel Pesans, de Vulpellac).
Miquel Sarriera l'heretà de la seva mare Elionor Samsó, esposa
d'Antoni Sarriera. Aquesta el tenia com a filla única de Bernat
Samsó, donzell, i de la seva esposa Isabel, com a hereva del seu
pare, segons sentència arbitral entre Antoni Sarriera, senyor de
Vulpellac, en nom propi i com a procurador de l'esmentada
Elionor, d'una banda, i Narcfs Despuig, ciutadà de Girona, en
nom propi i com a procurador d'Aldonça, filla seva i de la seva
difunta esposa Aldonça, com a hereva d'Isabel, esposa de Bernat
Despuig, tia de Narcís Despuig. Aquesta sentència fou dictada
pels àrbitres Carles Viver i Pere Melcior Tort de Llobregat, doctors
en lleis de Girona, el 30 d'agost de 1516, i closa pel notari Joan
Guilana. Havia pertangut a Simó Samsó i de Sarriera, com a
fill i hereu de la seva mare Margarida, esposa de Simó Samsó,
el seu pare (testament de 13 de setembre de 1438 en poder de
Pere Anglada, notari de Banyoles). Margarida el tenia per donació
i cessió de Pere Serra, ciutadà de Girona (Miquel Pere, notari,
3 d'agost de 1435) i aquest, per donació i cessió de Bernat de
Barques, mercader de Perpinyà (7 de març de 1423), el qual el
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rebé per donació i cessió de Gabriel Miquel, ciutadà de Girona,
en nom propi i com a procurador del seu fill Bernat Miquel
(Antoni Maruny, notari de Barcelona, 15 de novembre de 1429).
Aquest el tenia per insolutumdació, cessió i agnició de bona fe
atorgades per Pere de Torrent, comprador del censal (Pere Copons,
notari de Barcelona, 2 de juliol de 1422). Lluís Sarriera reconeix
que ha rebut les 500 lliures del preu i 12 lliures, 16 sous i 6
diners per la confecció dels instruments notarials.
Actum est hoc Gerunde die duodecima mensis novembris anno
a nativitate Domini millesirno quingentesirno septuagesimo quarto.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2662.
374 x 530 mm.

1581
1574, desembre, 9. Girona
Cessió de censal atorgada per Jeroni Garcia, prior; Pere Tapioles,
subprior; Pere Gelabert, Miquel Pons, Miquel Amorós, Joan Baró,
Jeroni Pastrana i Gaspar Pou, preveres; Baltasar Prats i Pere Uopis,
diaques; Tomàs Castella, Joan Orgellès, Pere Mart( i Joan Oliveda,
frares, conventuals del convent de predicadors de Girona, a favor
de Francesc Miquel de Santceloni, ciutadà de Girona, administrador de la Taula de Dipòsits Comuns de Girona durant el present
bienni. Cedeixen un censal de 84 lliures i 15 sous de pensió anual
i 2.260 lliures de preu que els síndics de la Universitat de Girona
Francesc de Santceloni, Joan de Riera, Francesc de Segurioles i
Pere Benet van vendre a fra Guillem Sarriera, com a prior de
l'esmentat convent (Guillem de Donç, notari de Girona, 28 de
novembre de 1403). Els atorgants reconeixen que han rebut les
2.260 lliures del preu i 37 lliures, 13 sous i 5 diners per rèdits
deguts durant 5 mesos i 1O dies i per taxes i salaris del notari.
Actum est hoc intus Capitulum dicte monasterii fratum
predicatorum Gerunde die nona mensis decembris anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públíc de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
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Registre específic: 1429.
326 x 389 mm .

1582
1574, desembre, 12. Vila-romà

Heretament atorgat per Roc Castelló, teixidor de draps de lli de
Calonge, a favor de Rafaela, donzella, filla seva i d'Isabel, la seva
esposa difunta, per raó del seu matrimoni. Li dóna tots i cadascun
dels seus béns mobles i immobles, presents i futurs. En primer
lloc, li dóna un alberg situat a Calonge que afronta, a orient,
amb l'honor de Joan Niell; a migdia, amb l'honor de Pere Prats,
i a occident i cerç, amb el carrer. En segon lloc, una feixa de
terra amb vinya situada a la mateixa població, de tres vessanes
d'extensió. A orient, afronta amb l'honor de Damià Ropidera; a
migdia, amb l'honor de Salvador Pont; a occident, amb l'honor
de Pere Cruanyes, i a cerç, part amb l'honor de l'esmentat
Cruanyes i part amb la d'Antoni Rollan, de Mas. En tercer lloc,
un llit amb llençols, tovalles i dos parells de cadascun dels béns
mobles que el donant tingués. L'heretament es feia amb les
condicions següents: el donant en continuaria essent senyor
major i la donatària i el seu futur marit i fills en tindrien
l'usdefruit juntament amb ell i la seva futura esposa, els quals
haurien de poder viure conjuntament i alimentar-se dels esmentats
béns; salva 50 lliures per disposar en testament; els altres fills
del donant nascuts o per néixer haurien de ser heretats d'aquests
béns; donat cas que Rafaela morís sense fills o que aquests no
arribessin a edat de testar, els béns haurien de tornar al donant
o hereus a excepció de 30 lliures de les quals podria disposar
en testament, i si Rafaela moria abans que el seu marit podria
donar-li 24 lliures per restituir l'aixovar, cosa que hauria de tenir
lloc en els quatre anys següents a la seva mort. Per aquest últim
concepte, li concedia dret i facultat de poder obligar els béns
objecte de l'heretament per assegurar la restitució de l'aixovar.
Actum est hoc in hospicio pupillorum Gayarts scito infra
perrochia Sancte Eugenie de Villaromano baiulie ville Palamosii
diocesis Gerundensis die duodecimo mensis dezembris anno a
nativitate Domini millesimo quigentesimo septuagesimo quarto.

És còpia simple.
Registre específic: 2620.
448 x 320 mm.
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1583
1575, gener, 7. Fortià

Testament de Miquela Nadal, de Fortià, en el qual nomena com a
marmessors el sagristà de l'església de Fortià, el seu marit Miquel
Ventalló, àlies Nadal, i Antoni Masó, pagès de Viladasens. Escull
ser enterrada al cementiri de Sant Julià i Santa Bassilissa de Fortià,
en el vas de la seva famaia. Deixa diners per a misses, per comprar
torxes, ciris, a l'obra, als bacins i a l'altar de la Verge de l'esmentada
església, a més d'ordenar una almoina per als pobres. També deixa
diners a la capella de la Mare de Déu del Roser per a un trentenari
de misses que haurien de celebrar els frares del convent de Sant
Domènec de Castelló d'Empúries i dóna un parell de llençols a
l'Hospital de Fortià. Ordena pagar les seves faltes, les de Gueraula,
la seva mare, i les del difunt Pere Masó, àlies Nadal, primer marit
de la testadora. Dóna 12 lliures a l'obra de l'església de Fortià,
per fer un calze. Deixa diners a en Català, de Tor, el seu padrastre,
i a Margarida Metge, germana seva, pel dret que li tocava del dot
de Gueraula Rossa, àlies Nadal, quan es casés. Fa llegats a
Fortiana, de la Tallada, la seva tia; a Margarida Baró, la seva
acompanyant; a Miquela Amorós, fillola seva, de Fortià; a Gràcia
Janer, dida de l'anterior; a Bernarda, de Fortià; a Miquel Ventalló,
àlies Nadal; a Miquel i Caterina, fills seus i del seu actual marit,
i a Marianna, filla seva i de Pere Masó, àlies Nadal. Nomena Miquel
Nadal, fill seu, com a hereu universal. Si hi renunciava o moria
sense fills legftims o aquests no arribaven a l'edat de testar, el
substituiria Caterina, si encara era donzella, amb l'obligació de
donar 150 lliures a Marianna, si encara era donzella, pel seu dot.
Si totes dues eren casades, el substituiria Marianna però hauria
de donar 150 lliures a la seva germana com a escreix del dot.
En lo dit loch de Fortià de dita testadora a set dies de janer
de l'any de la nativitat del Senyor mil sinch cents setanta y sinch.

Francesc Ribes, prevere i sagristà de l'església de Fortià.
Registre específic: i ISO.
En català.
336 x 298 mm.

1584
1575, febrer, 12. Ullà

Capitulacions matrimonials de Maria, filla de Caterina i del difunt
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Joan Tomàs, d'Ullà, amb Antoni Fortià, fill d'Antoni Fortià, del
castell de la Tallada. Caterina dóna a la seva filla, per raó del seu
matrimoni, 200 lliures barceloneses, vestits i joies. Donat cas que
moris sens fills legítims o que aquests no arribessin a l'edat de
testar, dues terceres parts tornarien als donants, i de la resta, Maria
en podria fer les seves voluntats. Maria lliura aquests béns com
a dot a Antoni Fortià per tenir-los conjuntament amb els aportats
per ell. Aquest, amb consell i voluntat del seu pare, fa donació
d'una part equivalent dels seus béns i obliga tots els que té per
restituir el dot, si escau. En cas de mort del marit, Maria tindria
l'usdefruit dels béns esmentats fins que no li fos restituït el dot
amb els mateixos pagaments i terminis amb què havia estat rebut.
També li serien retornats els vestits i joies en compensació dels
aportats al matrimoni, a excepció del vestit nupcial o el millor
vestit i les joies d'or, plata i corall que li hagués ofert Antoni.
Actum est hoc in loco de Ulliano die duodecirna mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesirno
quinto.
Bernat Casamor, notari públic de la notaria i escrivania pública d'Ullà.
Registre específic: 393.
Altres numeracions: n° 80.

333 x 244 mm.

1585
1575, febrer, 24. Girona

Heretament atorgat per Martirià Mies, àlies Gordei, pagès, a favor
d'Antic, fill seu i de la seva esposa difunta Antiga, senyora útil
i propietària del mas Gordei de Montcal, amb motiu del seu
matrimoni amb Angela, donzella, filla de Miquel Noguer, de Santa
Maria de Ginestar. Li dóna tots els seus béns i drets mobles i
immobles amb les següents retencions: en continuaria essent
senyor i usufructuari mentre visqués; viurien conjuntament i el
proveirien de menjar, beure, vestit i calçat; treballarien plegats
en augment i conservació de les propietats; es reservava 120
lliures per testar, i els altres fills del donant haurien de ser dotats
amb aquests béns. Si Antic moria sense descendència o aquesta
no arribava a l'edat de testar, els béns retornarien al donant o
a qui disposés, exceptuades 120 lliures de les quals podria ell
decidís en testament. Li dóna permís per assegurar el dot de la
seva futura esposa amb els béns rebuts.
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Actum est hoc Gerunde die vigesima quarta mensis febroarii
anno a nativitate Domini millessimo quingentesimo septuagesimo
quinto.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del difunt Jaume de Campllong, de la ciutat, batllia i vegueria
de Girona.
Registre específic: 989.
287 x 306 mm.

1586
1575, març, 17. Girona

Cessió de censal atorgada per Pere Artibalda, obtentor de la sagristia
de l'església de Sant Mateu de Montnegre, i Francesc Romaguera,
obtentor del benefici de Sant Joan fundat per Ramon d'Escala,
cavaller, a l'esmentada església, a favor de Francesc de Santceloni,
com a administrador durant aquest bienni de la Taula de Canvi
o de Dipòsits Comuns de Girona, i en virtut d'un privilegi reial
concedit a l'esmentada Taula. Cedeixen un censal de 45 sous i
8 diners de pensió anual i 68 lliures, 11 sous i 5 diners de preu
que Miquel Pere i Miquel Vilar, com a síndics i procuradors de
la Universitat de Girona, vengueren a Guillem Capella, prevere
sagristà de l'església de Sant Mateu de Montnegre, per 40 sous
anuals, i a Joan Maçana, prevere obtentor del benefici esmentat,
per 5 sous i 8 diners anuals (Pere Pinós, notari de Girona, 3
de desembre de 1425). Els atorgants reconeixen que han rebut
68 lliures, 11 sous i 5 diners del preu del censal i les despeses
dels instruments notarials.
Actum est hoc Gerunde die decima septima mensis marcií anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quinto.
És còpia simple.
Registre específic: 2665.
280 x 282 mm.

1587
1575, maig, 7. Girona

Cessió de censal atorgada per Jaume de Santmartí, major d'edat,
donzell domiciliat a Girona, a favor de Miquel Rodés, doctor en
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tots dos drets i ciutadà de Girona, com a administrador de la
Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns de la ciutat, en virtut d'un
privilegi reial concedit a l'esmentada Taula. Cedeix un censal de
71 O lliures de moneda barcelonesa de preu i 29 lliures, 11 sous
i 8 diners de pensió anual que Miquel Pere i Miquel Vilar, com
a sfndics i procuradors de la ciutat de Girona, vengueren el 21
de novembre de 1420 a Bernat Sarriera, donzell domiciliat a
Girona, com a usufructuari pel seu matrimoni amb Blanca, i
a aquesta com a propietària. Pertanyia a l'atorgant com a fill
i hereu universal d'Anna de Segurioles i de Santmart( (testament
de 29 de juliol de 1532 en poder de Baudili Abric, notari). Anna
el tenia com a filla i hereva del difunt Francesc de Segurioles,
ciutadà de Girona (testament de 6 de setembre de 1473 en poder
de Nicolau Roca, notari). Aquest l'heretà com a fill i hereu
instituït en segon lloc del difunt Francesc de Segurioles, ciutadà
de Girona i besavi de l'atorgant, per mort del seu germà Joan
de Segurioles (testament de 14 d'octubre de 1425 en poder de
Miquel Pere, notari). Francesc de Segurioles el tenia com a hereu
universal de Blanca, la seva filla, esposa de Bernat Sarriera.
Actum est hoc Gerunde die septimo mensis madii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quinto.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2657.
Estava encolat per la part inferior. Dos documents annexos en paper: clàusules
testamentàries d'Anna de Segurioles de 29 de juliol de 1532, i àpoca atorgada
per Francesc de Segurioles per rebuda de pensions del censal cedit.
367 x
364 mm.

1588
1575, juny, 3. Ollers

Creació i venda de censal atorgada per Antic Estarriola, àlies Serra,
pagès, i la seva esposa Antiga Serra, senyora útil i propietària
del mas Serra del veïnat d'Espasens, parròquia d'Ollers, à favor
d'Antic Terrats, àlies Armengol, pagès de Cervià. Li venen un
censal de 100 sous barcelonesos de pensió anual i 100 lliures
de preu. Per assegurar-ne el pagament obliguen tots eis seus béns
mobles i immobles. Montserrat de Palol, donzell, senyor dels
castells · d'Arenys, Vilopriu i Valldavià i del veïnat i terme
d'Espasens; Miquel de Crui1les, donzell domiciliat a Girona, i
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Joan Viader, pagès, senyor útil i propietari del mas Viaderdemont
de Bescanó, s'erigeixen en fidejussors.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in manso Serra vicinatus d'Espasens parrochie
de Ollariis Gerundensis diocesis die tertia mensis iunii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesirno quinto.
Bernat Caselles, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2845 i 2846.
431 x 592 mm.

1589
1575, juny, 18. Girona
Cessió de censal atorgada per Rafael Vila, prevere obtentor del benefici
sota invocació de Santa Magdalena de l'església del monestir de
Sant Pere de Camprodon, a favor de Francesc Miquel de
Santceloni, ciutadà, com a administrador de la Taula de Canvi
o dels Dipòsits Comuns de la ciutat de Girona, d'un censal de
3 lliures de pensió anuals i 60 lliures de preu. Era part d'un altre
de 16 lliures i 11 sous de pensió en el temps de la seva creació
venut per Francesc de Santceloni, Joan de Riera, Francesc de
Segurioles i Pere Benet, ciutadans de Girona, com a síndics i
procuradors de la ciutat, a Guerau Estruç, ciutadà de Girona,
i als seus hereus (Pere Pinós, notari, 31 de juliol de 1403).
Pertanyia al benefici per venda de Pere Teixidor, sastre de Girona,
a Vicenç Eixalí, obtentor de l'esmentat benefici (Joan Oliu, notari,
18 de desembre de 1477). Pertanyia a Pere Teixidor per agnició
de bona fe feta pel difunt Francesc Riera, boter de Girona
(testament de 22 d'octubre de 1461 clos per Berenguer Ferrer
Sassala, notari). A Francesc Riera li pervingué com a hereu de
Clara, vídua de Bernat Cirir, ciutadà de Girona (testament de
13 de desembre de 1447 clos per Miquel Humbert, notari). A l'esmentada Clara li pertanyien 8 lliures i 5 sous de pensió i 185
lliures per venda de Joan Estruç (Miquel Pere, 6 de març de 1445),
el qual el tenia per donació del seu pare difunt Guerau Estruç,
comprador del censal (Pere Sitjar, notari, 15 de desembre de
1431).
Actum est hoc Gerunde die sabbati decima octava mensis iunii
anno Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quinto.
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Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà
del Consell de la ciutat.
Registre específic: 2581.
247 x 484 mm.

1590
1575, juny, 20. Girona

Declaració d'última voluntat de Joan Samsó, ciutadà de Girona
difunt, feta pel seu pare Miquel Samsó, ciutadà de Girona, en
la qual, seguint la voluntat del seu fill (expressada en el testament
de 9 de maig de 1573 en poder del notari Andreu Vilaplana),
d'instituir com a hereu universal el fill baró, o si no n'hi havia,
filla, de Joan Samsó que el seu pare escollís, nomena com a hereu
universal Leandre, el seu nét, fill de Joan i de Marimunda, en
edat pupil-lar, i com a substituts, el germà de Leandre, Joaquim,
i després la germana d'aquests, Mariàngela. Donat cas que no
acceptessin o que morissin sense descendència, nomena Enric
Samsó, fill de l'esmentat M-iquel, i, finalment, Jerònia, esposa de
Guillem Sunyer, i Helena, esposa de Rafael Ferrer, ciutadans
de Girona, filles de Miquel Samsó, a mitges, amb obligació d'instituir cadascuna d'elles un fill baró que portés el nom i les
armes de la famt1ia Samsó i de pagar 100 lliures (50 cadascuna)
a Maria Samsó, també filla de Miquel Samsó, monja del monestir
de Sant Feliu de Cadins. Estableix per a Marimunda, nora seva,
l'usdefruit dels béns del seu espòs i si es tornava a casar, el
lliurament de 100 ducats. Disposa que es donin a Mariàngela
2.000 lliures de dot sempre que es casés amb el consentiment
del seu avi, mare i gendres i fills del declarant, i que es donin
5 lliures de caritat a l'Hospital Nou i a les monges de Santa Clara.
També nomena Marimunda, la seva nora, i Guillem Sunyer i
Rafael Ferrer, gendres seus, com a tutors i curadors dels seus
néts.
Actum est hoc Gerunde die vigesima mensis iunii anno a
- nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo tertio.
Arídreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2378.
488 x 353 mm.
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1591
1575, agost, 8. Girona

Cessió de censal atorgada per Galceran de Foixà i de Baixadors,
domiciliat a Girona, Joan Llàtzer Amat i Rafael Feixes, mercaders
de Girona, com a tutors de Joan Capmany, fill de Miquel Jeroni
Capmany, notari públic de Girona, i de la seva esposa Isabel
Llandric, difunts, hereu de la seva mare (testament d'li de maig
de 1566 clos per Mart( Abric, notari de Girona, i tutela que consta
en el testament de Miquel Jeroni Capmany de 3 d'agost de 1564
clos pel notari Gregori CÓdina), a favor de Francesc Miquel
de Santceloni, ciutadà, com a administrador de la Taula de
Canvi o Dipòsits Comuns de Girona, en virtut d'un privilegi reial
concedit a l'esmentada Taula. Li cedeixen un censal de 65 sous
barcelonesos de pensió anual i 65 lliures de preu que era part
d'un altre de 18 lliures de pensió que Miquel Pere, notari, i Miquel
Vilar, apotecari, com a sfndics i procuradors de la Universitat
de Girona, vengueren a Bartomeva i Joana, germanes, filles de
Bernat Bell-lloc, ciutadà de Girona, i de la seva esposa Nicolava,
difunts, a parts iguals (Joan Safont, notari de Girona, 21 de maig
de 1421). Aquesta part havia pertangut a Isabel Llandric, per
una concòrdia entre ella i el seu marit, d'una banda, i Caterina
Sunyer i de Cualbes, vídua de Joan Sunyer, cavaller membre del
Consell Reial, Guillem Sunyer i Felip Sunyer, com a curadors
dels fills impúbers dels cònjuges esmentats, de l'altra; per una
altra concòrdia entre els cònjuges Capmany i Joan Llandric,
notari de Sant Feliu de Gufxols difunt, d'una banda, i Vicenç
Ginesta, paraire de draps de llana de Perpinyà, de l'altra, i com
a hereva quant a la meitat de Joan Llandric. Quant a la meitat
restant era hereva d'Isabel Jerònia Ginesta, vfdua de Miquel
Ginesta, doctor en lleis de Girona. A Miquel Sunyer li pertanyia una part per la declaració del testament sacramental de
Ponç Ginesta, mercader de Girona habitant de Barcelona, i a
Vicenç Ginesta li pertanyia una altra part com a hereu de Ponç
Ginesta. Isabel Jerònia Ginesta l'heretà de Miquel Ginesta, qui
al seu torn era hereu del seu pare Joan Ginesta, el qual el tenia
per herència d'Antoni Ginesta, mercader "difunt, pare seu. Aquest
últim el rebé com a fill i hereu de Tomasa, esposa de Bernat Ginesta,
escrivà de Girona, la qual l'havia heretat de Miquel Ginesta, fill
seu i del seu marit, que era propietari de 50 sous de pensió
anual i 50 lliures de preu, com a hereu de Bernat Ginesta, escrivà
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de Girona. Els restants 15 sous de pensió anual i 15 lliures de
propietat pertanyien a Miquel Ginesta per venda de Jaume Bosc,
apotecari de Girona, i de la seva esposa Margarida. Bernat Ginesta
tenia les 50 lliures per venda dels cònjuges Bosc i eren part d'un
altre censal de 65 sous de pensió anual i 65 lliures de preu que
havien comprat a Miquel Pere, notari públic de Girona, i a
Isabel, la seva esposa, la qual les tenia per venda de Bernat,
Antoni, Bartomeva i Joana de Bell-lloc, germans, fllls de Bernat
de Bell-lloc, ciutadà de Girona, .i de Nicolaua, la seva esposa.
Bartomeva i Joana havien comprat aquest censal als síndics
esmentats. Els atorgants reconeixen que han rebut el preu del
censal i que se 'ls han pagat les pensions endarrerides i el salari
del notari.
Actum est hoc Gerunde die octava mensis augusti anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quinto.
És còpia simple.
Registre específic: 2902.
580 x 318 mm.

1592
1575, agost, 25. Girona

Cessió de censal atorgada per Joan Vila, prevere obtentor del benefici
de Santa Margarida de la seu de Girona instituït per Ramon de
Mansione, beneficiat de l'esmentada seu, i Pere de Rideblanca,
sagristà de l'església de Sant Martf de Vilablareix, a favor de Francesc de Santceloni, ciutadà, com a administrador de la Taula
de Canvi o de Dipòsits Comuns de Girona, d'un censal de 104
sous de pensió anual i 104 lliures barceloneses de preu. Era part
d'un altre de 18 lliures de pensió anual que Miquel Pere, notari,
i Miquel Vilar, apotecari, ciutadans de Girona, com a síndics
i procuradors de la ciutat, vengueren a Bartomeva i Joana,
germanes, filles de Bernat de Bell-lloc, ciutadà de Girona, i de
la seva esposa Nicolaua, difunts, a parts iguals (Jaume Safont,
notari, 21 de maig de 1421 ). Pertanyien al benefici per venda
i cessió feta per Bernat Torrent, àlies Bell-lloc, ciutadà de Girona,
a Joan Casanoves, prevere, llavors obtentor de l'esmentat benefici
(Miquel Humbert, notari, 3 de juliol de 1445}. Bernat Torrent
el posseïa com a hereu del seu oncle mort intestat Antoni Belllloc, ciutadà de Girona, i aquest, com a successor abintestat de
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Bernat de Bell-lloc, gennà seu, i de Bartomeva i Joana, per mort
d'aquests. L'atorgant reconeix que ha rebut les 104 lliures del preu,
les pensions endarrerides i les despeses dels instruments.
Acturn est hoc Gerunde die vicesima quinta mensis augusti anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quinto.
És còpia simple.
Registre específic: 2375.
301 x 328 mm.

1593
1575, desembre, 13. Girona

Lluïció de censal atorgada per Antic Oliveres, pagès de Salitja, a favor
de Jaume Boet, àlies Selvadevall, pagès de Vilobí, i de la seva
filla Montserrat, senyora útil i propietària del mas Selvadevall,
d'un censal de 40 sous de pensió anual i 40 lliures de preu que
li havien venut ell? de maig de 1575 (Andreu Vilaplana, notari}.
Confessen que han rebut les 40 lliures del preu i 30 sous de
pagaments endarrerits.
Gerunde die decima tertia mensis decembris anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quinto.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 1146.
Altres numeracions: no IS.

191 x 228 mm.

1594
1575, desembre, 14. Girona

lluïció de censal atorgada per Pere Solà, àlies Masgrau, pagès d'Estanyol, a favor de Jaume Boet, àlies Selvadevall, de Vilob(, i Montserrat Selvadevall, esposa de Dalmau Planes, àlies Selvadevall,
senyora útil i propietària del mas Selvadevall de l'esmentada
parròquia, d'un censal de 55 sous de moneda barcelonesa de pensió
anual i 55 lliures de preu que l'esmentat Jaume i Guerau Solà,
àlies Selvadevall, espòs difunt de l'esmentada Montserrat, li havien
venut el 21 de gener de 1574 (notaria de Brunyola). L'atorgant
reconeix que ha rebut les 55 lliures del preu i totes les pensions.
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Actum est hoc Gerunde die decima quarta mensis decembris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo
quinto.
Benet Pasqual, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 1145.
Altres numeracions: No 1.

174 x 313 mm.

1595
1576, gener, 10. La Tallada d'Empordà

Testament de Miquela Arbonès, muller de Joan Arbonès, pagès de la
Tallada, filla de Miquel Domingo i de Caterina, de Foixà, difunts.
Escull com a marmessors el sagristà de l'església de la Tallada,
mossèn Pere Batlle, prevere i domer de Parlavà, i el seu marit
Joan Arbonès. Disposa ser enterrada al cementiri de l'església de
Santa Maria de la Tallada a la qual deixa diners per a misses
i a les torxes i ordena una almoina de pa a distribuir entre els
habitants de la Tallada. Dóna diners a Salvador i Joan Resclosa,
fills seus i del difunt Roc Resclosa, de Fonolleres, el seu primer
marit, i a Jaume Arbonès. llega peces de roba a Geronesa, la
seva cunyada; a Rafaela Perpinyà, d'Ullà, i a Anna Arbonès,
donzella. Nomena Cristòfora, filla seva i de l'esmentat Roc, com
a hereva universal i com a substituts, Jaume Arbonès, fill seu
i Joan Arbonès, el seu actual marit.
Actum est hoc testamentum in castro de Taliata die X mensis
ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo sexto .
. Ponç Rollan, prevere i sagristà de l'església de la Tallada, notari
públic per autoritat apostòlica del llibre de testaments de Guerau
Pasqual, prevere i sagristà.
Registre específic: 1151.
299 x 196 mm.

1596
1576, febrer, 28. Sant Pere Pescador
Cessió de censal atorgada per Jerònia, esposa de Joan de Biure, donzell
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domiciliat a Sant Pere Pescador, hereva universal de Jeroni
Desvern, donzell domiciliat a Girona (testament de 18 de desembre de 1564 en poder de Joan Benet Pasqual, notari públic de
Girona), amb consell i voluntat del seu marit, a favor de Francesc
Miquel de Santceloni, com a administrador de la Taula de Canvi
o de Dipòsits Comuns de la ciutat de Girona, d'acord amb un
privilegi reial concedit a l'esmentada Taula. Cedeix un censal
de 3 lliures i 15 sous de pensió anual i 95 lliures de preu. Era
part d'un altre de 16 lliures i 11 sous de pensió anual en el
moment de la seva creació que Francesc de Santceloni, Joan
de Riera, Francesc de Segurioles i Pere Benet, ciutadans de
Girona, com a síndics i procuradors de la Universitat de Girona,
vengueren a Guerau Estruç, ciutadà de Girona, el 31 de juliol
de 140[3]. Aquesta part va pertànyer a Jeroni Desvern, avi de
l'atorgant, com a fill i hereu de Miquel Desvern, ciutadà de Girona,
designat en segon lloc en el testament per repudiació de Francesc
Desvern, designat en primer lloc (instrument en poder de
Bartomeu Bramant, d'Amer, 23 de novembre de 1518, i testament
en poder de Pere Ramon, notari públic de Girona, 26 de febrer
de 1511). Pertanyia a Miquel Desvern per l'heretament que li féu
la seva mare Miquela, esposa de Joan Desvern, per raó de
matrimoni (Nicolau Roca, notari, 24 de maig de 1483). Miquela
el tenia per donació de Joan Desvern i de Caterina, donzella, altres
fills seus (Nicolau Roca, 24 de maig de 1483). A Joan Desvern
li pervingué per insolutumdació i cessió de Lleonarda, vídua de
Bartomeu Vives, mercader de Girona, com a hereva universal dels
béns del seu marit i com a tutora i curadora de Iolanda i Francina,
filles i hereves instituïdes en segon lloc, per mort de la seva mare
i de Bartomeu Vives, pare d'aquelles. La cessió fou feta en.
instrument públic de 18 de març de 1421 per Pere Gaspar S.,
notari públic de Barcelona. Bartomeu Vives tenia aquesta part
de censal com a hereu de Clara Cirera (testament en poder de
Miquel Humbert, notari de Girona, 13 de desembre de 1447).
Aquesta, tenia 8 lliures i 5 sous de pensió per cessió a carta de
gràcia feta per Joan Estruç (Miquel Pere, notari de Girona, 6 de
març de 1445), el qual el tenia per heretament de Guerau Estruç,
comprador del censal (Pere Sitjar, notari de Girona, 15 de
desembre de 1432).
Actum est boc intus opidum Sancti Petri Piscatoris diocesis
Gerundensis die vicesima octava mensis febroarii anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo septuagesimo sexto.
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Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona i escrivà del
Consell de la ciutat.
Registre específic: 2040.
292 x 413 mm.

1597
1576, maig, 10.

~irona

Venda de censal atorgada per Narcís Baürt i Francesc Ribes,
mercaders, i Baudili Caselles, apotecari, tots ells de Girona, a
favor de Jaume Barrera, pagès, i Bartomeu Bonmat(, sastre, com
a obrers de l'església parroquial de Salt, de dos censals. El primer,
de 40 sous de pensió i 40 lliures de preu fou venut per Rafaela,
vídua de Pere Carles, botiguer de Girona, i Narcís Carles,
apotecari, llur fill, a Narcisa Pi, vídua de Miquel Pi, paraire de
Girona (Guilana, notari, 22 de setembre de 1529). El segon, de
73 sous de pensió i 73 lliures de preu, fou venut per Esteve Negre,
pagès de Brunyola, i la seva esposa Anna, com a principals, i
Rafael Nadal, mercader de Girona; Pere Quintana, pagès de
Salitja, senyor útil i propietari del mas Quintana, i Miquel
Alomar, també de Salitja, com a fidejussors, a Francesca Solís,
vídua de Francesc Solís, mercader de Girona (Renart, notari, 3
de setembre de 1569 ). El preu de la venda és de 113 lliures.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die decima mensis maii anno a
nativitate Domini millesimo quingenteismo septuagesimo sexto.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat,
batllia i vegueria de Girona.
Registres específics: 1411 i 1412.
551 x 439 mm.

1598
1576, juliol, 28. Verges

Testament d'Antoni Salvador, pagès de Maranyà, baronia de Verges,
en el qual escull com a marmessors mossèn Jeroni Carreres,
sagristà de l'església de Verges; la seva esposa Isabel; el seu
cunyat Pere Sunyer, pagès de Parlavà, i Bernat Arimbau, pagès
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de Verges. Escull ser enterrat a l'església de Maranyà, al fossar dels
seus predecessors, a la qual deixa diners per a misses i disposa
la distribució d'una o dues almoines de pa. Dóna diners a la
seva esposa en restitució del dot i nomena Joan, fill seu, de tretze
anys, com a hereu universal. Institueix com a curadors del seu
fill el seu cunyat Pere Sunyer, i Rafael Martorell, metge de la
Bisbal.
Actum est hoc testamentum intus quandam cameram domus
dicti Bernardí Arinbau in dicto castro de Virginibus suis in quibus
dictus testator infirmo[ ... ] die vigesima octava mensis iulii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo sexto.

Segimon Solà, oriünd de Sant Feliu de Pallarols, notari de la baronia
de Verges per autoritat de Jaume de Cardona i de Rocabertí, senyor de l'esmentada baronia.
Registre específic: 1152.
343 x 236 mm.

1599
1576, novembre, 22. Barcelona

Privilegi atorgat per Fernando de Toledo, gran 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, a favor de la Universitat de Girona i a súplica
de Germà Papí, jurat segon, en representació dels altres jurats
i prohoms de l'esmentada Universitat. Concedeix la reducció del
nombre dels jurats a quatre, un per cadascuna de les mans i
un altre que seria cada any d'una mà diferent; permet augmentar
el salari dels jurats fins a 150 lliures de moneda barcelonesa,
i aprova un canvi en el procediment d'elecció dels esmentats jurats
amb la intenció d'evitar el favoritisme dels jurats sortints: els
jurats, abans d'acabar el seu mandat, es reunirien i triarien deu
ciutadans de la seva mà cadascun d'ells els· quals, reunits per
mans juntament amb el jurat sortint, escollirien els nous jurats.
Datum Barchinone vigesima secunda mensis novembris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo sexto.

Gabriel Olzina.
Registre específic: 1396.
355 x 702 mm.
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1600
1577, gener, 4. Verges

Àpoca atorgada per Baudili Quintana, pagès del veïnat de Valldavià,
parròquia de Vilopriu, baronia de Verges; Rafaela, la seva filla,
vídua de Joan Masó, àlies Quintana, pagès del mateix veïnat,
i Rafaela, filla dels esmentats esposos, hereva dels béns de la seva
mare i avi, després de la seva mort. Reconeixen a Joan Martí,
pagès de la parròquia de Viladasens, que han rebut 100 lliures
de moneda barcelonesa que formaven part de les 300 lliures que
havia donat a Jaume Mart{, el seu germà, espòs de l'esmentada
Rafaela, en concepte de dot.
Actum est hoc in castro de Virginibus die quarta mensis ianuarii anno a nativitate Domini millesi_m o quingentesimo septuagesimo
septimo.
Segimon Solà, oriünd de Sant Feliu de Pallarols, notari de la baronia
de Verges per autoritat de Jaume de Cardona i de Rocabertí, senyor de l'esmentada baronia.
Registre específic: 1155.
403 x 107 mm.

1601
1577, març, 25. Girona

Cessió de censal atorgada per Macari Juanama, clergue obtentor
del benefici sota invocació de Santa Margarida de la seu de
Girona, a favor de Miquel Andreu, doctor en dret, ciutadà i
administrador de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns de
la ciutat de Girona durant el present bienni. Cedeix un censal
de 11 O sous de pensió anual i 11O lliures de preu que Bernat,
abat del monestir de Sant Pere de Galligants, i l'esmentat
monestir, amb autorització del bisbe de Girona, vengueren a
Bernat Oliver, el seu predecessor (Berenguer Ferrer Sassala, 20
de setembre de 1447) amb obligació especial d'un censal de 8
lliures, 6 sous i 8 diners de pensió i 250 lliures de propietat
que el difunt Guillem Sunyer, ciutadà de Girona, com a síndic
i procurador de la Universitat de Girona, vengué a fra Pere, abat
de Sant Pere de Galligants (Pere Pinós, 30 de maig de 1390).
Reconeix que ha rebut les 11 O lliures del preu i 2 lliures, 5 sous
i 1O diners d'interessos endarrerits.
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Actum est hoc Gerunde die vicesima quinta mensis martii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo
septimo.
És còpia simple.
Registre específic: 1789.
225 x 340 mm.

1602
1577, abril, 21. Girona

Venda a carta de gràcia atorgada per Roc Puig-amalric, de la Móra,
parròquia de Viladasens, senyor útil i propietari del mas Puigamalric, a favor de Guerau Vilella, pagès, senyor útil i propietari
del mas Vilella del mateix veïnat, de dues peces de terra: una,
de set vessanes d'extensió, situada al lloc anomenat Romaguera,
i l'altra, de dues vessanes d'extensió, situada al lloc anomenat
el Portell o Quadró. El preu és de 126 lliures barceloneses de
les quals 60 s'havien de pagar al cunyat del venedor per la part
que faltava pagar del dot d'Antiga, la seva germana. Les altres
66 lliures les reté el comprador per deutes que l'atorgant havia
contret amb ell.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vigesima prima mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo
septimo.
És còpia simple.
Registres específics: 2737 i 2738.
Forats, taques d'humitat i tinta esvanida en algunes parts.

290 x 522 mm.

1603
1577, juliol, 9. Girona

Capitulacions matrimonials d'Elionor, donzella, filla de Joan Martí,
pagès del veinat de la Móra de Viladasens, i de Joana, la seva
esposa, amb Pere Moret, senyor útil i propietari del mas Moret
de Viladasens. Comencen amb la donació inter vivos atorgada
per Joan Martí, a favor de la seva filla, de 200 lliures barceloneses,
vestits i joies personals. Elionor ho lliura en dot al seu futur marit
que li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns,
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en concepte de donació propter nuptias. Per restituir el dot obliga
tots els seus béns i la devolució es faria amb els mateixos
pagaments i terminis amb què havia estat rebut. També es
retornarien els vestits i joies d'Elionor llevat del vestit nupcial
o el millor vestit i les joies d'or, plata, perles, corall o pedres
precioses. En cas de mort d'Elionor amb fills i que Pere Moret
es tornés a casar i tingués més fills del segon matrimoni, seria
heretat el flll baró que l'esmentat Pere volgués del primer
matrimoni; si només tenia fllles en tots dos matrimonis, seria
heretada la que preferís del primer matrimoni. Es reservava 100
ducats per testar i 50 ducats per a l'hereu.
Actum est hoc Gerunde die nona mensis iulii anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo septuagesimo septimo.
Miquel Savarrés, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 1154.
220 x 348 mm.

1604
1577, juliol, 9. Girona

Definició atorgada per Elionor, donzella, filla de Joan Mart(, pagès
del veïnat de la Móra de Viladasens, diòcesi de Girona, i de la
seva esposa Joana, amb consentiment i voluntat del seu futur
espòs Pere Moret, senyor útil del mas Moret de Viladasens, a favor
del seu pare, de la seva part, heretat i lleg(tima paterna, materna
i suplement i de qualsevol altre dret que pogués tenir sobre els
béns dels seus pares. A canvi, reconeix que havia rebut 200 lliures
barceloneses, vestits i joies personals que havia lliurat com a dot
al seu futur marit.
Actum est hoc Gerunde die nona mensis iulii anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo septuagesimo septimo.
Miquel Savarrés, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 1153.
167 x 349 mm.
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1605
1577, octubre, 16. Gualta i Palau-sator

Capitulacions matrimonials de Francesc Dalmau de Rocabertí,
vescomte de Rocabert{, senyor de la vila de Peralada, de les
baronies de Vilademuls, Navata i Sant Llorenç de la Muga, dels
castells de Requesens i Cabanes, i de la vila i baronia d'Anglesola,
diòcesi de Vic; fill d'Onofre Martí de Rocabertí, vescomte de
Rocabertí i senyor de les esmentades jurisdiccions, i de Iolanda
Sarriera, cònjuges difunts. Contrau matrimoni amb Elionor
Desmiquel, donzella, filla de Guerau Desmiquel, donzell, senyor
del castell i terme de Palau-sator, i de la seva esposa Jerònia
Desmiquel i de So. Guerau Desmiquel atorga en donació inter
vivos a la seva filla 14.000 lliures de moneda barcelonesa que
pagarà de la següent manera: un censal de 60 lliures de pensió
anual i 1.200 lliures de propietat que Isabel, esposa de Galceran
Burguès i de Santcliment, donzell domiciliat a Barcelona,
germana de Jerònia Desmiquel i de So, havia venut, amb
consentiment del seu marit, a l'esmentada Jerònia; un censal de
77 lliures de pensió anual i 1.540 lliures de propietat que eren
la part que quedava d'un censal que en temps de la seva creació
era de 140 lliures de pensió anual i 2. 800 lliures de preu, que
la mateixa Isabel, amb consentiment del seu marit, havia venut
a Jerònia Desmiquel; un censal de 100 lliures de pensió anual
i 2.000 lliures de preu que Jaume Alemany i de Bellpuig, donzell,
senyor de la casa o força de Bellpuig, de la parròquia de Tortellà,
com a principal, vengué a Guerau Desmiquel; un censal de 100
lliures de pensió anual i 2.000 lliures de propietat que Jaume
de Tagamanent i de Rocabertí, habitant de Barcelona, en nom
propi i com a procurador general del vescomte, havia venut a
Guerau Desmiquel i els seus successors; un censal de 50 lliures
de pensió i 1.000 sous de preu que el mateix Jaume de
Tagamanent i de Rocabertí, també en nom propi i com a
procurador general del vescomte, va vendre a Guerau Desmiquel
(als preus d'aquests censals esmentats s'hi havia d'afegir el de
les pensions endarrerides); totes les pensions de dos censals de
100 lliures de pensió anual (entre tots dos) i 2.000 lliures de
propietat que el vescomte i Jaume de Tagamanent i de Rocabertí
prestaven a Guerau Desmiquel i que pujaven a 650 lliures. Les
restants 4.077 lliures, 19 sous i 2 diners, complement de les
14.000 lliures, les lliuraria en metàl·lic o per mitjà de les taules
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de la ciutat de Girona el dia de les esposalles. A més, hereten
la seva filla amb les cases, edificis, castells, honors, terres i
possessions, termes i territoris, llocs, viles, forns, molins, delmes,
tasques, censos, censals, violaris i altres rendes, fruits, emoluments
i drets que els pertanyien per raó de llurs pares, juntament amb
homes, dones, vassalls, feudataris, emfiteutes i totes les setvituds
reials i personals i la jurisdicció civil i criminal, mer i mixt imperi
en aquests termes. Els donants dels béns anteriors retenen 10.000
lliures barceloneses, 8.000 Guerau Desmiquel i 2.000 lliures
Jerònia Desmiquel, per disposar en testament. Estableixen les
següents condicions: en cas de mort sense fills de l'esmentada
Elionor tots els béns haurien de retornar als donants o als seus
hereus, a excepció de 3.000 lliures amb les quals podria testar
o fer les seves voluntats; Elionor no els podria vendre o alienar
sinó als fills ·o altres descendents del castell de Palau-sator; si
el fill o hereu hagués de ser vescomte de Rocabertí hauria d'unir
el cognom i armes amb els Desmiquel; si l'hereu renunciava als
béns, aquests haurien de passar a un altre fill baró d'Elionor que
no fos vescomte; posat cas que cap dels fills volgués l'herència,
els heretaria la filla de més edat que no fos vescomtessa amb
els mateixos pactes i condicions; si també els refusava, serien
per al fill baró més gran d'Estefania, donzella, filla dels cònjuges
Desmiquel, amb les mateixes condicions; si no, passarien al fill
major o hereu de Joan d'Agullana, donzell domiciliat a Girona,
nebot de Guerau Desmiquel, amb els mateixos pactes i condicions,
i finalment, si l'anterior hagués mort o refusat els béns, passarien
al monestir de Montserrat, amb l'obligació de fer una sepultura
per als esmentats cònjuges, a l'església del monestir, amb les
armes dels Desmiquel, i un aniversari solemne cada mes per a
les ànimes dels donants i avantpassats seus. Elionor Desmiquel,
amb consentiment i voluntat dels seus pares; de Joan d'Agullana,
donzell; de Miquel d'Agullana, paborde del monestir de Sant Mart{
Sacosta; de Jaume d'Agullana, ardiaca major del mateix monestir,
cosins germans seus; d'Isabel Burguès i de So, senyora de
Talavera, tia seva; de Joan Burguès i de So, habitant de Barcelona,
cosí germà seu; d'Elionor Burguès i de So, cosina germana seva,
i d'altres persones, constitueix aquests béns en dot a Francesc
Dalmau de Rocabertí, el qual l'accepta i fa donació d'un escreix
de 4.000 lliures de moneda barcelonesa. Aquest assegura tant el
dot com l'escreix amb tots els seus béns, és a dir, el vescomtat
de Rocabert{, baronies, viles i llocs, censals i altres possessions
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i béns, i en nomena hereu el fill baró més gran que tingui amb
Elionor, sense que pugui unir el nom o les armes. Reté 20.000
lliures per a altres infants i, si no tenien cap fill o aquest no
acceptava els béns, els deixaria a llur filla, la qual esdevindria
vescomtessa, sense que hi pogués haver unió de nom o d'armes.
Si no tinguessin fills, passarien a Jaume de Tagamanent i de
Rocabert{, germà del vescomte; si aquest moria sense fills, a
Dalmau de Rocabert{, nebot del vescomte i fill de l'esmentat
Jaume; altrament, a Francesc de Rocabert{, fill d'Antoni de
Rocabertí i de Pau.
Domum seu fortiam molendinorum loci de Gualta vicarie late
et diocesis Gerundensis die undecima mensis iulii anno a nativitate
Domini millesimo septuagesimo septimo [... ] in castro palatio de
Turri vicarie late et diocesis gerundensis dicta die [... ].
Bernat Caselles, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2973 .

1577, octubre, 16. Girona

Apoca atorgada per Francesc Dalmau de Rocabertí, senyor de Peralada
i baró de Vilademuls, Navata i Sant Llorenç de la Muga, en la
qual confessa que ha rebut de Guerau Desmiquel, senyor del
castell de Palau-sator, i de Jerònia Desmiquel i de So, la seva
consort, 4.000 lliures barceloneses que faltaven per pagar de les
14.000 que havia donat a Elionor de Rocabertí i Desmiquel,
vescomtessa de Rocabert{, esposa de l'atorgant i filla dels segons,
com constava en les capitulacions matrimonials d'li de juliol.
Guerau Desmiquel havia retingut 2.000 lliures en pagament d'un
censal de 2.000 lliures de preu i 2.000 sous de pensió que Jaume
de Tagamanent i de Rocabertí, habitant de Barcelona, germà de
Francesc Dalmau, en nom propi i com a procurador del seu
germà, havia venut a Guerau Desmiquel; 600 lliures que li devien
per pensions del censal anterior, i un censal de 1. 000 lliures de
preu i 1.000 sous de pensió que els mateixos germans li havien
venut.
Actum est hoc Gerunde die undecima sexta mensis octobris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo
septimo.
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Bernat Caselles, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2974.
950 x 688 mm.

1606
1577, desembre, 14. Girona

Capitulacions matrimonials de Guerau Mart{, fill de Joan Mart{,
senyor útil i propietari del mas Martí del veïnat de la Móra de
Viladasens, amb Marianna, filla de Pere Masó, àlies Nadal, i de
Miquela, cònjuges difunts de la parròquia de Fortià. Joan Martí
hereta el seu fill amb el mas Martí i les seves terres, honors i
possessions, amb les següents clàusules: en continuaria essent
senyor poderós i usufructuari mentre visqués; les dues famílies
viurien conjuntament ·i serien proveïts de menjar, beure, vestit,
calçat i de tot el que calgués, tant en salut com en malaltia; els
altres fUls i filles de Joan Martí, nascuts i per néixer, haurien
de ser dotats i col-lacats en matrimoni dels béns del mas; si
Guerau Martí moria sense descendència legítima o aquesta no
arribava a l'edat de testar, els béns objecte de l'heretament
tornarien a l'atorgant o a qui disposés, excepte 300 lliures amb
les quals el donatari podria testar, i finalment, el donant es reserva
500 lliures per fer les seves voluntats. Miquel Ventalló, àlies Nadal,
vidu de l'esmentada Miquela i padrastre de Marianna, dóna a
aquesta última, en concepte de deixes i llegats d'ell mateix i dels
cònjuges Nadal, 400 lliures de moneda barcelonesa i les robes
i vestits que li pertanyien. Marianna, amb consentiment i voluntat
del seu pare, parents i amics, constitueix els béns rebuts en dot
del seu futur marit, el qual li correspon amb una quantitat
equivalent dels seus béns en donació propter nuptias. Guerau
Martí obliga els seus béns per assegurar la restitució del dot. En
cas de separació del matrimoni, la restitució es faria amb els
mateixos pagaments i terminis amb què hagués estat rebut, tal
com constés per àpoques, albarans o altres documents. Es
tornarien els vestits i joies de Marianna llevat del vestit nupcial
o el millor vestits i de les joies d'or, plata, perles o pedres fines.
Marianna defineix a favor del seu padrastre tota la part, heretat
i llegítima paterna, materna i suplement, deixes o llegats per ell
o pels seus pares i qualsevol altre dret que li pertanyés. A canvi,
reconeix que ha rebut els béns que ha aportat com a dot. Miquel
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Ventalló firma debitori a Joan Martí i Guerau Martí per les 400
lliures i es compromet a pagar-ne 250 el dia de les esposalles
i la resta per la festa del proper Sant Miquel de setembre. Guerau
i Marianna renuncien al benefici de minoria d'edat ja que tots
dos tenen menys de vint-i-cinc anys.
Que fuerunt acta et pèr dictas partes laudata firmata et iurata
successive Gerunde die decima quarta mensis decembris armo a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo septimo.
Joan Miquel Savarrés, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2858.
En català en bona part del document.

694 x 312 mm.

1607
1578, gener, 1. Santa Coloma de Farners

Creació i venda de censal atorgada per Miquel Busquets, pagès,
senyor útil del mas Puig de Sant Martí de Riudarenes, a favor
de Sebastià Fort, pagès de Santa Coloma de Farners, d'un censal
de 12 sous de moneda barcelonesa de cens anual i 12 lliures
de preu. Per assegurar-ne el pagament obliga els seus béns mobles
i immobles. Joan Romeu, pagès, senyor útil del mas Romeu de
Vallcanera, i Benet Batlle, pagès de Riudarenes, s'erigeixen en
fidejussors.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in villa Sancte Columbe de Farneriis die prima
mensis ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
septuagesimo octavo.
Pau Serra, ciutadà de Girona, notari públic per autoritat apostòlica
i reial, regent de la notaria i escrivania de Santa Coloma de Farners.
Registres específics: 1206 i 1207.
785 x 369 mm.

1608
1578, febrer, 12. Girona

Venda a carta de gràcia atorgada per Roc Puig-amalric, pagès, senyor
útil i propietari del mas Puig del veïnat de la Móra de Viladasens,
a favor de Joan Martí, pagès del mateix veïnat, d'una peça de
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terra conreada situada a Viladasens, al lloc anomenat les Figueres,
de cinc vessanes d'extensió. A orient, afronta amb l'honor del
venedor; a migdia, amb l'honor del comprador, mitjançant el camí
que va a Camallera, i a occident i cerç, amb l'honor del venedor.
També li ven el dret de lluir una peça de terra de les pertinences
del mas del Puig situada a la mateixa parròquia, al lloc anomenat
Romaguera, de set vessanes d'extensió. A orient, afronta amb l'honor
d'en Marcó; a migdia, una part amb l'honor del comprador i una
altra amb l'honor de l'esmentat Marcó, mitjançant camí; a occident, amb l'honor del venedor, i a cerç, amb l'honor que l'esmentat
Roc havia venut a Guerau Vilella, pagès del mateix veïnat, el 21
de desembre passat. El preu és de 190 lliures barceloneses.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die duodecima mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo
octavo.
Miquel Savarrés, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
L'àpoca és còpia simple.
Registres específics: 1203 i 1204.
Són dos pergamins cosits.
Altres numeracions: no 32.

493 x 388 mm.

1609
1578, abril, 9. Verges

Venda atorgada per Jeroni Nadal, pagès de Sant Mateu de Canet, baronia
de Verges, a favor de Bartomeu Roensa, pagès de la mateixa-parròquia, del dret de lluir una peça de terra que el difunt Antoni
Nadal, sastre de Verges, com a tutor de l'atorgant, havia venut a
carta de gràcia a Pere Batlle, oriünd de Púbol, per 60 lliures barceloneses. Estava situada a Canet, al lloc anomenat el pla d'Ullà
i tenia vuit vessanes d'extensió. A orient, afronta-va amb l'honor
de Joan Tomàs, àlies Guerau, pagès d'Ullà; a migdia, amb l'honor de Joan Duran, pagès de Canet, i amb l'honor de l'esmentat
Joan Tomàs, àlies Guerau; a occident, amb l'honor d'en Vicenç,
d'Ullà, amb la d'en Tomàs, àlies Guerau, i amb la dels hereus d'en
Garriga de Canet, i a cerç, amb l'honor de Jaume Canet, de Canet
(Galceran Nató, notari de Verges, 3 d'agost de 1367). Pere Batlle
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l'havia venut a Bartomeu Roensa (Rafael Clapés, notari, 21 d'abril
de 15 73) amb l'addició per part de Jeroni Nadal de 1O lliures
barceloneses (29 de març de 1574) que havia de pagar a Joan Serra,
pagès de Bellcaire, i a la seva esposa Margarida. El preu és de
34 lliures i 1Osous barcelonesos que hauria d'esmerçar en el pagament dels deutes contrets amb el comprador i amb mestre Jaume
Pebernat, espardenyer abans de Verges i ara de la Bisbal. Se salva
el dret i domini directe del benefici de Santa Creu de la seu de
Girona i del benefici de Sant Narcís de Sant Feliu de Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc intus terminum de Virginibus die nono mensis
aprilis anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo octava.

Segimon Solà, oriünd de Sant Feliu de Pallarols, notari de la baronia
de Verges per autoritat de Jaume de Cardona i de Rocabertí, senyor de l'esmentada baronia.
Registres específics: 2370 i 2371.
576 x 265 mm.

1610
1578, maig, 9. Verges

Apoca atorgada per Baudili Quintana, pagès del veïnat de Valldavià,
parròquia de Vilopriu; Rafaela, la seva filla, vídua de Joan Masó,
àlies Quintana, pagès del mateix veïnat, i Rafaela Masó, filla dels
esmentats Joan Masó i Rafaela i esposa de Jaume Martí, àlies
Quintana, pagès també de Valldavià, a favor de Joan Martí, pagès de la parròquia de Viladasens, en la qual reconeixen que han
rebut 200 lliures de moneda barcelonesa del dot de Jaume, germà
de Joan Martí i marit de Rafaela.
Actum est hoc in castro de Virginibus die nona mensis maii
armo a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo
octava.

Segimon Solà, oriünd de Sant Feliu de Pallarols, notari de la baronia
de Verges per autoritat de Jaume de Cardona i de Rocabertí, senyor de l'esmentada baronia.
Registre específic: 1205.
286 x 152 mm.
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1611
1578, maig, 12. Peralada

Venda atorgada per Pere Murull, àlies Dantal, fuster de Peralada, a

favor de Sebastià Ponsarnau, treballador de la mateixa vila i de
la seva esposa Magdalena, d'un paller que fou d'Antic Enderrer,
treballador de Peralada, que havia comprat per execució de la
Cort de Peralada, situat a la vila de Peralada, al barri de Vilella.
A orient, una part afronta amb el mas de Miquel Ferrer, pagès,
i una altra amb la casa de l'hereu de Rigau Puig, del veïnat de
les Olives; a migdia, amb la via pública; a occident, amb un pati
de Miquel Ferrer, i a cerç, amb la casa de l'esmentat Ferrer. El
preu és de 23 lliures de moneda barcelonesa i se salva el dret
i domini directe dels senyors.
Actum est hoc Petralatae die duodecima mensis maii anna a
nativitate Domini millessimo quingentesimo septuagesimo octava.
És còpia simple.
Registre específic: 1430.
287 x 301 mm.

1612
1578, juny, 12. Sant Joan les Fonts

Capbrevació atorgada per Miquel Collferrer, cavaller de la vila d'Olot,
fill i hereu del difunt Joan Collferrer, a favor de fra Pere Mena,
prior de Sant Joan les Fonts. Reconeix que té per l'esmentat
priorat diverses possessions. En primer lloc, un molí draper situat
a Sant Joan les Fonts, al riu Fluvià, pel qual presta tres mitgeres
d'ordi segons mesura de Castellfollit per Santa Maria d'agost, un
pollastre i un diner per la vigz1ia de Sant Joan i vuit ous pel
salpàs. A orient, afronta amb l'honor del mas llladevall mitjançant
camí; a migdia, una part amb l'honor del mas anterior, una altra
amb el rec del Molí i la darrera amb el riu Fluvià, i a occident
i cerç, amb el riu Fluvià. En segon lloc, un hortell que fou del
mas Illadevall, prop del molí. A orient, migdia i cerç, afronta amb
l'honor del mas Illadevall, i a occident, amb el molí capbrevat
mitjançant camí. En tercer lloc, una peça de terra erma i boscosa
situada al lloc anomenat les Canals, que va comprar Esteve
Collferrer, avi de l'atorgant, a Joan Granollers, pagès de Sant
Joan (8 de gener de 1559). A orient, afronta amb l'honor d'en
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Juvinyà; a migdia, amb l'honor del mas Illadamunt, de l'atorgant;
a occident, amb l'honor de n 'Illadevall mitjançant una via
missadera, i a cerç, una part amb l'honor de l'esmentat Illadevall
i una altra amb el riu Fluvià. En quart lloc, una peça erma i
boscosa, de trenta jornals de bou d'extensió, que el seu avi va
comprar a Joan Granollers el mateix dia que l'anterior. A orient,
una part afronta amb l'honor de n'Aigua negra mitjançant el
torrent que baixa de la font del mas Aulina i una altra amb l'honor
de l'atorgant mitjançant torrent; a migdia, amb dues honors de
n'Aulina, una que pertany al mas Bac, mitjançant un terme fvcat,
una part amb l'honor de l'esmentat Aulina i una altra in terminale
vicarie, i a cerç, amb l'honor del mas Aiguanegra i una part
amb la del mas Granollers, de l'atorgant. En cinquè lloc, una
peça boscosa situada a la mateixa parròquia, de sis jornals,
comprada pel seu avi al mateix venedor que l'anterior (13 de
novembre de 1559). A orient, afronta amb un bosc del mas
Granollers mitjançant torrent; a migdia, amb uns termes fvcats;
a occident, amb una artiga de l'atorgant mitjançant torrent, i a
cerç, amb un tossal de bosc. En sisè lloc, una peça anomenada
les Canals, situada a la mateixa parròquia. A orient, afronta amb
el mas Granollers; a migdia, amb l'honor del mas Illadamunt
anomenat pla Jugador; a occident, amb l'honor del mas Illadamunt, mitjançant una serra, i a cerç, amb l'honor d'en Juvinyà.
Aquesta peça de terra la té en comú amb Benet Illadevall, de Sant
Joan les Fonts. Presta dècima i primícia i un cens d'una gallina
per Nadal entre ell i n'Illadevall. Reconeix que ha de pagar al
prior terços, lluïsmes, foriscapis, fermes i fadigues, dret d'empara
i retenció i altres drets de domini directe. Té totes aquestes possessions capbrevades com a hereu del seu pare (testament de 26
d'agost de 1573 fet per Mateu Closells, notari d'Olot) i del seu
avi, Esteve Collferrer (testament de 18 de gener de 1578 fet per
Cebrià Closells, notari d'Olot). Pere Mena ho lloa i li ho concedeix
de nou.
Actum est hoc in parrochia Sancti Iohannis de Fontibus die
duodecima mensis iunii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo octava.
Sebastià Casajús, notari públic de Castellfollit per autoritat reial i
apostòlica.
Registre específic: 1422.
490 x 294 mm.
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1613
1578, setembre, 14. Dosquers

Capitulacions matrimonials d'Anna, filla d'Antiga, vídua d'Antoni
Figueres, pagès, senyor útil i propietari del mas Figueres de
Dosquers, amb Quirze Hospital, pagès, habitant de la parròquia
de Riumors, fill de Vicenç Hospital, de Vilamalla, i de la seva
esposa Caterina. Antiga fa donació inter vivos a la seva filla, en
concepte d'heretat i llegítima paterna, materna i suplement, de
50 lliures barceloneses, una arca amb tanca i dels vestits i joies
que li pertanyien. Si moria sense descendència legítima o aquesta
no arribava a l'edat de testar, els béns haurien de tomar a la
donant o a qui disposés, a excepció de la tercera part de les 50
lliures amb les quals podria testar. Anna ho aporta com a dot
al seu marit el qual li correspon amb una quantitat equivalent
dels seus béns en concepte de donació propter nuptias. Per
restituir el dot obliga tots i cadascun dels seus béns i drets i la
devolució es faria amb els mateixos pagaments i terminis amb
què havia estat rebut. Es tomarien els vestits i joies d'Anna llevat
del vestit nupcial o el millor vestit i de les joies d'or, plata, perles
o corall. Si naixien fills barons del present matrimoni, un d'ells
seria l'hereu; si d'aquest matrimoni només naixien filles i Quirze
tenia fills barons d'un segon matrimoni, podria triar com a hereu
qui preferfs; si només hi havia filles, l'hereva hauria de ser una
filla d'Anna.
Actum est hoc in dicta parrochia de Duobusqueriis die decima
quarta mensis septembris anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo septuagesimo octava.
Amer Ramis, habitant de Banyoles, notari públic per autoritat
apostòlica i reial per tot Catalunya i els comtats de Rosselló i
Cerdanya, de les notes del notari Jaume Anglada, també habitant
de Banyoles.
Registre específic: 2740.
460 x 325 mm.

1614
1578, octubre, 22. Girona

Donació atorgada per Pere Traver, canonge de la seu de Girona, com
a vicari general del bisbe Benet de Toco, a favor de l'orde dels
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predicadors, del convent de Sant Agustí de Peralada que havia
estat abandonat el 1576 pels frares de l'orde de Sant Agustí.
Aquesta donació es fa a petició de Francesc Dalmau de Rocabertí
i d'Anglesola, vescomte de Rocabertí, senyor de Peralada i de la
baronia dels castells de Vilademuls, Navata i Sant Llorenç de la
Muga. L'esmentat convent havia estat erigit uns 160 anys enrere
pel vescomte de Rocabert( i els jurats de la vila de Peralada. Es
lliura a Miquel Rubinat, professor de teologia, provincial d'Aragó
i, en nom seu, a Domènec de l'Assumpció.
Datum Gerunde in edibus nostre solite habitationis die vigesima secunda mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo septuagesimo octavo.
Bemat·Caselles, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 1398.
Portava segell pendent de lacre. Se'n conserva la protecció.

478 x 440 mm.

1615
1578, novembre, 15. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Jaume Boet, àlies Selvadevall,
pagès de Vilobí; Montserrat, filla i hereva del mas Selvadevall, i
Dalmau Planes, àlies Selva, espòs de l'esmentada Montserrat, a
favor de Montserrat Serra, prevere rector de l'església parroquial
de Sant Dalmai, en nom dels aniversaris de l'església, d'un censal de 34 sous barcelonesos de pensió anual i 34 lliures de preu.
El comprador paga amb 22 lliures que procedien de la lluïció
d'un censal d'Anna Peferrer, de Maçanes, i 12 lliures que havia
rebut per a la celebració de dos aniversaris, un per l'ànima de
la difunta Margarida Sagrera, de Sant Dalmai, i l'altra, per la
del difunt Francesc Serra, rector de Brunyola. Jaume Bosc del
Puig, pagès, senyor útil del mas Bosc del Puig de Vilobí, s'erigeix ·
en fidejussor.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die decima quinta mensis novembris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo octavo.
Benet Pasqual, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
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i vegueria de Girona, de les notes del també difunt Gregori Codina,
notari.
Registres específics: 1453 i 1454.
880 x 351 mm.

1616
1579, gener, 5. Girona

Lluïció de censal atorgada per Jaume Batlle, pagès d'Estanyol, fill
i hereu del difunt Roc Batlle, pagès, a favor d'Antoni Perer, àlies
Sitjar, pagès, .membre del mas Sitjar d'Estanyol per matrimoni,
de 15 sous de pensió i 15 lliures de preu. Bartomeu Sitjar, senyor
útil i propietari del mas Sitjar, difunt; Caterina, la seva filla, i
Roc Cendra, àlies Sitjar, marit d'aquesta, el crearen i vengueren
a Roc Batlle el 25 de maig de 1575 (Joan Subirà, notari públic
de Girona, difunt). Jaume Batlle reconeix que ha rebut les 15
lliures del preu i totes les pensions endarrerides.
Actum est hoc Gerunde die quinta mensis ianuarii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo nono.
Benet Reig, notari públic substitut de l'hereu del difunt Jaume de
Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.
Registre específic: 1156.
Antoni Perer consta en el document com a Antoni Perés.
n° 15.
154 x 214 mm.

Altres numeracions:

1617
1579, gener, 19. Peralada

Venda atorgada per Joan Boixeda, fill i hereu del difunt Bartomeu
Boixeda, difunt tenderii de la vila de Peralada, a favor de Pere
Murull, àlies Dental, fuster de Peralada, de diverses propietats,
situades a Peralada, al lloc anomenat els Aspres. En primer lloc,
una peça de tres vessanes d'extensió que, a orient, afronta amb
un camp dels hereus del difunt Mart{ Doal, apotecari de
l'esmentada vila; a migdia, amb l'honor de Joan Forest, pagès
de Peralada, i a occident i cerç, amb un camp del venedor. En
segon lloc, una peça de dues vessanes i mitja d'extensió que, a
orient, afronta amb l'honor dels hereus d'en Pujol, de la Garriga;
a migdia, amb el camp anteriorment descrit, a occident, amb una
peça descrita més avall, i a cerç, amb l'honor dels hereus del difunt
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Joan Maler, teixidor de lli de Peralada. En tercer lloc, una altra
peça de tres vessanes que, a orient, afronta amb les peces
anteriorment confrontades; a migdia, amb l'honor de la pupil·la
Mateva; a occident, amb l'honor dels hereus d'en Sequert, i a
cerç, una part amb l'honor dels hereus d'en Mart( Pissà, difunt,
i una altra amb una peça que el venedor tenia empenyorada a
Joan Maler. En quart lloc, li ven el dret de lluir i quitar una
terra venuda a carta de gràcia a Joan Maler, teixidor, d'una
vessana i mitja d'extensió. A orient, afronta amb l'honor dels
hereus de l'esmentat Maler; a migdia, amb la peça de terra
confrontada en tercer lloc; a occident, amb l'honor dels hereus
de l'esmentat Pissà, i a cerç, amb la via pública que va a la
Garriga. En cinquè lloc, el dret de lluir i quitar una peça de dues
vessanes d'extensió que, a orient, afronta amb el camp de Jeroni
Espolla; a migdia, amb la via pública que va a la Garriga; a
occident, amb el rec de Gatillepa, i a cerç, amb el camp del pupil
d'en Falcona que posseeix Rafael Trepat, pagès de Peralada. El
preu és de 52 lliures de moneda barcelonesa que el comprador
paga de la venda d'un censal de 52 sous de pensió anual i 52
lliures de preu a favor del venedor. Se salva el dret i domini directe
del benefici de Sant Llàtzer de la capella del mateix nom de
Peralada per la primera terra descrita; el dret dels senyors en la
tercera i cinquena peça, i la segona i la quarta són alodials. Joana,
esposa de Joan Boixeda, consent la venda.
Actum est hoc Petrelate die decima nona mensis ianuarii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo nono.
És còpia simple.
Registre específic: 2098.

1608, desembre, 19. Peralada

Venda atorgada per Pere Murull i Dental, fuster de Peralada, a favor
de Miquel Aznar, prior del convent de Sant Domènec de Peralada,
i dels frares Joan Pons, Jaume Busquets i Jaume Mir, de dues
peces de terra situades al lloc anomenat els Aspres, amb la tercera
part dels fruits. La primera, d'una vessana i mitja d'extensió, una
part afronta, a orient, amb l'honor de Sebastià Maler de Barrio,
una altra amb l'honor de Caterina Sales, filla del venedor, que
havia estat d'aquest i abans d'en Boixeda; a migdia, amb una
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altra terra del venedor; a occident, amb l'honor de Margarida Pissà
i Vilamala, esposa d'Antoni Vilamala i Pissà, donzell, i a cerç,
amb el camí que va a la Garriga. La segona, contigua a l'anterior,
de tres vessanes d'extensió, a orient, afronta amb l'honor de la
filla del venedor que havia estat de l'esmentat Boixeda; a migdia,
una part amb l'honor de Joan Avinyó, de Vi/atenim, que fou de
Mateva, la seva mare, i una altra amb l'honor de Jaume Aimó
i Esquer, cirurgià de Peralada; a cerç, amb l'honor de Domènec
Visquet, fuster de Peralada, abans de Mallorca, i a occident, una
part amb l'honor d'en Visquet, una altra amb l'honor de na Pissà
i una més amb la peça anterior. El preu és de 77 lliures i els
compradors el retenen per lluir un censal de 52 lliures que Joan
Boixeda havia venut a l'atorgant i 25 lliures per pensions
endarrerides que se li devien. Aquest censal havia estat destinat
al pagament d'un altre censal de 116 sous de pensió anual i 116
lliures de preu que Bartomeu Boixeda, pare de Joan Boixeda, i
un altre Bartomeu Boixeda, com a principals, i Francesc Grimau,
pagès de Puig Barutell, parròquia de Peralada; Joan Espolla, hereu
del difunt Joan Ramon, de Puig Barutell; Pere Galceran, fill i
hereu del difunt Galceran Bertran, del mateix lloc, i Guerau Ros,
pagès de Terradelles, com a fuiejussors, havien venut a la
comunitat de preveres de l'església de Santa Cecília de Terrades
(Joan Domènec, notari de Peralada, 23 de maig de 1553).
Segueix àpoca.
Actum est hoc in villa Petrelatae die decima nona mensis
desembris anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo octavo.
Joan Cellers, ciutadà honrat de Barcelona i habitant de Peralada,
notari públic per tot el domini del comte de Peralada, de les notes
del notari Miquel Guerau.
Registres específics: 2096 i 2097.
Annex en paper que conté la retrovenda d'una peça situada als Aspres de
Peralada.
Són dos pergamins cosits.
1.022 x 398 mm.

1618
1579, febrer, 27

Testament de Joan d'Agustí, fuster de Barcelona, habitant de Palerm,
regne de Sicília, amb por de morir intestat. Demana ser enterrat
a l'església parroquial de Sant Jaume del Maresme i fa llegats a
l'esmentada església i als seus fills Esteve, Vicenç i Bernat.
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Nomena com a hereu universal el seu fill Joan, d'uns vint anys.
El testament es fa davant Fabio Zafarana, un dels jutges de la
Cort Reial de Palerm, i Francesc de Mas, notari públic.
Anno Dorninice incarnationis millesimo quingentesimo septuagesimo nono, mense februarii die vero XXVII mensis eiusdem.

Francesc de Mas, notari públic per autoritat reial de la vall de
Mazaria del regne de Sicília i jutge ordinari.
Registre específic: 2796.
Portava segell pendent.

413 x 423 mm.

1619
1579, juny, S. Peralada

Venda en subhasta pública per execució de la Cort de Peralada, amb
intervenció de Francesc Boquet, doctor en lleis i jutge ordinari
de Peralada, i de Jaume Pradella, corredor públic de l'esmentada
vila, a favor de Pere Murull, àlies Dental, fuster de Peralada, d'un
paller situat prop del carrer de Vilella de Peralada. A orient, una
part afronta amb la casa del pubill Puig, de les Olives i una altra
amb la casa de Miquel Ferrer, de Peralada; a migdia, amb el carrer
anomenat corriol de na Trobada; a ponent, amb un pati que no
se sap de qui és, i a tramuntana, una part amb aquest pati i
una altra amb la casa d'Antoni Domènec, del Morassac. Era
propietat d'Antic Enderrer, de Cabanes, i de la seva esposa Isabel,
i la venda es fa· perquè aquests cònjuges havien firmat debitori
a favor del comprador per JO lliures (Joan Domènec, notari de
Peralada, 19 d'agost de 1576) i no les havien pogut tornar. El
preu és de 16 lliures barceloneses.

Segueix àpoca atorgada per Pere Ferrer, notari de Peralada,
com a dipositari de la Taula de Dipòsits Comuns d'aquesta vila.
Actum est hoc Petrelatae die quinta mehsjs iunii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo nono.
Pere Ferrer, notari públic de Peralada per autoritat del vescomte
de Rocabertí, substitut de Bernat Perés, senyor útil de l'esmentada
notaria.
Registres específics: 1424 i 1425.
597 x 345 mm.
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1620
1579, juliol, 28
Procura atorgada pels jurats i el Consell de la Universitat de Girona,
a favor de Miquel Martí Abric, Narcís Baürt, Miquel Amat i
Miquel Despí, jurats, i de Guillem Sunyer, Jeroni de Bell-lloc,
Rafael Ferrer, Miquel Martí Abric, Jaume Saconomina, Pere
Garbí, Guerau Verdera, Francesc Ribes, Pere Pasqual, Benet Guie,
Bernat Rasell i Joan Maçanet, membres del Consell, per tal que
puguin imposar i llevar un diner per lliura sobre la carn que
es consumeix a la ciutat de Girona i els seus barris i crear censals
fins a la quantitat que creguin suficient per pagar les obres del
riu Ter perquè havia ocasionat grans danys durant les darreres
inundacions.
Die vicesima octava mensis iulii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo nono.

Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà del
Consell de la ciutat, de les notes de Francesc Garbí, connotari seu.
Registre espedfic: 1426.
301 x 381 mm.

1621
1579, agost, 2. Serinyà

Heretament atorgat per Pere Pla, oriünd de Briol{ i habitant de Serinyà,
i la seva esposa Antiga, a favor de Jerònia, neboda de l'esmentada
Antiga, filla de Miquel Cartada, de Serinyà, i de la seva esposa
Peronella, per raó del seu matrimoni amb Antoni Reverter, fuster,
fill de Miquel Reverter i de la seva esposa Francesca, difunts, de
Serinyà. Li donen tots els béns i drets que posseeixen, mobles i
immobles, presents i futurs, amb la condició de continuar-ne essent
senyors i usufructuaris fins a la seva mort i de viure conjuntament. Si Jerònia moria sense fills o aquests no arribaven a l'edat
de testar, els béns tornarien als donants o a qui assignessin, a
excepció de 20 lliures de les quals podria disposar en testament.
A part, retenen 40 lliures, 20 cadascun, per fer la seva voluntat.
Actum est hoc in dicta parrochia de Seriniano die secunda
mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
septuagesimo nono.
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Jaume Anglada, notari públic per tot el Principat de Catalunya,
comtats de Rosselló i Cerdanya i de la vila de Banyoles per autoritat
apostòlica i reial.
Registre específic: 1420.

1579, agost, 2. Serinyà

Capitulacions matrimonials d'Antoni Reverter, fuster, fill de Miquel
Reverter, de Sant Andreu de Serinyà, amb Jerònia, filla de Miquel Cartada, de Serinyà. Antoni aporta en donació propter
nuptias 40 lliures barceloneses, vestits i armes personals, i Jerònia
contribueix amb una quantitat equivalent dels béns que li han
donat en heretament. Es regula la restitució del dot i l'aixovar
en cas de mort d'un dels cònjuges.
Actum est hoc in dicta parrochia de Seriniano die secunda
mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
septuagesimo nono.
Jaume Anglada, notari públic per tot el Principat de Catalunya,
comtats de Rosselló i Cerdanya i de la vila de Banyoles per autoritat
apostòlica i reial.
Registre específic: 1421.
Mal estat de conservació. Lectura difícil.

455 x 347 mm.

1622
1579, agost, 16. Verges

Permuta entre Joan Perpinyà, de Tor, terme de Verges, i Joan Vidal,
del mateix lloc. El primer cedeix una parcel·la de terra situada
a Tor, al lloc anomenat el Pedregar o els Pujols, de mitja vessana
d'extensió. A orient i migdia, afronta amb l'honor de l'esmentat
Vidal; a occident, amb el torrent de Vall-llobera, i a septentrió,
amb la part que restava a l'esmentat Perpinyà. El segon cedeix,
a canvi, una possessió de terra situada al mateix terme, al lloc
anomenat la Feixa de les Hortes, de mitja vessana d'extensió. A
orient, afronta amb el carn{ que va a Albons; a migdia, amb
l'honor de l'esmentat Perpinyà; a occident, amb la part que restava
a l'esmentat Vidal, mitjançant la riera Costera, i a cerç, amb
l'honor de l'esmentat Perpinyà. Se salva el dret i domini del senyor
o senyors directes.

1248

ARxiu

MuNICIPAL DE GIRONA

Actum est hoc in castro de Virginibus die decima sexta mensis
augusti anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo nono.
És còpia simple.
Registre específic: 2042.
343 x 292 mm.

1623
1579, setembre, 12. Torroella de Montgrí

Venda a carta de gràcia atorgada per Antoni Rabet, fill i hereu del
difunt Bernat Rabet, pagès d'Ullà, a favor de Ramon de laB[ ..},
de la vila de Torroella de Montgrí, d'una peça de terra situada
al terme d'Ullà, al lloc anomenat les Hortes. El preu és de 14
lliures barceloneses i se salva el dret i domini directe dels senyors.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in villa Turricelle de Montegrino die duodecima
mensis septembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
septuagesimo nono.
Jaume Batlle, notari públic per autoritat apostòlica i reial, regent
de la notaria i escrivania pública de Torroella de Montgrí per la
senyora Isabel Pons, vídua d'Andreu Pons, senyor útil de l'esmentada
notaria.
Registres específics: 1134 i 1135.
404 x 334 mm.

1624
1579, setembre, 12. Torroella de Montgrí

Venda atorgada per Antoni Rabet, fill i hereu del difunt Bernat Rabet,
pagès d'Ullà, a favor de Ramon de la Euga, palafanguer habitant
de Torroella de Montgrí, d'una peça de terra conreada plantada
d'oliveres situada a Ullà, al lloc anomenat Marthecas, de sis
vessanes d'extensió. A orient, afronta amb l'honor de Pere Casa,
àlies Borrassà, pagès d'Ullà, i amb l'honor d'en Suardell, de Juià;
a migdia, amb la via pública; a occident, amb l'honor de Bernat
Perpinyà i amb la de l'hereu de Joan Carbonell, pagès difunt
d'Ullà, i a cerç, amb la via pública. El preu és de 40 lliures
barceloneses que el comprador reté per un debitori pel mateix

CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L'AruNrAMENT DE GIRONA

1249

valor que li havia signat el venedor (Jaume Batlle, notari, 1570).
Se salva el dret i domini directe del bisbe de Girona, senyor d'Ullà.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in villa Turricelle de Montegrino die duodecima
mensis septembris anno a nativitate Domini millessimo quingentesimo
septuagesimo nono.
Jaume Batlle, notari públic per autoritat apostòlica i reial, regent
de la notaria i escrivania pública de Torroella de Montgri per la
senyora Isabel Pons, vídua d'Andreu Pons, senyor útil de l'esmentada
notaria.
Registres específics: 1464 i 1465.
373 x 347 mm.

1625
1580, gener, 21. Girona

Apoca i definició de drets atorgada per Rafael Reig, mercader de
Girona, a favor de Joan Adroer, major d'edat, pagès de Viladasens,
absent, i de Joan Adroer, menor d'edat, fill de l'anterior, com a
procurador del seu pare, en la qual reconeix que ha rebut 28
lliures del preu de la venda a carta de gràcia de 20 de gener,
atorgada per Roc Puig-amalric, pagès de la Móra, parròquia de
Viladasens, a favor dels esmentats Adroer, de dues peces de terra
amb oliveres situades a la Móra, per pagar un debitori que Roc
Puig-amalric, com a principal, i Pere Roure, de la mateixa .parròquia, com a fidejussor, havien firmat a l'esmentat Reig (Nards
Xifre, notari de Girona, 2 d'abril de 1579).
Actum est hoc Gerundae die vigesima prima mensis ianuarii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo.
Jaume Vives, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2301.
Narcís Xifre consta en el document com a Narcissum Gi/fra.

262 x 278 mm.

1626
1580, gener, 30. Girona

Apoca atorgada per Roc Puig-amalric, pagès, senyor útil i propietari
del mas Puig-amalric del veïnat de la Móra, parròquia de
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Viladasens, a favor de Joan Martí, pagès del mateix veïnat, en
la qual reconeix que ha rebut 150 lliures de la venda d'una peça
de terra.
Actum est hoc Gerunde die trigesima mensis ianuarii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo.
Miquel Savarrés, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 1188.
Estava cosit per la part superior.

Altres numeracions: N. 66.

202 x 174 mm.

1627
1580, gener, 30. Girona

Venda atorgada per Roc Puig-amalric, pagès, senyor útil del mas Puigamalric del veïnat de la Móra de Viladasens, a favor de Joan Martí,
pagès del mateix veïnat, de dues peces de terra del seu mas. La
primera, situada al lloc anomenat Romaguera, de set vessanes
d'extensió, a orient, afronta amb l'honor d'en Marcó; a migdia,
amb l'honor del comprador i d'en Marcó mitjançant camí, i a
occident, amb l'honor del venedor mitjançant el camí que va a
Camallera. La segona, situada al lloc anomenat les Figueres, ja
li havia venut a carta de gràcia per 190 lliures el 12 de febrer
de 1578 i ara li ven el dret que el venedor tenia de poder-la recuperar. El preu de la venda és de 150 lliures barceloneses de les
quals el comprador reté la quantitat necessària per pagar els
salaris dels notaris. Se salva el dret del senyor directe.
Actum est hoc Gerunde die trigesima mensis ianuarii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo.

És còpia simple.
Registre específic: 1275.
Altres nll!Tieracions: N. 31.

774 x 199 mm.

1628
1580, febrer, 19. Besalú

Àpoca atorgada per Joan Pons, prevere beneficiat en l'església

parroquial de Sant Vicenç de Besalú, com a procurador d'Esteve
Puig, prevere beneficiat a la seu de Girona, obtentor del benefici
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sota la invocació de la Verge Maria de l'església de Bell-lloc
instituït per Guillem Farus, sastre difunt, a favor de Joan Vallori,
paraire de Besalú, fill i hereu de Cebrià Vallori, paraire de la
mateixa vila, en la qual reconeix que ha rebut 16 sous i 16 diners
pel cens que havia deixat de rebre Esteve Puig de 1576 a 1578,
per una casa que t'esmentat Vallori té a la vila de Besalú, al carrer
anomenat de Ganganell, i que anteriorment havia estat d'en
S[o]vert, de Besalú, de Miquel Carreres i de Miquel Xamini. Per
aquesta casa ha de prestar 5 sous i 6 diners de moneda barcelonesa
per Sant Andreu Apòstol per complir amb la part que li pertocava
dels 11 sous barcelonesos que es pagaven a l'esmentat benefici.
Els restants 5 sous i 6 diners els prestava n:4.txera, vídua d'Esteve
Atxer, espardenyer de Besalú. En el mateix document, Joan Vallori
reconeix que ha de prestar aquesta quantitat i obliga tots els seus
béns i drets per al seu pagament, salvant les obligacions ja fetes
pels seus predecessors sobre aquesta casa.
Actum est hoc Bisulduni die decimanona mensis februarii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo.
Joan Atger, notari públic de Besalú per autoritat de l'abat del
monestir de Sant Pere amb Antic Soler, substitut del senyor útil de
la notaria d'aquesta vila.
Registre específic: 1404.
222 x 300 mm.

1629
1580, març, 1. Castelló d'Empúries

Àpoca atorgada per Margarida Diana, vídua de Miquel Diana, pagès
de Ventalló, senyora útil i propietària de l'heretat anomenada d'en
Negre, situada a Albons, i Pere Diana, fill dels anteriors, heretat
per raó de matrimoni, a favor de Miquel Torres, pagès d 'Albons,
en la qual reconeixen que han rebut 1O lliures barceloneses com
a additament al preu d'una peça de terra que li havien venut a
carta de gràcia (venda donada a Viladamat l'i d'agost de 1577).
Actum est hoc in villa Castilionis Empuriarum die primo
mensis marcii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo.
Galceran Busquets, notari públic per tot el domini del comte de
d'Empúries.
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Registre específic: 1158.
211 x 199 mm.

1630
1580, març, 8. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Rafael Capmany, Rafael
Ferrer, Joan Moner, Baudili Gelabert, jurats de la Universitat de
Girona; Jeroni de Bell-lloc i Miquel Martí Abric, ciutadans; Jaume
Saconomina, Narcís Ferran, Guerau Verdera i Francesc Ribes,
mercaders; Pere Pasqual, escrivà; Joan Maçanet, aromater, i Benet
Guie, passamaner, com a síndics, consellers i procuradors del
Consell de l'esmentada Universitat i adjunts als jurats per als
assumptes del riu Ter, a favor de Rafael Albert, notari de Girona,
com a procurador del convent .de Santa Clara de Girona, situat
extramurs de la ciutat, d'un censal de 69 sous i 4 diners de pensió
anual i 69 lliures, 6 sous i 8 diners de preu, amb destinació a
les obres en l'esmentat riu.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die octava mensis marcii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo.
Jaume Vives, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona, de les notes de Francesc Garbí.
Registres específics: 1407 i 3050.
543 x 451 mm.

1631
1580, març, 8. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Rafael Capmany, Rafael
Ferrer, Joan Moner i Baudili Gelabert, jurats de la Universitat
de Girona; Jeroni de Bell-lloc i Miquel Martí Abric, ciutadans;
Jaume Saconomina, Narcís Ferran, Guerau Verdera i Francesc
Ribes, mercaders; Pere Pasqual, escrivà; Joan Maçanet, aromater, i Benet Guie, passamaner, com a síndics i procuradors
del Consell General de Girona i adjunts dels jurats per als
assumptes del riu Ter, a favor de Martí Mascarós i Francesc Feliu,
verguers dels jurats de la ciutat i per aquesta raó administradors dels aniversaris de l'església del convent de Santa Clara,
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situat fora de les muralles de la ciutat de Girona, d'un censal
de 120 sous de moneda corrent de pensió i 120 lliures de preu
que reben mitjançant dipòsit a la Taula de Dipòsits Comuns de
Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hac Gerunde die octava mensis marcii armo a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo.
Rafael Albert, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona i escrivà del Consell de la ciutat, de les notes
rebudes pel notari difunt Miquel Garbí.
Registres específics: 1409 i 14W.
665 x 486 mm.

1632
1580, març, 8. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Rafael Capmany i Descoll,
Rafael Ferrer, Joan Moner i Baudili Gelabert, jurats de la
Universitat de Girona; Jeroni de Bell-lloc i Miquel Martí Abric,
ciutadans de la mà major; Jaume Saconomina, Narcís Ferran
i Francesc Ribes, mercaders, de la mà mitjana; Pere Pasqual,
escrivà, Joan Maçanet, aromater, i Benet Guie, passamaner, de
la mà menor, com a síndics i procuradors de l'esmentada
Universitat, a favor dels quatre primers atorgants, com a rectors,
protectors i administradors de l'Hospital dels Llebrosos de Sant
Llàtzer, extramurs de Girona, d'un censal de 196 sous i 6 diners
de pensió anual i 196 lliures i 1O sous barcelonesos de preu que
reben per mitjà de la Taula de Dipòsits Comuns de Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die octava mensis marcii armo a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo.
Jaume Vives, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona, de les notes de Francesc Garbí, connotari
seu.
Registres específics: 1414 i 1415.
705 x 316 mm.
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1633
1580, maig, 23. Verges

Àpoca atorgada per Antic M[. ..}, en nom propi i com a procurador
de Cristòfora, la seva esposa, a favor de Joan Arbonès, pagès del
castell de la Tallada, en la qual reconeix que ha rebut 23 lliures
de les 45 lliures corresponents a la restitució del dot de l'esposa
difunta de l'esmentat Joan.
Actum est hoc in castro de Virginibus die vigesima tertia mensis
maii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo.
Joan Metge, oriünd de Colomers, notari públic per autoritat reial,
regent de la notaria i escrivania de Verges, la Tallada i Bellcaire
i de tota la batllia de Verges per Miquel Tarza, regent de la Corona
d'Aragó, propietari de l'esmentada notaria i escrivania.
Registre específic: 1157.
Mal estat de conservació.

1634
1580, juny, 7. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Rafael Capmany, Rafael
Ferrer, Joan Moner i Baudili Gelabert, jurats de la Universitat de Girona; Jeroni de Bell-lloc i Miquel Mart{ Abric, ciutadans de la mà major; Jaume Saconomina, Nards Ferran,
Guerau Verdera i Francesc Ribes, mercaders, de la mà mitjana; Pere Pasqual, escrivà, Joan Maçanet, aromater, i Benet
Guie, passamaner, de la mà menor, com a procuradors del
Consell i associats als jurats per als assumptes del riu Ter,
a favor de Guerau Verdera, mercader de Girona, d'un censal
de 25 lliures de moneda barcelonesa de pensió anual i 500 lliures de preu, que diposita a la Taula de Dipòsits Comuns de
Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die septima mensis iunii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo.
És còpia simple.
Registres específics: 1399 i 1400.
372 x 665 mm.
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1635

1580, agost, 8. Girona
Creació i venda de censal atorgada per Rafael Capmany i Descoll,
Joan Moner i Baudili Gelabert, jurats de la ciutat de Girona;
Jeroni de Bell-lloc, Jaume Saconomina, Guerau Verdera, mercaders;
Rafael Ferrer; Pere Pasqual, notari; Joan Maçanet, apotecari;
Bernat Rastell, assaonador, i Benet Guie, passamaner, tots
ciutadans de Girona, escollits procuradors i síndics amb quatre
persones més absents pel Consell de la ciutat (Francesc Garbí,
notari, 28 de juliol de 1579), a favor de Jaume Barrera, pagès,
i Bartomeu Bonmat{, sastre, com a obrers de l'església parroquial
de Salt. Els venen un censal de 152 sous de moneda barcelonesa de cens i 152 lliures de preu per a l'obra de l'esmentada església.
Els diners procedents d'aquesta venda es destinen a les obres del
riu Ter.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die octava mensis augusti anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo.
Benet Pasqual, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 1834 i 1835.
Falta Ja part de l'extrem superior dret.

652 x 615 mm.

1636

1580, agost, 27. Girona
Venda atorgada per Roc Puig-amalric, pagès, senyor útil i propietari
del mas Puig-amalric del veïnat de la Móra de Viladasens, a favor
de Joan Martí, pagès del mateix veïnat, del dret de lluir, quitar
i redimir dues peces de terra. La primera, d'unes cinc vessanes,
situada al lloc anomenat les Figueres de la mateixa parròquia,
a orient, afronta amb l'honor del venedor; a migdia, amb la del
comprador mitjançant el carn{ que va a Camallera, i a occident
i cerç, amb l'honor que el venedor li havia venut a carta de gràcia
amb instrument de 12 de febrer de 1578. La segona, situada al
lloc anomenat puig Senglars, de tretze o catorze vessanes
d'extensió, afronta, a orient, amb l'honor d'en Feliu, de Camallera;
a migdia, una part amb l'honor del comprador i una altra amb
l'honor d'en Marcó; a occident, amb l'honor del comprador, i a
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cerç, amb l'honor d'en Feliu i la d'en Marcó. El preu és de 50
lliures barceloneses i se salva el dret i domini directe dels senyors
directes.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vigesima septima mensis augusti
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo.
Joan Miquel Savarrés, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 1160 i 1161.
Altres numeracions: n° 29.
323 x 356 mm.

1637
158[.], setembre, 22. Castelló d'Empúries

Venda a carta de gràcia atorgada per Pere Lluc, mercader de Castelló,
a favor de Jaume Mateu, pagès del veïnat de les Olives de Peralada,
i els seus successors, de la masada anomenada d'en Simó, situada
a l'esmentat veïnat, amb el capmàs, era, paller, hort, quintana,
oliveres, vinyes i totes les possessions de l'heretat. També li ven
el dret de lluir i redimir algunes possessions ja venudes a carta
de gràcia. El capmàs afronta, a cerç, amb la via pública que va
a Cabanes, i a orient, migdia i occident, amb la resta de
possessions del venedor. El venedor tenia aquestes propietats per
compra a carta de gràcia a Jaume Gibert, espardenyer de Peralada,
el 24 d'abril de 1577. Aquest; les tenia per compra a carta de
gràcia a en Simó, pagès de les Olives, fill i hereu universal del
difunt Jaume Simó, pagès de l'esmentat veïnat, senyor útil de
l'heretat. El preu és de 570 lliures, 7 sous i 4 diners que el
comprador reté per pagar 443 lliures, 1 sou i 4 diners a Jaume
Gibert; per redimir i recuperar algunes peces prestades a Joan
Querol, pagès de Peralada, i a Montserrat Perés, també de
Peralada, i per pagar els costos dels documents. Se salva el dret
i domini directe dels senyors i les obligacions i deutes que l'heretat
tingués contrets. El venedor es reserva els raïms que les vinyes
tinguin en el moment de la venda i els béns mobles de la casa.
Actum est hoc in dicta villa Castilionis Empuriarum die
vigesimo secundo mensis septembris anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo octuagesimo [...].
És còpia simple.
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Registre específic: 1840.
Segons el text, el notari hauria de ser Galceran Busquets.
rosegadors.
680 x 571 mm.
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1638
158[.]. octubre, S

Heretament atorgat per [. ..] [Hospital}, a favor d'Andreu Hospital,
fill seu i de la seva esposa Antiga, per raó del seu matrimoni
amb Anna Puig, filla del difunt Pere Puig, pagès del veïnat [Sant
Pere] de Vall, batllia de Verges, de [tots els seus béns] mobles
i immobles, amb les retencions i condicions habituals.
Die quinta mensis octobris anna a nativitate Domini millesimo
quingentesimo octuagesimo.
Jaume Batlle, notari públic per autoritat apostòlica i reial, regent
de la notaria d'Albons.
Registre específic: 1162.
Tallat per la part dreta.

337 x 216 mm.

1639
1581, abril, 10. Vilobí d'Onyar

Venda a carta de gràcia atorgada per Joan Selvadamunt, pagès,
senyor útil i propietari del mas Selvadamunt de Vilobf; la seva filla Gueraula, hereva d'aquest mas, i Joan Rabasseda, àlies
Selva, espòs de Gueraula, a favor de Mart{ Artau, d'una peça
de terra de la quintana del mas esmentat. A orient, afronta
amb l'honor d'en Selvadevall, i a migdia, occident i cerç, amb
l'honor del venedor. El preu és de 17 lliures barceloneses i fan
la venda perquè no disposen de diner corrent per pagar 17 lliures barceloneses que devien al comprador pel blat que havien
rebut.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in parrochie de Vilaubino die decima mensis
aprilis anna a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
primo.
Benet Reig, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.
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Registres específics: 1197 i 1198.
Estava unit a un altre pergarni per la part inferior.
295 x 358 mm.

Altres numeracions: no 2.

1640
1581, abril, 15. Girona

Apoca atorgada per Jerònia Descall i Maler, ara esposa de Miquel
Descall, donzell domiciliat a Girona, i abans de Francesc Rafael,
ciutadà de Girona, hereva universal de Clara Rafael, la seva
cosina germana, vídua de Nards Rafael, ciutadà de Girona, a
favor de Miquel Abric, doctor en lleis, ciutadà i administrador
de la Taula de Dipòsits Comuns de Girona, en la qual reconeix
que ha rebut el preu de la lluïció d'un censal de 14 lliures
barceloneses de cens anual i 350 lliures de preu o propietat que
era part d'un censal de 40 lliures de pensió anual i 1.000 lliures de preu que Ramon Samsó, menor d'edat, ciutadà, i Nicodem
de Puig, paraire, com a síndics i procuradors de la Universitat de
Girona, vengueren al difunt Bernat Vilarmau, mercader de Girona
(Antoni de Coll, notari, 7 d'abril de 1446). Aquest censal, de
14 lliures de cens i 350 de preu, pertanyé a Nards Rafael, com
a fill i hereu d'Anna Rafael i de Palol, vídua de Francesc Rafael,
ciutadà de Girona (testament de 6 de juliol de 1520 en poder de
Bernat Humbert, notari). Anna el tenia per donació de Margarida,
vídua de Francesc de Segurioles, i de Bernat de Palol i la seva
esposa Caterina, pares de l'esmentada Anna (capitulacions matrimonials de 8 d'abril de 1490 en poder de Bernat Humbert,
notari). A Caterina li pervingué per donació de l'esmentada
Margarida, la seva germana, per raó de matrimoni (Antoni Serra,
notari, 21 d'abril de 1459 ). Margarida el tenia com a hereva dels
béns de Bernat de Vilarmau, comprador del censal i pare de les
esmentades germanes.
Actum est hoc Gerunde die sabbati quintadecima mensis aprilis
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
prima.
Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
del també difunt Francesc Garbí, notari públic.
Registre específic: 833.
Estava encolat per la part inferior.

340 x 374 mm.
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1641
1581, abril, 25. Girona

Venda a carta de gràcia atorgada per Roc Puig, pagès, senyor útil
i propietari del mas Puig del veïnat de la Móra de Viladasens,
a favor de Guerau Vilella, pagès del mateix veïnat, d'una peça
de terra amb una part erma i una altra plantada amb vinyes
i oliveres, situada en aquest veïnat, al lloc anomenat els Ramats,
de nou vessanes d'extensió. A orient, una part afronta amb l'honor
del comprador que li havia venut Roc Puig a carta de gràcia i
una altra amb una honor també del comprador; a migdia i cerç,
amb l'honor del venedor, i a occident, amb l'honor del comprador
també venuda a carta de gràcia. Per aquesta terra hi passava
el camí que anava de Viladasens a Llampaies. El preu de la venda
és de 50 lliures barceloneses i no s'hi inclouen els fruits de la
collita d'aquest any. Se salva el domini dels senyors.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vigesima quinta mensis aprilis anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo primo.
Honorat Duran, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i
vegueria de Girona, de les notes del també difunt Jaume Vives, notari.
Registres específics: 119 i 1200.
Altres numeracions: n° 40.
595 x 277 mm.

1642
1581, maig, 7

Elecció de pabordes de la confraria de Sant Narcís, reunits a l'església
de Sant Feliu, durant el bienni començat en aquesta data, que
recau en les persones de Jaume Capmany, ciutadà de Barcelona,
i Benet Guie, passamaner i botiguer de teles de Girona, laics,
i Baudili Vives i Narcís Barril, preveres beneficiats de l'esmentada
església col·legiata.
Die dominica septima maii anno Domini .millesimo
quingentesimo octuagesimo prima.
Miquel Savarrés, notari públic de Girona.
Registre específic: 1347.
101 x 294 mm.
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1643
1581, maig, 11. Peralada

Testament de Montserrat Joan Bou, oriünd de Sant Climent de Peralta,
fill legítim i natural de Miquel Puig, àlies Bou, del mateix lloc,
i de la seva esposa Antiga Bou, difunts, detingut a la presó de
Peralada. Subscriu aquest testament amb consentiment, llicència
i autorització d'Antoni Cella i de Tufurer, donzell, procurador
general del vescomte de Rocabertí, i el fa perquè tem ser condemnat
a mort. Escull com a marmessors fra Agustf Sala, vicari del convent
de Sant Agustf, de l'orde dels predicadors, de Peralada, i mestre
Joan Portell, calceter de Peralada. Mana pagar totes les seves
injúries i celebrar un novena.ri i aniversari a l'església de l'esmentat
convent i un cantar de deu capellans a l'església de Sant Climent
de Peralta, amb distribució de caritat als habitants de la parròquia,
segons costum. Deixa a Samsó, fill de mestre Portell, un doble
d'or pels bons serveis que li ha prestat a la presó. Nomena hereu
universal Déu i la seva pròpia ànima. S'haurien de vendre tots
els seus béns i distribuir-los en misses i sufragis que se celebrarien
a l'església de l'esmentat convent.
Actum est hoc testamentum et testes subscripti fuerunt vocati
et per dictum testatorem rogati in villa Petrelate die undecima
mensis maii armo a nativitate Domini millesimo quingentesimo
octuagesimo primo.
Pere Ferrer, notari públic de Peralada per autoritat del vescomte de
Rocabertí, substitut de Bernat Perés, senyor útil de l'esmentada
notaria.
Registre específic: 2625.
297 x 305 mm.

1644
1581, juny, 12

Procura feta per la Universitat de Girona, reunida a l'Aula Menor
o Arxiu Inferior de la casa del Consell de la ciutat, a favor de
Francesc Miquel de Santceloni, Miquel Andreu, Jaume Vergés,
Joan Cases, Miquel Mart{ Abric, Rafael Capmany, Narcfs Baürt
i Jaume Saconomina, mercaders; Miquel Vedruna, Andreu Vilaplana,
Francesc Ribes i Joan Llàtzer Amat, mercaders; Francesc Mart{
{Picart], aromater; Pere Teixeres, espardenyer; Pere Pasqual, escrivà;
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Benet Guie, passamaner; Miquel Despf, llibreter, i Jaume Torrent,
teixidor de draps de lli, tots ells ciutadans de Girona i membres
del Consell de la ciutat, associats als jurats per tal que puguin
manllevar, vendre, carregar, i imposar rèdits i drets i emoluments
sobre els béns de la ciutat i constituir censals morts per obtenir
diners per pagar les despeses derivades de la defensa de les causes
que versaven a l'Audiència Reial entre el sfndic de la ciutat, d'una
banda, i els senyors dels molins de la Manola, comprats per la
ciutat, de l'altra, per raó de les moltures, drets i salaris de moldre
blat, preparar el pertret, convocar perits per a la seva construcció
ja que estaven derruïts i es pretenien refer, i afrontar les despeses
que comportaria la reedificació.
Die lune duodecima mensis iunii anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo octuagesimo primo.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i
escrivà del Consell de la ciutat, de les notes de Francesc Garbí, notari
per la mateixa autoritat i substitució i escrivà del Consell al Llibre
Comú dels Negocis de la mateixa ciutat.
Registre especffic: 2292.
508 x 393 mm.

1645
1581, juny, 12. Girona

Còpia de la procura anterior.
Die lune duodecima mensis iunii anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo octuagesimo primo.
Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
del també difunt Francesc Garbí, notari i escrivà del Consell al Llibre
Comú dels Negocis de la ciutat.
Registre específic: 2473.
237 x 606 mm.

1646
1581, juny, 12

Còpia de la procura anterior.
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Die lune duodecima mensis iunii armo a nativitate Domini
millesimo quingentesimo octuagesimo primo.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu de Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà
del Consell de la ciutat, de les notes de Francesc Garbí, notari per
la mateixa autoritat i substitució i escrivà del dit Consell, al Llibre
Comú dels Negocis de la mateixa ciutat.
Registre específic: 2990.
Hi ha una còpia en paper associada a un pergamf de 2 de desembre de 1582
i a un altre document en paper de 20 d'octubre de 1585.
390 x 373 mm.

1647
1581, juny, 12. Girona

Cessió de censal atorgada per Pere Montada, prevere domer de Peralada, com a procurador de Jaume Companyó, obtentor del benefici
sota invocació de Santa Maria instituït pel difunt Arnau de Montcanut, taverner de Peralada, a l'esmentada església (Andreu de
Caseres, notari de Ceret). Cedeix a Miquel Abric, doctor en lleis,
com a administrador de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns
de la ciutat de Girona, un censal de 60 lliures de preu que era
part d'un altre de 30 lliures de pensió que Francesc de Santceloni,
Joan Sarriera i Francesc de Segurioles, com a síndics i procuradors
de la ciutat, vengueren a Francesca, vídua d'Antoni Begudà, com
a tutora de les seves filles Nicolaua i Caterina, hereves d'aquest.
Pertanyia a l'esmentat benefici per venda de Guillem de Pla, escrivà
de Girona, a Lluís Palanca, com a obtentor del benefici (Miquel
Pere, notari de Girona, 1O d'octubre de 1409), i aquest el tenia
per compra a les esmentades Francesca i filles (Miquel Pere, notari
de Girona, 9 de febrer de 1409). L'atorgant reconeix que ha rebut
les 60 lliures del preu i 4 lliures d'interessos endarrerits.
Actum est hoc Gerunde die duodecima mensis iunii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo primo.
Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
del també Francesc Garbí, notari.
Registre específic: 2898.
Estava encolat per la part inferior. Tinta molt feble, sobretot a la part superior.
293 x 363 mm.
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1648
1581, setembre, 28. Girona
Lluïció de censal atorgada per Onofre Castelló, clergue obtentor del
benefici perpetu sota invocació de Santa Anna instituït a l'església
parroquial de la Tallada, a favor d'Antoni Fortià, major d'edat,
pagès de la Tallada, d'un censal de 50 sous de pensió anual i
50 lliures de preu. Reconeix que el 12 d'agost de 1581 van ser
dipositades a la tresoreria de la seu de Girona.
Actum est hoc Gerunde die vigesimo octava mensis septembris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
primo.
Pere Canals, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 2062.
245 x 241 mm.

1649
1581, octubre, 6. Girona
Lluïció de censal atorgada per Francesc Alós, clergue obtentor del
benefici instituït per Ramon de Serres, prevere difunt, a l'altar
de Santa Maria de l'església de Sant Andreu de Terri, diòcesi de
Girona, a favor de Miquel Abric, doctor en dret ciutadà de Girona,
administrador de la Taula de Dipòsits Comuns d'aquesta ciutat,
d'un censal de 36 sous i 8 diners d'interès i 50 lliures de preu
que Miquel Pere i Miquel Vilar, com a síndics i procuradors de
la Universitat de Girona, havien venut a Amau Ferrer, prevere
obtentor de l'esmentat benefici i als seus successors, el 16 de maig
de 1430. Paga amb diners de la Taula de Canvi en virtut d'un
privilegi reial concedit a l'esmentada Taula i per voluntat dels
jurats i adjunts que l'administraven. Per aquesta llui'ció reconeix
que havia rebut 50 lliures de moneda barcelonesa el 31 d'agost
anterior.
Actum est hoc Gerunde die veneris sexta mensis octobris anna a nativitate · Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
prim o.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
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Registre específic: 907.
252 x 367 mm.

1650
1581, novembre, 15

Sentència dictada per Carles d'Aragó, lloctinent del rei i capità general
del Principat de Catalunya i dels comtats de Rosselló i Cerdanya,
donada i promulgada per Miquel Ferrer, doctor en tots dos drets
i conseller reial amb consell de Frederic Font i Pastor, llicenciat
en tots dos drets, sobre l'apel·lació presentada a l'Audiència Reial
per Jau me Puig, adroguer, com a procurador dels cavallers de
la ciutat de Girona, a instància de Joan d'Agullana, donzell, en
nom propi i com a tutor i curador dels fills de Dimes de Millars
i de les persones esmentades a l'instrument d'apel·lació a la
sentència dictada pel jutge ordinari de Girona. Resol a favor dels
síndics i jurats de la Universitat de Girona i de l'execució del
ban sobre les imposicions contra el qual havien recorregut les
persones esmentades. Fou llegida i feta pública per Miquel Joan
Aimat, cavaller, escrivà reial i notari públic per tota la jurisdicció
reial, habitant de Barcelona.
Lata fuit et promulgata uiusmodi sententia [ ...]in quadam aula
domorum dicti magnifici regentis cancelleriam sita prope plateam
d'en Camprodon die videlicet [... ] decima quinta mensis novembris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
primo.

Montserrat Carbonell, escrivà reial
Barcelona.
Registre específic: 2263.
Portava segell d el qual es conserva la cinta.
x 587 mm.

notari públic habitant de

Altres numeracions: 214.

252

1651
1581, novembre, 23. Banyoles

Testament de Maria Anna, esposa de Jaume Anglada, notari de
Banyoles, filla de Francesc Pou, notari, i de la seva esposa Isabel,
en el qual nomena com a marmessors el seu marit Jaume
Anglada, el seu germà Antic Pou i el seu cunyat Pere Bassedes,
aquests últims mercaders de Banyoles. Escull ser enterrada al
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cementiri de l'església de Sant Esteve de Banyoles a la qual
deixa diners per a misses i dret de sepultura. Mana celebrar
el novenari i l'aniversari a l'església de Nostra Senyora dels
Turers i misses al convent de Sant Francesc de Girona. Fa
donatius al bací de les Animes del Purgatori i a les obres de
Santa Maria dels Turers, Nostra Senyora del Roser, Sant
Martirià, als pobres vergonyants i a l'Hospital General. També
estableix que es digui un sermó cada primer dilluns de
Quaresma. Nomena els seus fills Antoni i Jerònia com a hereus
universals i el seu marit com a substitut.
Fet lo present testament en la casa de la habitació de dita
testadora, la qual es cituada en les voltes de la plassa maior de la
present vila de Banyoles a vint y tres dies del mes de novembre de
l'any de Nostre Senyor mil sinch cents vuytanta hu.
Amer Ramis, notari per autoritat de l'abat del monestir de Sant
Esteve de Banyoles, substitut de l'hereu del difunt Antic Perpinyà,
senyor útil de la notaria d'aquesta vila.
Registre específic: 1233.
450 x 372 mm.

1652
1581, desembre, 7. Girona

Cessió de censal atorgada per Benet Frou, escrivà de la Cort Reial
de Girona, com a procurador de Jaume Companyó, prevere
obtentor del benefici sota invocació de Santa Maria instituït
pel difunt Arnau de Montcanut, taverner, a l'església de Peralada, a favor de Miquel Abric, doctor en dret, ciutadà de Girona
i administrador de la Taula de Canvi i de Dipòsits Comuns de
l'esmentada ciutat. Cedeix un censal de 120 lliures de preu i
120 sous de pensió anual en el moment de la seva fundació
i després reduït a 4 lliures de pensió que fou venut per Miquel
Vilar, apotecari, com a síndic i procurador de la Universitat de
Girona, a Antoni Miquel, prevere, procurador del difunt lluís
Palautor, prevere obtentor del benefici esmentat (Miquel Garbí,
notari de Girona, 30 de desembre de 1427). L'atorgant reconeix que el mes d'agost passat va rebre 120 lliures del preu i
4 lliures d'interès.
Actum est hoc Gerunde die septima mensis desembris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo primo.
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Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i
vegueria de Girona, de les notes del també difunt Francesc Garbí,
notari.
Registre específic: 2210.
267 x 355 mm.

1653
1582, gener, 10. Girona

Cessió de censal atorgada per Salvador Bah(, rector, i Miquel Almar,
obtentor del benefici sota invocació de Santa Maria de l'església de Sant Pere de Púbol, diòcesi de Girona, a favor de Miquel
Abric, doctor en tots dos drets, ciutadà de Girona, com a administrador de la Taula de Canvi de l'esmentada ciutat. Cedeixen
un censal de 13 lliures, 6 sous i 8 diners de cens i 400 lliures de
preu que Bernat de Vilarmau, mercader de Girona, i Nicodem
de Puig, paraire, ciutadans de Girona, com a s(ndics i procuradors amb Ramon Samsó, ciutadà, de la Universitat de Girona,
vengueren a Andreu de Buire, cavaller, a Margarida, vúlua de
Bernat de Corbera, cavaller, senyor del castell de Púbol i a Pere
Mas, prior del monestir de Santa Maria del Carme[ de Girona,
com a marmessors testamentaris de Bernat de Corbera i que els
compradors assignaren als obtentors de la rectoria i benefici de
l'església de Sant Pere de Púbol. Reconeixen que han rebut les
400 lliures del preu i 18 lliures, 17 sous i 1O diners per censos
endarrerits.
Actum est hoc Gerunde die decima mensis ianuarü anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo secundo.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 1779.
Estava encolat amb un altre pergamí per la part inferior.

350 x 240 mm.

1654
1582, gener, 20. Girona

Lluïció de censal atorgada per Joan Rovira, prevere rector de Santa
Maria de Ginestar i Santa Cecflia Sacàrcera, com a administrador
delS aniversaris de les esmentades esglésies, a favor de Caterina
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Sitjar, filla i hereva de Bartomeu Sitjar, pagès d'Estanyol, senyora
útil del mas Sitjar, d'un censal de 12 sous barcelonesos de pensió
i 12 lliures de preu. Bartomeu Sitjar l'havia venut al rector i
administrador de l'església parroquial de Ginestar el 14 de febrer
de 1570. Joan Rovira reconeix que ha rebut el valor del preu i
que han estat satisfets tots els terminis.
Actum est hac Gerunde die vigesima mensis ianuarii anna a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo secundo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de la ciutat, batllia i vegueria de Girona.
Registre específic: 1202.
Altres numeracions: N" 22.

126 x 367 mm.

1655
1582, febrer, 12. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Germà Papí, Antoni Mangi,
Antoni Domènec i Pere Teixidor, com a jurats de la ciutat de
Girona; Jeroni de Bell-lloc, Jaume Vergés, Miquel Andreu, Jeroni
Civera i Querol, i Joan Cases, doctor en lleis, per la mà major;
Joan Llàtzer Amat, Jaume Saconomina i Andreu Vilaplana, notari
públic, per la mà mitjana; Francesc Martí, Joan Maçanet,
aromater, Pere Teixeres, espardenyer, i Bernat Guie, passamaner,
per la mà menor, membres del Consell de la ciutat i associats
als jurats per als assumptes dels molins del veïnat de la Manola,
com a síndics i procuradors de l'esmentat Consell (procura de
12 de juny de 1581 closa pel notari Francesc Garbí). Venen un
censal de SO lliures de pensió anual i 1.000 lliures de preu a
Miquel Vedruna, mercader de Girona, preu que reben per mitjà
de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns de la ciutat.
Segueix àpoca.
Actum est hac Gerunde die duodecima mensis februarii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo secundo.
Francesc Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà del
Consell de la ciutat.
Registres espedfics: 2852 i 2853.
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1582, febrer, 15
Inscripció en el llibre de la Taula de Dipòsits Comuns de la ciutat de
Girona del deute de Miquel Vedruna, mercader de Girona, per les
1. 000 lliures corresponents al preu de la venda del censal anterior,
a requeriment de Jeroni Curús i Bernat Oliva, canonges de la seu,
com a comissaris del bisbe i Capftol, amb el ciutadà Jeroni Belllloc i el mercader Jaume Saconomina, en nom dels jurats i Consell.
Die iovis quintodecimo mensis februarii anno Domini millesimo
quingentesimo octuagesimo secundo.
Bernat Caselles, notari públic de Girona i escrivà de la Taula de
Canvi de l'esmentada ciutat.
Registre específic: 2854.
534 x 401 mm.

1656
1582, març, 4. Girona
Venda atorgada per Roc Puig-amalric, pagès, senyor útil i propietari
del mas Puig-amalric del veïnat de la Móra de Viladasens, a favor
de Joan Marcó, pagès del mateix veïnat, d'una peça de terra
situada a Viladasens, al lloc anomenat Valltinyera o Vinyoles.
A orient, afronta amb l'honor del comprador mitjançant el torrent
Valltinyera; a migdia, part amb l'honor anomenada camp de les
Figueres, que fou de les pertinences del mas Puig-amalric, i part
amb el carn{ que va del mas a la possessió anomenada casals
Valltinyera; a occident, amb l'honor que li restava al venedor
mitjançant marge, i a cerç, amb l'honor de [Joan Olmera] i de
Puigpardines, donzell domiciliat a Camallera, que fou de les
pertinences del mas Puig-amalric, fins a la part superior d'una
riba. El preu és de 50 lliures barceloneses: 20 les reté el comprador
perquè les hi devia per raó d'un préstec, 7 les pagaria a [.. .] Comes,
aromater de la Bisbal, 24 sous serien pagats al mateix Comes
i al seu procurador per les despeses de les accions contra Roc
Puig-amalric, pels deutes esmentats, i 38 lliures i 7 sous les rebria
Josep Burguès, saboner de Girona, per pagar un debitori de 40
lliures signat pel venedor juntament amb Baudili Gifre, senyor
útil i propietari del mas Gifre d'Ermedàs, batllia reial de Siurana,
i Antoni Quintana, àlies Domènec, del veïnat de Millars de
Madremanya. Se salva el dret i domini directe del senyor i el
pagament de la dècima i primfcia.
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Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die quarta mensis marcii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo secundo.
Miquel Savarrés, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona, de les notes de Bernat Caselles.
Registres específics: 1166 i 1167.
En el pergamí consta com a Baudilius Xifra i mansus Gifra.

596 x 464 mm.

1657
1582, abril, 2

Capbrevació atorgada per [...], de la Tallada, a favor de Montserrat
Cervià i Silvestre, sastre de Verges, com a procurador de fra Miquel
Pallarès, cambrer del monestir de Santa [. ..]. Reconeix que té una
peça al terme de la Tallada la qual afronta, a orient, amb l'honor
dels pupils Galceran; a migdia, amb l'honor de [. ..] Andreu; a
occident amb la de la pupil-la Prats, i a cerç, amb l'honor del
declarant. Per l'esmentada peça presta un cens per Sant Pere i
Sant Feliu d'una quartera segons mesura de la Tallada, terços,
lluïsmes, foriscapis i altres drets de domini directe. La peça
afronta, a orient, amb l'honor dels pupils Galceran, i a occident,
amb l'honor dels pupils Prats.
[... ] die secunda mensis aprilis anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo octuagesimo secundo.
[Joan Metge], ciutadà de Girona, notari públic regent de l'escrivania
dels castells de Verges, Bellcaire, la Tallada i tota la batllia de Verges,
per Miquel Tarza, regent de la Corona d'Aragó, senyor útil de
l'esmentada escrivania.
Registre específic: 1168.
Part esquerra malmesa pels rosegadors . Cosit antic a la part inferior dreta.
235 x 182 mm.

1658
1582, abril, 4. Girona

Venda de censal atorgada per Antoni Mangi, Antoni Domènec i Pere

Teixidor, jurats de la ciutat de Girona amb Germà Pap(, absent;
Jeroni de Bell-lloc, Rafael Capmany, Joan Ferrer, per la mà major;
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Guerau Verdera i Francesc Ribes, mercaders; Pere Escrivà; Joan
Maçanet, aromater; Benet Guie, passamaner, i Pere Glaudes i
Garba, serraller, adjunts als jurats per als assumptes del riu Ter
(instrument de 28 de juliol de 1579). Venen a Joan Llupià, prevere
beneficiat a l'església de Sant Feliu de Girona, un censal de 500
sous de pensió anual i 500 lliures de preu, diners que s'han de
destinar a prosseguir les obres en el riu Ter.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die quarta mensis aprillis anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo secundo.
Miquel Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2921 i 2922.
406 x 675 mm.

1659
1582, abril, 22. Girona

Cessió de censal atorgada per Joan Llupià, prevere beneficiat en
l'església de Sant Feliu de Girona, i Esteve Morell, paraire de
Girona, com a marmessors i administradors de l'heretat i béns
de Joan Palol, paraire de Girona difunt, d'un censal de 25 lliures
de moneda barcelonesa de pensió i 500 lliures de propietat (25
lliures segons el document) a favor de Joan Cases, doctor en dret,
com a administrador de la Taula de Dipòsits Comuns de la ciutat
de Girona. Antoni Mangi, Antoni Domènec i Pere Teixidor, jurats
de Girona; Jeroni de Bell-lloc, Rafael Capmany i Joan Ferrer,
ciutadans; Guerau Verdera; Francesc Ribes, mercader; Pere
Pasqual, escrivà; Joan Maçanet, aromater; Benet Guie, passamaner,
i Pere Glaudes Garba, serraller de Girona, adjunts als jurats per
a les obres del riu Ter, com a sfndics i procuradors de la ciutat,
el vengueren als esmentats marmessors el 29 de juliol de 1581.
Els atorgants reconeixen que han rebut les 500 lliures del preu.
Actum est hoc Gerunde die vicesima secunda mensis aprilis
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
secundo.
Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
del també difunt Francesc Garbí, notari.
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Registre específic: 2067.
282 x 329 mm.

1660
1582, maig, 8. Girona

Heretament atorgat per Magí Caselles, pagès de Salt, a favor de Pere
Caselles, fill seu i de la seva esposa Anna, per raó del seu
matrimoni amb Margarida, donzella, filla de Joan Mut, pagès de
l'esmentada parròquia. Li dóna el mas Caselles amb les seves
terres, honors i possessions amb la condició que en continuarà
essent senyor i usufructuari mentre visqui. A més, ha de ser
proveït amb la seva família d'aliment i treballar de manera
conjunta. Reté 200 lliures barceloneses per testar i posat cas que
el seu fill morís sense descendència legítima o aquesta no arribés
a l'edat de testar, els béns revertirien al donant o a qui ell volgués,
a excepció de 50 lliures de les quals l'esmentat Joan podria
disposar lliurement. Els altres fills de Magí haurien de ser dotats
dels béns del mas. Li dóna permís per assegurar el dot de la seva
esposa amb els béns esmentats.
Actum est hoc Gerunde die octavo mensis marcii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo secundo.
Jaume Vives, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 982.
344 x 283 mm.

1661
1582, maig, 17. Camallera

Retrovenda atorgada per Baudili Salvanera, àlies Batlle, pagès del lloc
de Llampaies, a favor de Joan Olmera i de Puigpardines, i de
Jerònia, la seva esposa, d'una peça de terra boscosa, situada al
terme i parròquia de Viladasens, al lloc anomenat pla de
Formatges i Bosc Espès, de trenta vessanes d'extensió. A orient,
afronta amb l'honor d'en Marcó, de la Móra, que fou d'en Puig
i del mas Puig-amalric de la Móra, i amb l'honor del venedor
i de Margarida, la seva esposa, mitjançant el torrent anomenat
de Valltinyera; a migdia, amb l'honor de l'esmentat Puig; a
occident, amb l'honor de l'esmentat Puig i amb la d'en Joer, de
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Llampaies, i a cerç, amb la riera anomenada de Remema i
amb l'honor de n'Estela, de Llampaies. El preu és de 60 lliures
barceloneses i se salva el dret i domini directe dels aniversaris presbiterals de la seu de Girona i un cens de 3 sous anuals.
L'esmentat Baudili Salvanera l'havia comprada a carta de
gràcia a Roc Puig, pagès, senyor útil del mas Puig-amalric
(Bernat Caselles, notari de Girona, 21 de març de 1581), i
aquest últim havia venut a Joan Olmera i esposa el dret de
lluir, quitar i redimir la peça, segons instrument de 3 de gener
de 1582.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in loco de Camallera die decima septima mensis
maii armo a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
secundo.
Francesc Vinyes, oriünd de la Bisbal i habitant de Bàscara, regent
de la notaria pública de Bàscara i de la del castell i baronia de Sant
Maurici, de les escriptures de la notaria de Sant Maurici.
Registres específics: 11 64 i 1165.
419 x 450 mm.

1662
1582, maig, 18

Sentència apeZ.Zatòria dictada per Carles d'Aragó, duc de Terranova, lloctinent i capità general en el Principat de Catalunya
i comtats de Rosselló i Cerdanya, en nom del rei Felip I.
Vistos els antecedents i escoltada la relació de Francesc Sala,
llicenciat en tots dos drets, conseller reial i relator de la causa,
confirma la sentència dictada per Frederic Font i Pastor el
15 de novembre de 1581, a favor de Montserrat Riera, com a
s(ndic de la ciutat de Girona, i contra Jaume Simó, en representació dels cavallers de l'esmentada ciutat per raó del ban de
les imposicions.
Die decima octava mensis maii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo secundo.

Montserrat Carbonell, notari públic i escrivà reial.
Registre específic: 2860.
Havia portat segell.
298 x 564 mm.
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1663
1582, maig, 20. Vilamalla

Àpoca atorgada per Pere Ferrer, ferrer de Ventalló, comtat d'Empúries,
a favor de Pere Hospital, de Vilamalla, en la qual reconeix que
ha rebut 21lliures de moneda barcelonesa en diversos pagaments,
corresponents a una part del dot de Joana, esposa de l'atorgant
i germana de Pere Hospital.
Actum est hoc in loco de Vilamalla die vigesima mensis maü
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
secundo.

Galceran Ferrer, notari per autoritat reial, substitut en la notaria
de Siurana de Bernat Caselles, notari públic de Girona i senyor útil
de l'esmentada notaria, de les notes del difunt Baudili Bou, notari.
Registre específic: 1163.
183 x 174 mm.

1664
1582, maig, 20. Girona

Execució testamentària del testament del difunt Guerau Caselles,
prevere i domer de l'església de Salt, ordenada pels marmessors
Pere Caselles, prevere i domer de l'església de Salt; Magí Caselles
i Antic Onofre Esteldat, prevere i sagristà de l'església de Salt;
Pere Ribot, de Salt; Joan Subirà, notari públic de Girona, i Pere
Llorenç. En primer lloc, institueixen una causa pia consistent
en la recitació de la Passió segons Sant Joan, el divendres de
cada setmana, des del dia de la festa de la Santa Creu del mes
de maig a la festa de la Santa Creu del mes de setembre, a celebrar
pel rector, sagristà o domer de l'església de Salt amb to.c de
campana fins a les paraules consumatum est Et inclinato capite
tradidit Spiritum. Per l'esmentada feina, rebran 40 sous
barcelonesos cada any pels quals el difunt havia assignat 45
lliures dels seus béns amb les quals s'havia de comprar un censal
de 45 lliures de preu i 45 sous de pensió que ha d'administrar
l'hereu del mas Caselles de Salt, el qual ha de cobrar els 5 sous
restants per la seva feina. En segon lloc, ordenen la celebració
d'una missa d'aniversari per l'ànima del difunt el dia de la festa
de Sant Guerau, que ha de celebrar el beneficiat del benefici de
Santa Maria de l'església de Salt. Hi destinen dos censals: un
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de 25 sous de pensió anual i 25 lliures de propietat que prestava
Andreu Salou i que havia estat venut a l'esmentada marmessoria
el 1572, i un altre de 42 sous de pensió anual i 42 lliures de
preu venut per Joan Puberes, traginer de Girona, el 1562. En
tercer lloc, funden una almoina de pa que s'ha de repartir a la
porta de l'església de Salt el dia de Sant Guerau. Hi destinen dos
censals: un de 150 sous de pensió anual i 150 lliures de preu
que Francesc Bas, ciutadà de Girona, i la seva esposa Jerònia
havien venut a l'esmentada marmessoria el 1569, i un altre de
20 sous de pensió i 20 lliures de preu venut al testador per Bernat
Serra, àlies Vidal, de la parròquia de Santa Llogaia del Terri, i
la seva esposa Antiga, el1562. La Passió s'institueix per voluntat
expressa del testador, la fundació de l'aniversari i l'almoina la
decideixen els- marmessors i, com en el primer cas, n'és
administrador l'hereu del mas Caselles.
Actum est hac Gerunde die vigesima mensis madii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo secundo.
Antic Onofre Esteldat, prevere, notari públic de la Bisbal per
autoritat apostòlica i del bisbe de Girona.
Registre específic: 2810.
Annex en paper: etiqueta que acompanyava la cessió de diversos censals que els
marmessors feren a l'hereu del mas Caselles.
449 x 450 mm.

1665
1582, maig, 23. Girona

Fundació de missa ordenada per Miquel Vila-roja, prevere rector de
l'església de Sant Pau de Sarrià, batllia forana de Girona; Joan
Marxi júnior, botiguer de teles de Girona; Joan Feliu, pagès de
la parròquia de Riudellots de la Creu, i Francina Mas, vídua
de Pere Mas, pagès de Sarrià, com a marmessors i executors
testamentaris d'aquest últim (testament de 22 de maig de 1581
en poder de Jaume Vives, notari de Girona). S'ha de celebrar el
divendres de cada setmana a l'església de Sant Pau de Sarrià i
amb aquesta finalitat el difunt havia deixat 60 lliures dels seus
béns amb les quals els marmessors havien comprat a Jaume Pala{,
pagès de Salitja, senyor útil del mas Palaí, un censal de 60 sous
de pensió anual, censal que assignaven a la institució d'aquesta
missa. En foren fidejussors Antic Daniel, pagès de Salitja, senyor
útil del mas Daniel; Joan Dot i Jaume Manresa, pagesos de la
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parròquia de Maçanet de la Selva, senyors útils del mas Dot i
Manresa; Joan Fàbrega, pagès, senyor útil del mas Fàbrega de
Riudellots, i Francesc Serra, pagès, senyor útil del mas Serra de
Vilobf.
Actum est hoc Gerunde die vigesima tertia mensis may anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo secundo.
Benet Pasqual, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
i vegueria de Girona.
Registre específic: 1331.
345 x 300 mm.

1666

1582, agost, 7. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Antoni Mangi, Antoni
Domènec i Pere Teixidor, jurats de Girona, juntament amb Germà
Papí, absent; Jaume Vergés, Rafael Capmany i Descoll, i Joan
Cases, doctor en lleis, ciutadans de la mà major; Francesc Ribes,
Narcís Baürt, Rafael Cerdà i Miquel Vedruna, ciutadans de la
mà mitjana; Jaume Torrent, Benet Guie, Pere Teixeres i Pere
Pasqual, ciutadans de la mà menor, membres del Consell General,
com a síndics i procuradors de l'esmentat Consell per als
assumptes relacionats amb els molins de la Manola. Venen a
Guillem Sunyer de Cualbes, doctor en tots dos drets, donzell
domiciliat a Barcelona, un censal de 1. 600 sous de pensió anual
i 1. 600 lliures de preu que reben per mitjà de la Taula de Canvi
o de Dipòsits Comuns de Girona. Es destina a pagar les causes
que se sostenen a ·l'Audiència Reial entre el síndic de la ciutat
i els senyors dels molins per raó de moltures, drets i salaris, i
per prosseguir l'obra de reconstrucció dels esmentats molins.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die septima mensis augusti anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo secundo.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari púbiic de Girona.
Registres específics: 2443 i 2444.
752 x 620 mm.
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1667
1582, agost, 18. Girona

Cessió tk censal atorgada per Antoni Rostoll, prevere, capellà major
i paborde del mes de juny de l'església de Sant Feliu de Girona,
a favor de Miquel Abric, doctor en lleis, com a administrador
de la Taula de Dipòsits Comuns de Girona, en virtut d'un privilegi
concedit a l'esmentada Taula. Cedeix un censal que havia estat
venut per Miquel Pere i Miquel Vilar, com a síndics i procuradors
de la Universitat juntament amb Pere Miró, ciutadà de Girona,
a Joan de Bosc, canonge i paborde de l'esmentada pabordia, per
40 lliures, i a Arnau de Roca, canonge i paborde de la pabordia
de Xunclà de la mateixa església, per 15 lliures. La Universitat
prestava 26 sous i 8 diners de pensió anual al primer i JO sous
al segon (Nicolau Frugell, notari, 1423}. El cedent reconeix que
ha rebut 40 lliures del preu de la part de censal que corresponia
a la seva pabordia i 1O lliures pels interessos.
Actum est hoc Gerunde die decima octava mensis augusti anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo secundo.
Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
del també difunt Francesc Garbí, notari.
Registre específic: 2887.
280 x 324 mm.

1668
1582, setembre, 13. Girona

Venda de censal atorgada per Antoni Mangi i Antoni Domènec, jurats
de la ciutat de Girona, juntament amb Gennà Papí i Pere Teixidor;
Rafael Capmany, Jaume Vergés, Jeroni Civera i Querol i Joan
Cases, doctor en lleis, ciutadans de la mà major; Rafael Cerdà,
Narcís Baürt, Jaume Saconomina, Miquel Vedruna i Francesc
Ribes, mercaders, i Andreu Vilaplana, notari, ciutadans de la mà
mitjana; Pere Pasqual, escrivà; Francesc Martí, aromater; Miquel
Despí, llibreter, i Benet Guie, passamaner, ciutadans de la mà
menor, tots ells adjunts als jurats per als assumptes de les obres
que es duen a tenne en els molins situats al veïnat de la Manola.
Venen a Miquel Vedruna, mercader de Girona, un censal de 50
lliures de pensió anual i 1. 000 lliures de preu que reben per mitjà
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de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns. Les destinen a suportar les despeses de les causes entre la ciutat i els senyors dels
molins per raó dels drets de moltura, per drets i salaris per
convocar perits i per prosseguir les obres de reconstrucció dels
esmentats molins.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die decima tertia mensis septembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo secundo.
Francesc Garbí, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà del
Consell de la ciutat.
Registres específics: 2259 i 2260.
639 x 408 mm.

1669

1582, setembre, 13. Girona
Creació i venda de censal atorgada per Antoni Mangi i Antoni
Domènec, jurats de Girona, juntament amb Germà Papí i Pere
Teixidor, absents; Rafael Capmany, Jaume Vergés, Jeroni Civera
i Querol i Joan Cases, doctor en lleis, ciutadans per la mà major;
Rafael Cerdà, Narcís Baürt, Jaume Saconomina, Miquel Vedruna
i Francesc Ribes, mercaders, i Andreu Vilaplana, notari, ciutadans
per la mà mitjana; Pere Pasqual, escrivà, Francesc Martí,
aromater, Miquel Despí, llibreter, i Benet Guie, passamaner,
ciutadans per la mà menor, com a procuradors del Consell de
la ciutat en els assumptes dels molins de la Manola, amb cinc
persones més. Venen un censal de 500 sous de pensió anual i
500 lliures de preu a Gaspar Valencas, mercader; Joan Renart,
boneter, i Gueraula Pons, vídua de Ponç Glaudes, mercader de
Girona, com a marmessors del testament de l'esmentat Ponç. Els
diners han de servir per suportar els plets que defensa el síndic
de la ciutat contra els senyors dels molins de Girona per raó de
les moltures, drets i salaris de moldre el blat, preparar els pertrets
i convocar perits per prosseguir les obres de construcció dels
·
molins de la Manola, adquirits per la ciutat.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die tertiadecima mensis septembris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo secundo.
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Rafael Albert, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà del
Consell de la ciutat, de les notes de Francesc Garbí, notari, en el
Manual comú dels negocis de la ciutat de Girona.
Registres específics: 2724 i 2725.
528 x 544 mm.

1670
1582, octubre, 16. Girona

Cessió de censal atorgada pel Capítol de Sant Feliu de Girona,
representat pel vicari Pere Sants, el precentor major Joan Alfons,
i els canonges Joan Jeroni, Miquel Pla i Francesc Jeroni, com
a administradors i protectors generals de l'Almoina del Vestuari
de l'esmentada església, a favor de Miquel Abric, doctor en dret de
Girona, administrador de la Taula de Dipòsits Comuns de la
ciutat, en virtut d'un privilegi reial concedit a l'esmentada Taula
i amb voluntat dels jurats de la ciutat. Li cedeixen un censal
de JO lliures de pensió anual i 300 lliures de preu que pertanyia
a l'almoina per donació de Bernat Guixera, canonge de Sant Feliu
(Miquel Pere, notari, 8 de maig de 1425), el qual l'havia comprat
a Miquel Pere, notari, i Miquel Vilar, apotecari, com a síndics
i procuradors de la Universitat (Joan Safont, notari, 24 d'octubre
de 1421).
Actum est hoc Gerunde die sextadecima mensis octobris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo secundo.
Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
del també difunt Francesc Garbí, notari.
Registre específic: 2719.
265 x 326 mm.

1671
1582, octubre, 25. Girona

Cessió de censal atorgada per Joan Jeroni, canonge de l'església
secular i col·legiata de Sant Feliu de Girona, com a procurador
de Bartomeu Jeroni, prevere, paborde de la pabordia de setembre,
octubre i novembre, anomenada de Xunclà, de l'esmentada
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església, a favor de Miquel Abric, administrador de la Taula de
Canvi i de Dipòsits Comuns de Girona, d'un censal de 20 sous
de pensió anual i 30 lliures de preu. L'atorgant reconeix que ha
rebut les 30 lliures del preu.
Actum est hoc Gerunde die vicesima quinta mensis octobris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
secundo.
Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
del també difunt Francesc Garbí, notari.
Registre específic: 2065.
Mal estat de conservació.

367 x 234 mm.

1672
1582, octubre, 25. Girona

Cessió de censal atorgada per Joan Giron~ canonge de Sant Feliu
de Girona, com a procurador de Bartomeu Gironf, prevere
bene:ficiat de la seu de Girona i paborde de la pabordia de
setembre, octubre i novembre de l'església de Sant Feliu, dita de
Xunclà (procura de 31 d'agost de 1575 closa pel notari Gregori
Codina), a favor de Miquel Abric, doctor en dret de Girona, com
a administrador de la Taula de Canvi de Girona, en virtut d'un
privilegi reial concedit a l'esmentada Taula. Li cedeix un censal
de 1O sous de pensió anual i 15 lliures de preu que era part d'un
altre de 40 lliures de preu venut a Joan de Bosc, canonge i paborde
de [. . .}, i a Arnau de Roca, canonge i paborde de la pabordia
de Xunclà, per[.. .}, notari, i Miquel Vilar, apotecari, com a sfndics
i procuradors de la Universitat de Girona (Nicolau Frugell, notari,
17 de febrer de 1423). Els atorgants reconeixen que han rebut
les 15 lliures del preu i totes les pensions endarrerides.
Actum est hoc Gerunde die vicesima quinta mensis octobris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
secundo.
Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
del notari Francesc Garbí.
Registre específic: 2829.
Estava encolat per la part inferior.

284 x 354 mm.
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1673
1582, octubre, 26. Girona

Cessió de censal atorgada per Joan d'Ara, abat de Sant Feliu de Girona;
Pere Sans, vicari, i Bartomeu Burguès, Miquel Pla i Francesc
Jeroni, canonges de l'esmentada església, reunits en capítol,
segons costum davant de la capella de Santa Maria dels Àngels,
i com a administradors i protectors generals de l'Almoina del
Vestuari de Sant Feliu, a favor de Miquel Abric, doctor en lleis
de Girona, com a administrador de la Taula de Canvi de Girona,
en nom de la Universitat de Girona. Cedeixen un censal de 32
sous i 3 diners de cens anual i 43 lliures de preu que Miquel
Pere, notari, i Miquel Vilar, apotecari, ciutadans de Girona, com
a síndics i procuradors de la Universitat, vengueren a Bernat
Guixar, canonge de Sant Feliu, en nom de l'esmentada Almoina
(Nicolau Frugell, notari de Girona difunt, 7 de novembre de
1425). Els atorgants reconeixen que el 31 d'agost van rebre les
43 lliures del preu i totes les pensions endarrerides.
Actum est hoc Gerunde die vicesima sexta mensis octobris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo secundo.
Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
del també Francesc Garbí, notari.
Registre específic: 1956.
255 x 325 mm.

1674
1582, octubre, 26. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Antoni Mangi i Antoni
Domènec, jurats de Girona, juntament amb Germà Papí, advocat,
i Pere Teixidor, teixidor, absents, Rafael Capmany, Jeroni Civera
i Querol, Miquel Andreu, ciutadans de la mà major; Jaume
Saconomina, Rafael Cerdà i Francesc Ribes, mercaders, i el notari
Francesc Garbí, de la mà mitjana; Pere Pasqual, escrivà, Francesc
Martí, aromater, Miquel Despí, llibreter, i Benet Guie, passamaner,
de la mà menor, tots ciutadans de Girona, com a procuradors
del Consell amb relació als assumptes dels molins de la Manola.
Venen un censal de 16 lliures i I O sous de pensió anual i 330
lliures de preu que reben a través de la Taula de Canvi o Dipòsits
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Comuns de Girona. Aquests diners han de servir per pagar els
judicis entre el síndic de la ciutat i els senyors dels molins per
raó de les moltures, drets i salaris, i per la reconstrucció dels
·molins de la Manola, derruïts.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vicesima sexta mensis octobris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo secundo.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona i escrivà
del Consell, de les notes del també difunt [Miquel] Garbí, notari.
Registres específics: 2663 i 2664.
591 x 377 mm.

1675
1582, novembre, 3. Girona

Venda a carta de gràcia atorgada per Margarida Serrat, esposa de
Ponç Montalt, àlies Serrat, treballador oriünd de Ginestar, filla
del difunt Baltasar Serrat, pagès oriünd de Sant Aniol, i l'esmentat
Ponç, a favor de Jaume TornaveUs, pagès de Ginestar, d'un casalot
del mas antigament anomenat mas Ginestar, àlies Goy de l'Església, amb la terra on està situat i les seves possessions. A orient,
afronta amb l'honor del comprador que fou d'en Costa; a migdia,
part amb el cementiri i edificis de l'església parroquial de Ginestar
i part amb la riera Remema; a occident, amb l'honor de la rectoria
de l'esmentada església, mitjançant torrent, i a cerç, part amb
la serra i part amb l'honor d'en Costa. Pertanyia a Margarida
com a hereva del seu pare, heretada per raó de matrimoni, i aquest
el tenia en virtut de l'establiment fet per l'obra de l'església de
Ginestar (Benet Pasqual, notari, 13 de juny de 1559). El preu
de la venda és de 20 lliures i 12 sous que el comprador reté perquè
era la quantitat que faltava pagar de dos debitoris de 12 i 14
lliures que li havien reconegut (Benet Reig, notari}. Se salva el
dret i domini directe de l'obra de l'església de Ginestar quant a
terços, lluïsmes, foriscapis, fermes, fadigues, empares i altres drets
de domini directe, i un cens anual de 6 diners barcelonesos per
la Circumcissió del Senyor i l'obligació de tocar diàriament les
campanes de l'església al mat(, migdia i àngelus.
Segueix àpoca.
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Actum est hoc Gerunde die tertia mensis novembris anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo secundo.
Benet Reig, notari per autoritat reial, substitut de l'hereu del difunt
Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2221 i 2222.
469 x 341 mm.

1676

1582, novembre, 10. Viladasens

·

Àpoca atorgada per Pere Moret, pagès de Viladasens, a favor de Guerau
Martí, pagès, fill del difunt J[oan] Martí, pagès de la mateixa
parròquia, el seu sogre, en la qual reconeix que ha rebut 200
lliures barceloneses del dot d'Elionor, germana de Guerau i esposa
de l'atorgant, segons instruments de 9 de juliol de 1577.
Actum in dicta parrochia de Villaasinorum decima tertia
novembris millesimo quingentesimo octuagesimo tertio.

Joan Miquel Savarrés, notari públic de Girona per autoritat reial,
substitut del successor del difunt Jaume de Campllong, notari públic
de Girona.
Registre específic: 1170.

1583, novembre, 13. Viladasens

Àpoca atorgada per Salvador Pagès, fill i hereu de Pere Pagès, pagès
de Sant Miquel de Fluvià, i de la seva esposa Joana, difunts,
a favor de Guerau Martí, pagès del veïnat de la Móra, parròquia
de Viladasens, en la qual reconeix que ha rebut, en diversos
pagaments, 240 lliures barceloneses del dot de Magdalena, esposa
de l'atorgant i germana de Guerau.
Actum in dicta parrochia de Villaasinorum decima tertia novembris millesimo quingentesimo octuagesimo tertio.

Joan Miquel Savarrés, notari públic de Girona per autoritat reial,
substitut del successor del difunt Jaume de Campllong, notari públic
de Girona.
Registre específic: 1171.
Altres numeracions: N. 70.

197 x 143 mm.
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1677
1582, desembre, 7. Girona

Cessió de censal atorgada per Josep Marquès, clergue obtentor del
benefici sota invocació de sant Francesc de la seu de Girona
i, per raó de l'esmentat benefici, administrador de l'almoina
fundada per Guillem de Cornellà, difunt, a favor de Miquel
Abric, doctor en lleis de Girona, com a administrador durant
aquest bienni de la Taula de Dipòsits Comuns i de la Universitat de Girona. Cedeix un censal de 13 lliures, 6 sous i
8 diners de moneda barcelonesa de pensió i 400 lliures de preu
que Francesc de Santceloni. Joan de Riera, Francesc de
Segurioles i Pere Benet, ciutadans difunts de Girona, com a
síndics i procuradors de la Universitat, havien venut al difunt
Antoni de Font, obtentor de l'esmentat benefici (Pere Pinós,
notari, 5 de març de 1404}. L'atorgant reconeix que ha rebut
400 lliures del preu i 8 lliures, 17 sous i 1O diners en concepte
d'interessos.
Actum est hoc Gerunde die septima mensis decembris anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo secundo.
Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
del també difunt Francesc Garbí, notari.
Registre específic: 1955.
267 x 362 mm.

1678
1582, desembre, 12. Girona
Creació i venda de censal atorgada per Antoni Mangi, Antoni

Domènec i Pere Teixidor, com a jurats de la ciutat de Girona,
juntament amb Germà Papí, difunt; Rafael Capmany i Descoll
i Jeroni Civera i de Querol, per la mà major; Rafael Cerdà, Jaume
Saconomina, Andreu Vilaplana i Narcís Baürt, per la mà mitjana;
Francesc Martí Picart, Joan Maçanet, Benet Guie i Jaume Torrent,
per la mà menor, com a síndics i procuradors del Consell de la
ciutat (procura de 12 de juny de 1581 feta pel notari Francesc
Garbí) i adjunts als esmentats jurats per als assumptes dels
molins que s'havien de construir en el vefnat de la Manola. Venen
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un censal de 1.200 sous de pensió anual i 1.200 lliures de preu
a Joan Ferrer, ciutadà, i Nards Baürt, mercader, com a tutors
i curadors de la persona i béns d'Andreu, fill i hereu d'Antic Miquel
Barrot, mercader difunt de la vila de la Bisbal. El reben per mitjà
de la Taula de Canvi de la ciutat de Girona. Els diners anaven
destinats a sostenir les causes entre el síndic de la ciutat de
Girona, d'una banda, i els senyors dels molins, de l'altra, per raó
de les moltures, drets i salaris de moldre blat i per prosseguir
les obres començades en els molins de la Manola, derruïts, que
la ciutat havia comprat.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die decima secunda mensis desembris
anna a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
secundo.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2824 i 3049.
Tres documents annexos en paper: procura de 12 de juny de 1581 a favor dels
adjunts als jurats per als assumptes dels molins de la Manola; nomenament de
curador de Joan Pou com a tutor d'Andreu Barrot el29 d'octubre de I 585, i inventari
de la curadoria fet per Joan Pou.
730 x 702 mm.

1679

1582, desembre, 22. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Antoni Mangi, Antoni
Domènec i Pere Teixidor, jurats, juntament amb Germà Papí,
difunt; Rafael Capmany, Jeroni Civera i Querol i Joan C~es.
ciutadans de la mà major; Rafael Cerdà, Jaume Saconomina,
Narcís Baürt, Francesc Ribes, mercaders, i Andreu Vilaplana,
notari públic, ciutadans de la mà mitjana; Pere Pasqual, escrivà;
Francesc Martí, aromater; Bernat Tarroja, espaser i Benet Guie,
passamaner, ciutadans de la mà menor, tots adjunts als jurats
per als assumptes dels molins que s'havien de construir al veïnat
de la Manola, i com a síndics i procuradors amb altres sis
persones absents del Consell General de la Universitat de Girona
i de diversos singulars (procura de 12 de juny de 1581). Venen
a Joan Alfons, canonge de l'església secular i coZ.Zegiata de Sant
Feliu de Girona, com a persona laica i privada, un censal de
35 lliures de pensió anual i 700 lliures de preu pagades per mitjà
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de la Taula de Dipòsits Comuns de Girona. Es destinarien a
pagar diversos plets amb els senyors dels molins de la ciutat per
raó dels drets de les moltures, i amb el fisc de la Batllia General
per raó de l'obra nova i de reconstrucció dels molins que la ciutat
havia comprat.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vicesima secunda mensis decembris
anno a nàtivitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
secundo.
Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
del també difunt Francesc Garbí, notari.
Registres específics: 2243 i 2244.
456 x 529 mm .

1680
1583, gener, 11

Establiment atorgat per Miquel Mercel, prior del convent de Sant
Agust{ de Peralada, i Francesc Ros, Jaume Abrell, Francesc Dies,
Francesc Altamora i Francesc Berenguer, conventuals de l'esmentat
convent, a favor de Pere Pont, pagès de Vilabertran, d'una peça
de terra erma situada a la parròquia de Cabanes, al lloc anomenat
pla de Vi.labertran, de sis vessanes d'extensió. A orient, afronta
amb l'honor de Bernat Albert i de Joan Moler, ambdós de Peralada; a migdia, amb la via pública; a occident, amb l'honor que
fou de Martí Oller, difunt, i a cerç, amb el riu Muga. Se salva
el dret i domini directe de l'abat de Santa Maria de Vilabertran
quant a terços, lluïsmes, foriscapis, dret d'empara i retenció i
el cens anual acostumat. Pere Pont pagarà un cens al convent de Sant Agustí de sis sous barcelonesos per Sant Pere i Sant
Feliu.
Die undecima ianuarii anno millesimo quingentesimo octuagesimo tertio.
Es posa en forma pública ellS de desembre de 1632. Jeroni de Palol,
donzell, notari públic de Peralada per autoritat reial, substitut de
Joan Cellers, senyor útil de l'esmentada notaria, de les notes del
difunt Pere Ferrer, notari.
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Registre específic: 1286.
336 x 171 mm.

1681
1583, gener, 18. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Jaume Vergés i Joan Ferrer,
ciutadans, i Rafael Cerdà, mercader, com a jurats de la ciutat
de Girona amb Miquel Verdalet, absent; Jeroni de Bell-lloc, Miquel
Andreu, Joan Cases i Jeroni Civera i de Querol, ciutadans de la
mà major; Jaume Saconomina, Narcfs Baürt, Francesc Ribes i
Andreu Vilaplana, ciutadans de la mà mitjana; Francesc Mart{
Picart, Miquel Desp{ i Benet Guie, ciutadans de la mà menor,
tots adjunts als jurats pel Consell General de la ciutat en els
negocis de construcció dels molins del veïnat de la Manola,
derruïts, i com a s{ndics i procuradors del Consell (procura de
12 de juny de 1581 closa per Francesc Garbí, notari de Girona
i escrivà del Consell). Venen a Guerau Miquel, donzell, senyor
del castell de Palau-sator, un censal de 1.000 sous de moneda
barcelonesa de cens i 1. 000 lliures de preu que el comprador paga
per mitjà de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns de la ciutat.
Els diners havien de ser destinats a les despeses de les causes
sostingudes a l'Audiència Reial entre el sfndic de la ciutat i els
senyors dels molins pels drets de moltura i salaris dels molins
bladers i a prosseguir les obres de reedifzcació dels molins de la
Manola.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die decima octava mensis ianuarii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo tercio.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i
escrivà del Consell de la ciutat.
Registres específics: 2127 i 2128.
Estava enganxat a un altre pergamí per Ja part inferior.

696 x 666 mm.

1682
1583, gener, 18. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Jaume Vergés, Joan Ferrer
i Rafael Cerdà, mercader, jurats de Girona, juntament amb Miquel
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Verdalet, absent; Jeroni Bell-lloc, Miquel Andreu, Joan Cases i
Jeroni Civera i de Querol, per la mà major; Jaume Saconomina,
Narcís Baürt, Francesc Ribes i Andreu Vilaplana, per la mà
mitjana; Francesc Martí Picart, Miquel Despí i Benet Guie, per
la mà menor, adjunts als jurats amb altres persones absents per
als assumptes dels molins del veïnat de la Manola i com a síndics
i procuradors del Consell i de diversos singulars (procura de 12
de juny de 1581 closa per Francesc Garbí, notari). Venen un
censal de 1. 000 sous de moneda barcelonesa de pensió anual i
1.000 lliures de preu a Guerau Miquel, donzell, senyor útil del
castell de Palau-sator, que reben per mitjà de la Taula de Canvi
o de Dipòsits Comuns de Girona. Les destinen al sosteniment
de les causes entre el síndic de la ciutat i els senyors dels molins,
portades a l'Audiència Reial del Principat per raó de les moltures,
drets i salaris de moldre blat en els molins bladers com també
per raó de la denúncia d'obra nova feta pel fisc de la Batllia
General, i a prosseguir les obres de reconstrucció dels molins de
la Manola, derruïts.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die decima octava mensis ianuarii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
tertio.
Miquel Savarrés, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les
notes del també difunt Andreu Vilaplana, notari.
Registres específics: 2965 i 2966.
Són dos pergamins cosits.
887 x 559 mm.

1683
1583, gener, 28. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Jaume Vergés, Joan Ferrer,
ciutadans de Girona, i Rafael Cerdà, mercader, jurats, juntament
amb Miquel Verdalet, absent; Jeroni de Bell-lloc, Miquel Andreu,
Joan Cases i Jeroni Civera i de Querol, per la mà major; Jaume
Saconomina, Narcís Baürt, Francesc Ribes i Andreu Vilaplana,
per la mà mitjana; Francesc Martí Picart, Miquel Despí i Benet
Guie, per la mà menor, com a procuradors del Consell per als
assumptes dels molins de la Manola segons document del notari
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Francesc Garbí de 12 de juny de 1581. Venen un censal de 400
sous de moneda barcelonesa de pensió anual i 400 lliures de preu
a Gaspar Valencas, mercader de Girona, com a administrador
de la causa pia instituïda pel difunt Pere Trull, mercader de la
mateixa ciutat. Els diners procedien de la lluïció d'un censal
de l'esmentada obra pia atorgada el 22 de desembre de 1582 a
Ramon Coromines, prevere de la diòcesi de Vic i reconeixen que
els han rebut per mitjà de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns
de la ciutat. Els compradors destinarien els diners a pagar les
causes entre el síndic de la ciutat i els senyors dels molins per
raó de les moltures, drets i salaris de moldre el blat, i amb el
{tsc de la Batllia General de Catalunya per l'obra nova dels molins
de la Manola.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vigesima octava mensis ianuarii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
tertio.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i
escrivà del Consell de la ciutat.
Registres específics: 2696 i 2697.
628 x 709 mm.

1684
1583, març, 9. Girona

Cessió de censal atorgada per Antic Puig, prevere rector de l'església
parroquial de Sant Llorenç d'Adri, el qual havia pres possessió
del seu càrrec davant Joan Figueres, prevere i notari episcopal, el
12 d'octubre de 1581, a favor de Miquel Abric, doctor en lleis de
Girona, com a administrador de la Taula de Dipòsits Comuns
de Girona, en virtut d'un privilegi concedit a l'esmentada Taula
i per deliberació dels jurats i adjunts a aquests per als assumptes
de la Taula de Canvi. Cedeix un censal de 141 sous i 4 diners
que Francesc de Santceloni, Joan de Riera, Francesc de Segurioles
i Pere Benet, ciutadans de Girona, vengueren a Francesc Carrer,
diaca de l'església de Sant Llorenç d'Adri, Berenguer Sesarques
i Berenguer Boscdemont, obrers de l'esmentada església, amb
llicència i voluntat de Miquel Gil, prevere beneficiat a l'església
de Sant Martí Sacosta, com a hereus universals de Ponç de
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Cabrera, ciutadà de Barcelona (Pere Pinós i Guillem de Donç,
notaris, 12 de juny de 1403). Antic Puig reconeix que ha rebut
el preu del censal i 15 sous i 9 diners per les pensions endarrerides.
Actum est hoc Gerunde die nona mensis marcii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo tertio.
Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
del també difunt Francesc Garbí, notari.
Registre específic: 2753.
404 x 247 mm.

1685
1583, març, 22. Girona

Cessió de censal atorgada per Miquel Pagès, canonge i tresorer de
la seu de Girona, com a procurador de Bernat Pagès, clergue
obtentor del benefici sota invocació de sant Vicenç, de la seu,
fundat per mestre Pons, físic (procura de 12 de desembre de 1582
closa per Joan Miquel Savarrés, notari de Girona), a favor de
Miquel Abric, doctor en dret i administrador de la Taula de Canvi
i Dipòsits Comuns de Girona. Cedeix un censal de 3 lliures, 6
sous i 8 diners de pensió anual i 100 lliures de preu (en temps
de la seva creació era de 8 lliures i 15 sous de pensió i 175 lliures
de preu). Havia estat venut per Guillem d'Hospital i Bartomeu
Benet, draper de Girona, com a s{ndics i procuradors de la
Universitat de Girona, a Pere de Vern, ciutadà de Girona (Bonanat
Nadal, notari, 30 d'octubre de 1377). Una part va pertànyer a
Bernat Miquel, clergue obtentor de l'esmentat benefici per venda
feta per l'esmentat Pere de Vern (Pere Pinós, notari, 31 de març
de 1386). L'atorgant reconeix que ha rebut les 100 lliures del preu.
Actum est hoc Gerunde die vicesima secunda mensis marcii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
tercio.
Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
del també difunt Francesc Garbí, notari.
Registre específic: 2146.
Document annex en paper clos per Jaume Vives, notari de Girona. Joan Miquel
Savarrés dóna fe de la procura a favor de Miquel Pagès.
205 x 376 mm.

1290

ARxiu

MUNICIPAL DE GIRONA

1686
1583, març, 24. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Jaume Vergés, Joan Ferrer,
Rafael Cerdà i Miquel Verdalet, jurats de la ciutat de Girona;
Francesc Miquel de Santceloni, Jeroni de Bell-lloc, Rafael Capmany, Joan Cases i Jeroni Civera i Querol, ciutadans de la mà
major; Nards Baürt i Francesc Ribes, mercaders, i Andreu Vilaplana, notari, ciutadans de la mà mitjana; Pere Pasqual, escrivà;
Miquel Despí, llibreter, i Jaume Torrent, teixidor de draps de lli,
ciutadans de la mà menor, com a membres del Consell de la ciutat
adjunts als jurats per als assumptes de les obres dels molins
juntament amb set persones més, absents, i com a síndics i
procuradors de l'esmentat Consell (procura de 12 de juny de 1581
en poder de Joan Faixat, notari), a favor de Bernat Xiberta, tireter
i aluder de Girona. Li venen un censal de 1O lliures corrents de
cens anual i 200 lliures de preu que reben per mitjà de la Taula
de Dipòsits Comuns de la ciutat. Els diners es destinen al
sosteniment de les causes amb els senyors dels molins de la ciutat
per raó de les moltures i a la reconstrucció dels molins de la
Manola, ara derruïts.
Segueix àpoca.
Acturn est hoc Gerunde die vicesima quarta mensis marcii armo
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo tertio.
Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
del notari Francesc Garbí.
Registres específics: 2172 i 2173.
Estava encolat per la part inferior dreta.
Annex en paper que conté la procura
de 12 de juny de 1581.
612 x 420 mm.

1687
1583, març, 26. Girona

Àpoca atorgada per Caterina, vídua de Nards Ferran, mercader de
Girona, a favor de Joan Cases, doctor en lleis, ciutadà i administrador de la Taula de Dipòsits Comuns de Girona, en la
qual reconeix que ha rebut 700 lliures barceloneses com a lluïció
d'un censal de 35 lliures de pensió i 700 lliures de moneda
barcelonesa de preu, que Rafael Capmany, ciutadà de Girona,
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i Joan Moner, mercader, jurats de la ciutat, i Jeroni de Bell-lloc,
Miquel Andreu, Martí Abric, Jaume Saconomina, Pere Garbí, Pere
Pasqual, Joan Maçanet i Benet Guie, ciutadans adjunts als
esmentats jurats pel Consell per tractar els assumptes del riu Ter
juntament amb quatre més d'absents, com a síndics i procuradors
de la ciutat, havien venut a l'atorgant. (Joan Faixat, notari, 15
d'octubre de 1580).
Actum est hoc Gerunde die vicesima sexta mensis marcii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo tertio.
Jaume Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia
vegueria de Girona.
Registre específic: 825.
235 x 348 mm.

1688
1583, març, 26. Girona

Cessió de censal atorgada per Guerau Verdera, mercader de Girona,
a favor de Joan Cases, doctor en dret, administrador de la Taula
de Dipòsits Comuns de Girona, per deliberació dels jurats i
adjunts en els assumptes d'aquesta, d'un de 25 lliures de pensió
anual i 500 lliures de preu, que Rafael Capmany, Rafael Ferrer,
Joan Moner i Baudili Gelabert, jurats de Girona; Jeroni de Belllloc, Miquel Martí Abric, Jaume Saconomina, Narcís Ferran,
Guerau Verdera i Francesc Ribes, mercaders; Pere Pasqual,
escrivà; Joan Maçanet, aromater, i Benet Guie, passamaner,
ciutadans del Consell de la ciutat i adjunts als jurats en els
assumptes de les obres del riu Ter, juntament amb tres persones
més absents, vengueren a l'esmentat Guerau Verdera el 7 de juny
de 1580. L'atorgant reconeix que ha rebut les 500 lliures del preu
i totes les pensions endarrerides.
Actum est hoc Gerunde die vicesima sexta mensis marcii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo tertio.

Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
del també difunt Francesc Garbí, notari.
Registre específic: 2339.
197 x 419 mm.
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1689
1583, març, 26. Girona

Creació i venda de censal atorgada pels jurats de Girona, juntament
amb Joan Ferrer, Rafael Cerdà i Miquel Verdalet, Jaume Vergés
(absent}, Miquel Andreu, Joan Cases i Jeroni Civera i Querol,
per la mà major; Jaume Saconomina, Narcfs Baürt, Pere Serra
i Francesc Ribes, mercaders, i Andreu Vilaplana, notari públic,
per la mà mitjana; Pere Pasqual, escrivà, i Benet Guie, passamaner, per la mà menor, tots ciutadans de Girona, com a
procuradors del Consell amb relació als assumptes dels molins
de la ciutat segons procura de 12 de juny de 1581. Venen un
censal de 25 lliures de moneda barcelonesa de cens i 500 lliures de preu a Guerau Verdera, mercader de Girona. Reben el
preu per mitjà de la Taula de Dipòsits Comuns de la ciutat.
Aquests diners haurien de servir per pagar els judicis entre el
síndic de la ciutat i els senyors dels molins per raó de les moltures,
drets i salaris, i per la reconstrucció dels molins de la Manola,
derruïts.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vicesima sexta mensis marcii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo tercio.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i
escrivà del Consell, de les notes de Francesc Garbí.
Registres específics: 2659 i 2660.
Annex en paper que conté una còpia de la procura de 12 de juny de 1581 atorgada
per la Universitat de Girona.
686 x 403 mm .

1690
1583, març, 26. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Joan Ferrer, Rafael Cerdà
i Miquel Verdalet, jurats de la ciutat de Girona, juntament amb
Jaume Vergés, absent, Miquel Andreu, Joan Cases, i Jeroni
Civera i Querol, per la mà major; Jaume Saconomina, Narcfs
Baürt, Pere Serra i Francesc Ribes, mercaders, i el notari Andreu Vilaplana, per la mà mitjana; Pere Pasqual, escrivà, i
Benet Guie, passamaner, per la mà menor, tots adjunts als
jurats per als assumptes dels molins de la ciutat, amb set
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persones més, absents, i com a sfndics i procuradors de la
Universitat de Girona. Venen a Caterina, vfdua de Narcfs Ferran,
mercader de Girona, un censal de 750 sous barcelonesos de
pensió anual i 750 lliures de preu que reben per mitjà de la
Taula de Dipòsits Comuns de l'esmentada ciutat. Els diners són
per pagar les causes entre el sfndic de Girona i els senyors dels
molins per raó de les moltures, drets i salaris de moldre el blat
en els molins de la ciutat, i per tenir tot el necessari per a la
reconstrucció dels molins de la Manola, derruïts, adquirits per
la ciutat.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vicesima sexta mensis marcii anno
a nativitate Domini rnillesimo quingentesimo octuagesimo tercio.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu de Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà
del Consell, de les notes de Francesc Garbí, notari públic per la
mateixa autoritat i substitució.
Registres específics: 2992 i 2993.

1583, març, 26

Trasllat de partida inscrita en el llibre de la Taula de Canvi. Hi consta
que Caterina Ferran, vfdua de Narcfs Ferran, deu les 750 lliures corresponents a la venda del censal anterior, quantitat que
la Taula de Canvi lliura a Jeroni Curús i Bernat Oliva, canonges
de la seu de Girona, com a comissaris del bisbe i el Capftol, i
a Jeroni de BelUloc, ciutadà de Girona, i Jaume Saconomina,
mercader de la mateixa ciutat, com a comissaris dels jurats i
del Consell de la ciutat per als assumptes dels molins de la
Manola.
Die vigesimo sexta mensis marcii anno Domini millesimo
quingentesimo octuagesimo tercio.
Jaume Vives, notari públic de Girona i escrivà de la Taula de Canvi
de la ciutat.
Registre específic: 2994.
Són tres pergamins cosits.
Annex en paper de 12 de juny de 1581 que conté un trasllat de la procura atorgada per la Universitat de Girona.
704 x
383 mm.
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1691
1583, abril, S. Girona

Creació i venda de censal atorgada pels jurats de Girona Jaume
Vergés, Joan Ferrer, el mercader Rafael Cerdà i Miquel Verdalet;
Francesc Miquel de Santceloni, Rafael Capmany i Descoll, Jeroni
de Bell-lloc, i Jeroni Civera i de Querol, ciutadans de la mà major;
Narcís Baürt, Jaume Saconomina, Francesc Ribes i Andreu
Vilaplana, ciutadans de la mà mitjana; Pere Teixeres, Jaume
Torrent, Benet Guie i Pere Pasqual, ciutadans de la mà menor;
membres del Consell General de la ciutat, com a síndics i
procuradors de l'esmentat Consell per als assumptes relacionats
amb els molins de la Manola. Venen un censal de 400 sous de
pensió anual i 400 lliures de preu a Montserrat Pastell, prevere,
rector de la parròquia de Fornells, com a persona laica i privada.
El reben per mitjà de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns
de Girona. Els diners rebuts són per pagar les causes pendents
a l'Audiència Reial entre el síndic de la ciutat i els senyors dels
molins per raó de moltures, drets i salaris, i per prosseguir-ne
l'obra de reconstrucció.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerundae die quinta mensis aprilis armo a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo tercio.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i
escrivà del Consell de la ciutat.
Registres específics : 2441 i 2442.
710 x 525 mm.

1692
1583, abril, 13. Peralada

Venda atorgada per Baudili Casanova, paraire de Peralada, a favor
de Guillem Jabert, carnisser resident a la mateixa vila, d'una casa
i verger contigu situats a Peralada, a la plaça anomenada
antigament del Lli i ara de Sant Agustí, i un escon i un tinell
excepte l'habitacle situat sota el porxo. A orient, afronta amb la
plaça; a migdia, part amb una altra casa del venedor; a occident,
part amb aquesta última casa i part amb la muralla de la vila,
i a cerç, part amb un corriol i part amb la casa de Pere Busquets

CATÀLEG DE PERGAMINS DEL FONS DE L'AruNTAMENT DE GIRONA

1295

que fou d'en Mallorques. El preu de venda és de 80 lliures de
moneda barcelonesa. D'aquest preu, el comprador hauria de
donar 24 lliures al convent de Sant Agustí per la lluïció d'un
censal de 24 sous de pensió i 24 lliures de preu que el venedor
prestava a l'esmentat convent, a més de les pensions que devia
fins aleshores. Se salva el dret i domini directe dels hereus de
Bernat i Ramon de Llimós, cavaller difunt, i un cens anual per
Nadal d'una gallina.
Actum est hoc Petrelate die decimatertia mensis aprilis anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo tertio.
Pere Ferrer, notari de Peralada.
Registre específic: 711.
341 x 295 mm.

1693

1583, abril, 22. Girona
Creació i venda de censal atorgada per Jaume Vergés, Joan Ferrer,
Rafael Cerdà i Miquel Verdalet, jurats de la ciutat de Girona;
Jeroni de Bell-lloc, Rafael Capmany i Jeroni Civera i Querol,
ciutadans de la mà major; Jaume Saconomina, Guerau Verdera
i Francesc Ribes, mercaders, i Andreu Vilaplana, notari, ciutadans
de la mà mitjana; Pere Pasqual, escrivà; Francesc Martí, aromater;
Benet Guie, assaonador, i Jaume Torrent, teixidor de lli,
ciutadans de la mà menor, tots membres del Consell General
adjunts als jurats per als assumptes de les obres dels molins, i
com a síndics i procuradors del Consell (procura de 12 de juny
de 1581 en poder d'Andreu Vilaplana, notari). Venen a Joan
Llupià, prevere beneficiat en l'església de Sant Feliu de Girona,
i a Esteve Morell, paraire de draps de llana, com a marmessors
i administradors de l'heretat i béns de Joan Palol, paraire de
Girona difunt, un censal de 25 lliures de pensió anual i 500 lliures
de preu que reben per mitjà de la Taula de Canvi o de Dipòsits
Comuns de Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vicesima secunda mensis aprilis anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo tercio.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i
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escrivà del Consell de la ciutat, de les notes de Francesc Garbí, notari
escrivà.
Registres específics: 2268 i 2269.
Estava encolat per la part inferior.

609 x 402 mm.

1694
1583, abril, 22. Girona

Cessió de censal atorgada per Joan llupià, prevere beneficiat de
l'església de Sant Feliu de Girona, a favor de Joan Cases, doctor
en dret de Girona, com a administrador de la Taula de Dipòsits
Comuns de Girona, en virtut del privilegi reial concedit a
l'esmentada Taula, i de la deliberació dels jurats i dels adjunts
a aquests per als assumptes relacionats amb la Taula de Canvi
(4 de març de 1583). Cedeix un censal de 25 lliures de pensió
anual i 500 lliures de preu, que havien venut a l'atorgant, com
a persona privada, Antoni Mangi, Antoni Domènec i Pere
Teixidor, jurats de la Universitat de Girona, i Jeroni de Bell-lloc,
Rafael Capmany i Joan Ferrer, ciutadans; Guerau Verdera i
Francesc Ribes, mercaders; Pere Pasqual, escrivà; Joan Maçanet,
aromater; Benet Guie, passamaner, i Pere Glaudes Garba,
serraller de Girona, tots ciutadans del Consell General adjunts
als esmentats jurats, com a procuradors i síndics de la Universitat i de diversos particulars (Francesc Garbí, notari, 4 d'abril
de 1582). Reconeix que ha rebut les 500 lliures de moneda
barcelonesa del preu i les pensions endarrerides, pagades amb
diners de la Taula el mateix dia 22 d'abril de 1583.
Actum est hoc Gerunde die vicesima secunda mensis aprilis
armo a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
tertio.
Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
del també difunt notari Francesc Garbí.
Registre específic: 2615.
298 x 321 mm.

1695
1583, abril, 22. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Jaume VergéS, Joan Ferrer,
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Rafael Cerdà i Miquel Verda/et, jurats; Jeroni de Bell-lloc, Rafael
Capmany i Jeroni Civera i Querol, ciutadans de la mà major;
Jaume Saconomina, Guerau Verdera, Francesc Ribes, mercaders,
i Andreu Vilaplana, notari, ciutadans de la mà mitjana; Pere
Pasqual, escrivà, Francesc Martí, aromater, Benet Guie,
passamaner, i Jaume Torrent, teixidor de lli, ciutadans de la mà
menor, com a procuradors dels jurats en els assumptes de les
obres dels molins de la ciutat de Girona, juntament amb set
membres més absents, segons procura de 12 de juny de 1581.
Venen un censal de 500 sous de cens anual i 500 lliures de preu
a Joan Llupià, prevere beneficiat a l'església de Sant Feliu de
Girona, que el compra en nom propi. Reconeixen que han rebut
el preu per mitjà de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns
de la ciutat. Aquests diners haurien de servir per pagar els plets
entre el síndic de la ciutat i els senyors dels molins de Girona
per raó de les moltures, drets i salaris, i per reconstruir els molins
de la Manola, ara derruïts.
Segueix àpoca.
Actum est hac Gerunde die vigesima secunda mensis aprilis
anna a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
tertio.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i
escrivà del Consell de la ciutat, de les notes de Francesc G~rbí, notari.
Registres específics: 2684 i 2685.
588 x 397 mm.

1696
1583, abril, 28. Girona

Cessió de censal atorgada per Miquel Folgons, prevere, com a administrador de la Pia Almoina de Santa Maria de Cervià, a favor de
Joan Cases, administrador de la Taula de Dipòsits Comuns
de la ciutat de Girona, d'un censal de 3 lliures, 6 sous i 8 diners de moneda barcelonesa de pensió anual i 100 lliures de preu.
Procedien d'un altre de 22 lliures i 15 sous de pensió i 455 lliures
de preu que Guillem Hospital, mercader, i Bartomeu Benet,
draper, ciutadans de Girona, com a síndics i procuradors de la
Universitat de Girona, vengueren a Nicolau Xifre, canonge de
Sant Feliu de Girona, com a tutor d'Arnau, fill i hereu de Pere
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Xifre, espaser de Girona difunt, el 7 de juny de 1380. Part de l'esmentat censal havia estat comprada per Francesc de Busquets,
prevere beneficiat de l'església del monestir de Santa Maria de
Cervià, com a marmessor del difunt Ramon de Folgons, prevere
beneficiat en l'esmentat monestir, el qual institu{ l'Almoina com
a hereva (Guillem de Donç, notari, 21 de setembre de 1389).
L'atorgant reconeix que ha rebut les 100 lliures del preu.
Actum est hoc Gerunde die vicesima octava mensis aprilis anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo tercio.
Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
del també difunt Francesc Garbí, notari.
Registre específic: 2068.
Nicolau i Pere Xifre consten en el document com a Nicholao Xifra i Petri
Xifra.
311 x 322 mm.

1697
1583, maig, 1. Roma

Breu atorgat pel papa Gregori XIII en el qual aprova i confirma els
capftols acordats entre Benet de Toco, bisbe de Girona, i el Capftol
de l'esmentada ciutat d'una banda, i el Consell i jurats de la ciutat
de Girona, de l'altra. Aquests capltols estableixen per un perlode
de dotze anys la gabella sobre el peix, tant si és salat com si no,
venut o comprat a la ciutat, que havien de pagar els habitants
de Girona, eclesiàstics i seculars. Aquesta imposició s'acordà per
pagar la reparació dels molins destruïts pel riu, anomenats
Carolin, Manola i Via de Prades i que foren de Jeroni Civera,
per poder pagar els interessos dels censals que la ciutat havia
creat i venut pel mateix motiu i per poder lluir-los i redimir-los.
Posat cas que aquests censals fossin redimits abans del periode
de dotze anys, es podria retirar la gabella. Per evitar el frau, quatre
persones (dues escollides pel Consell i dues pel Capftol) havien
de controlar-ne el pagament, la recepció dels fruits dels molins
i la conversió i esmerçament dels diners en les finalitats
esmentades. Aquestes mateixes persones, una vegada redimits els
censals i cessada la gabella, havien de controlar els rèdits dels
molins i dipositar-los a la Taula de Canvi de la ciutat. D'aquests
rèdits, la meitat es destinaria a lluir altres censals i l'altra meitat,
a reparació i conservació dels molins.
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Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris die
prima maii M D LXXXIII pontificatus nostri anna undecimo.
Registre específic: 2688.
Altres numeracions: Registrado de número 292.

383 x SOS mm.

1698
1583, maig, 20. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Joan Ferrer i Rafael Cerdà,
mercaders, jurats de Girona amb Jaume Vergés, ciutadà difunt,
i Miquel Verdalet, menescal absent; Miquel Andreu, Joan Cases,
doctors en tots dos drets, i Pere Saconomina, per la mà major;
Jaume Saconomina, Miquel Védruna, Pere Serra, Francesc Ribes,
Narcís Baürt i Andreu Vilaplana, per la mà mitjana; Francesc
Martí, apotecari, Miquel Despí i Jaume Torrent, per la mà menor,
com a procuradors del Consell per als assumptes dels molins de
la Manola amb altres absents. Venen un censal de 1.000 sous
de moneda corrent i 1.000 lliures de preu a Anna, vídua d'Antic
Avinyó i Feliu, notari de Castelló d'Empúries, com a tutora d'Anna Maria, filla i hereva dels esmentats cònjuges. Reben el preu
per mitjà de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns de Girona.
Els compradors destinen els diners a pagar les causes entre el síndic
de la ciutat i els senyors dels molins per raó de les moltures, drets
i salaris de moldre el blat, i amb el fisc de la Batllia General de
Catalunya per l'obra nova dels molins de la Manola.
Segueix àpoca.
Actum est hac Gerunde die vigesima mensis maii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo tertio.

Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i
escrivà del Consell de la ciutat.
Registres específics: 2692 i 2693.
776 x 613 mm.

1699
1583, maig, 26. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Joan Ferrer, ciutadà; Rafael
Cerdà, mercader, i Miquel Verdalet, menescal, jurats de Girona
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amb el difunt Jaume Vergés, ciutadà; Joan Cases, doctor en tots
dos drets; Jeroni Civera i Querol i Pere Saconomina, ciutadans
de la mà major; Narcís Baürt, Francesc Ribes, Jaume Saconomina
i Andreu Vilaplana, ciutadans de la mà mitjana; Pere Pasqual,
Francesc Martí Picart i Benet Guie, ciutadans de la mà menor;
membres del Consell General de la ciutat, com a síndics i
procuradors de l'esmentat Consell per als assumptes relacionats
amb els molins de la Manola. Venen un censal de 200 sous de
pensió anual i 200 lliures de preu a favor de Rafael de Bell-lloc,
clergue de Girona, com a obtentor del personat instituït per Pere
Vilar, d'Hostalric, rector de Maçanes. El reben per mitjà de la
Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns de Girona. Els diners rebuts
han de servir per pagar les causes que es jutjaven a l'Audiència
Reial entre el síndic de la ciutat i els senyors dels molins per
raó de moltures, drets i salaris, i per prosseguir l'obra de reconstrucció dels esmentats molins.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerundae die vigesima sexta mensis maii anno
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo tercio.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i
escrivà del Consell de la ciutat.
Registres específics: 2437 i 2438.
708 x 657 mm.

1700
1583, juny, 3. Girona

Àpoca atorgada per Gabriel Olmera, prior de Santa Maria ·del Coll,
diòcesi de Vic, obtentor del benefici sota invocació de santa Cristina de l'església parroquial de la Vall d'Aro, a favor de Miquel Abric,
doctor en tots dos drets, administrador durant el bienni anterior
de la Taula de Canvi de Girona, en la qual reconeix que ha rebut
220 lliures del preu i propietat i 24 sous i 5 diners d'interès per
la lluïció d'un censal de 7 lliures, 6 sous i 8 diners de pensió anual
i 220 lliures de moneda barcelonesa de preu que Ramon Samsó
el gran, Bernat de Vilarmau i Nicodem Puig, com a síndics i
procuradors de la Universitat de Girona, havien venut al reverend
Dalmau de Raset, ardiaca major de la seu, com a obtentor del
benefici de Sant Miquel de l'església d'Aro, el 28 de juliol de 1446.
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Actum est hoc Gerunde die tertio mensis iunii anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo octuagesimo tertio.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 767.
370 x 333 mm.

1701
1583, juliol, 6. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Joan Ferrer, ciutadà; Rafael
Cerdà, mercader, i Miquel Verdalet, manescal, com a jurats de
la ciutat de Girona amb el difunt Jaume Vergés, ciutadà; Rafael
Capmany i Descoll, Jeroni Civera i Querol, Pere Saconomina i
Miquel Saconomina, per la mà major; Nards Baürt, Pere Garbí,
Francesc Ribes i Andreu Vilaplana, per la mà mitjana; Pere
Pasqual, Francesc Martí Picart, Pere Teixeres i Joan Maçanet,
per la mà menor, adjunts als jurats per als assumptes dels molins
del veïnat de la Manola juntament amb altres persones absents,
i síndics i procuradors pel Consell de la ciutat i de diversos
singulars. Venen als esmentats jurats, com a protectors i administradors generals de l'Hospital de Santa Caterina de Girona;
a Joan Cases, doctor en tots dos drets; a Pere Garbí, antic notari,
i a Pere Pasqual, notari, com a cònsols del mateix Hospital, un
censal de 1.057 sous de pensió anual i 1.057 lliures de moneda
barcelonesa de preu. El reben per mitjà de la Taula de Canvi o
Dipòsits Comuns de la ciutat. Destinen els diners a subvenir les
causes entre el síndic de la ciutat i els senyors dels molins,
portades a l'Audiència Reial del Principat per raó de les moltures,
drets i salaris de moldre blat als molins bladers; per raó de la
denúncia d'obra nova feta pel fisc de la Batllia General, i a
prosseguir les obres de reconstrucció dels molins de la Manola,
derruïts.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerundae die sexta mensis iulii anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo octuagesimo tercio.
Rafael Albert, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà del
Consell, de les notes del també difunt Andreu Vilaplana, notari.
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Registres específics: 2969 i 2970.
748 x 518 mm.

1702
1583, juliol, 30. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Joan Ferrer, ciutadà; Rafael
Cerdà, mercader, i Miquel Verda/et, menescal, com a jurats de
la ciutat de Girona amb el difunt Jaume Vergès, ciutadà; Joan
Cases, Miquel Saconomina i Jeroni Civera i Querol, per la mà
major; Narcfs Baürt, Jaume Saconomina, Francesc Ribes i
Andreu Vilaplana, per la mà mitjana; Francesc Martí, aromater;
Pere Pasqual, notari, i Miquel Despí, llibreter, per la mà menor,
membres del Consell de la ciutat i adjunts als esmentats jurats
per als assumptes dels molins del veïnat de la Manola amb altres
síndics i procuradors absents. Venen un censal de 400 sous de
cens anual i 400 lliures de preu a Francesc Cerdà, clergue de
Girona, com a obtentor del personat instituït per Rafael
Ferrussola, prevere, prior de Santa Maria de Ridaura, bisbat de
Vic, absent. Reconeixen que han rebut el preu per mitjà de la
Taula de Canvi o Dipòsits Comuns de Girona. Els diners es
destinen a pagar les causes que el síndic de la ciutat sostenia
amb els senyors dels molins de Girona per raó de les moltures,
drets i salaris de moldre el blat i per la denúncia d 'obra nova
feta pel fisc de la Batllia General de Catalunya als molins de la
Manola, i a prosseguir les obres dels esmentats molins.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerundae die trigesima mensis iulii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo tertio.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i
escrivà del Consell de la ciutat.
Registres específics: 2839 i 2840 .
.Estava encolat per la part inferior.

722 x 602 mm.

1703
1583, setembre, 12. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Joan Ferrer, ciutadà, i Miquel
Verdalet, menescal, jurats de Girona amb el difunt Jaume Vergés,
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ciutadà, i Rafael Cerdà, mercader (absent); Jeroni de Bell-lloc,
Miquel Andreu, Jeroni Civera i Querol i Miquel Saconomina,
ciutadans de la mà major; Narcís Baürt, Pere Serra i Francesc
Ribes, mercaders, i Andreu Vilaplana, notari, ciutadans de la mà
mitjana; Benet Guie, Miquel Despf i Jaume Torrent, ciutadans
de la mà menor; membres del Consell General, com a sfndics
i procuradors de l'esmentat Consell per als assumptes relacionats
amb els molins de la Manola. Venen a Joana Llandric, vfdua ·
de Baudili Llandric, hortolà de Girona, i a Pere Casadamunt, àlies
Llandric, també hortolà de Girona, un censal de 140 sous de
pensió anual i 140 lliures de preu que reben per mitjà de la Taula
de Canvi o de Dipòsits Comuns de Girona. Els diners serveixen
per pagar les causes que es portaven a l'Audiència Reial entre
el sfndic de la ciutat i els senyors dels molins per raó de moltures,
drets i salaris, i per prosseguir-ne l'obra de reconstrucció. Els
compradors paguen amb 100 lliures que procedien de la lluïció
feta als cònjuges Sunyer, de Taialà, i amb 40 lliures de diners
de l'esmentada Joana.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerundae die duodecimo mensis septembris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
tercio.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i
escrivà del Consell de la ciutat.
Registres específics: 2435 i 2436.
720 x 574 mm.

1704
1583, setembre, 27. Girona

Definició atorgada per Magdalena, germana de Guerau Mart{, pagès
del veïnat de la Móra de Viladasens, amb consell i voluntat del
seu futur marit Salvador Pagès, pagès, fill i hereu de Pere Pagès,
pagès de Sant Miquel de Fluvià, i de la seva esposa Joana, difunts,
a favor del seu germà, de tots els drets que tenia sobre l'heretat
i llegftima paterna, materna i suplement i per les deixes i llegats
o qualsevol altre dret que li competís sobre els béns dels seus
pares. A canvi, reconeix que havia rebut 240 lliures barceloneses,
vestits i joies personals, que constituí en dot al seu futur marit.

1304

ARxru

MUNICIPAL DE GIRONA

Actum est hoc Gerunde die vigesima septima mensis septembris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo tertio.
Joan Miquel Savarrés, notari públic de Girona per autoritat reial,
substitut del successor del difunt Jaume de Campllong, notari públic.
Registre específic: 1169.
Altres numeracions: no 67.

336 x 220 mm.

1705
1583, octubre, 1. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Joan Ferrer, ciutadà,• Rafael
Cerdà, mercader, i Miquel Verdalet, menescal, jurats de Girona
amb el difunt Jaume Vergés; Joan Cases, Miquel Saconomina
i Jaume Saconomina, ciutadans de la mà major; Narcís Baürt,
Miquel Vedruna, Pere Serra i Francesc Ribes, mercaders, i Andreu
Vilaplana, notari, ciutadans de la mà mitjana; Francesc Martí
Picart, Jaume Torrent, Benet Guie i Pere Pasqual, ciutadans de
la mà menor; membres del Consell General de la ciutat, com a
síndics i procuradors de l'esmentat Consell per als assumptes
relacionats amb els molins de la Manola. Venen a Guerau
Verdera, mercader de Girona, un censal de 600 sous de pensió
anual i 600 lliures de preu que reben per mitjà de la Taula de
Canvi o de Dipòsits Comuns de Girona. L'esmerçaran a pagar
les causes que es conduïen a l'Audiència Reial entre el síndic
de la ciutat i els senyors dels molins per raó de moltures, drets
i salaris, i per prosseguir-ne l'obra de reconstrucció.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerundae die prima mensis octobris anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo tercio.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà
del Consell de la ciutat.
Registres específics: 2439 i 2440.
770 x 621 mm.

1706
1583, desembre, 7. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Joan Ferrer, ciutadà; Rafael
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Cerdà, mercader, i Miquel Verdalet, menescal, jurats de la universitat de Girona amb el difunt Jaume Vergés; Joan Cases, doctor
en tots dos drets; Miquel Saconomina i Jeroni de Bell-lloc,
ciutadans de la mà major; Narcís Baürt, Francesc Ribes, Miquel
Vedruna i Pere Serra, mercaders, i Andreu Vilaplana, notari, ciutadans de la mà mitjana; Francesc Martí, apotecari; Benet Guie,
passamaner, i Jaume Torrent, teixidor de lli, ciutadans de la mà
menor; com a membres del Consell i com a síndics i procuradors
per als assumptes relacionats amb els molins de la Manola. Venen
a Antoni Sibils, mercader de Girona, un censal de 1.000 sous de
pensió anual i 1.000 lliures de preu que reben per mitjà de la Taula
de Canvi o de Dipòsits Comuns de Girona. El preu ha de servir
per pagar les causes que es portaven a l'Audiència Reial entre el
síndic de la ciutat i els senyors dels molins per raó de moltures,
drets i salaris, i per prosseguir-ne l'obra de reconstrucció.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerundae die septima mensis desembris armo
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo tercio.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i
escrivà del Consell de la ciutat.
Registres específics: 2433 i 2434.
832 x 575 mm.

1707
1583, desembre, 17. Verges

Àpoca atorgada per Joan Tomàs, d'Ullà, amb consentiment i voluntat
de Montserrat Roquer, de Mont-ras, el seu curador, a favor del
seu cunyat Antoni Fortià, menor d'edat, habitant de la Tallada,
en la qual reconeix que ha rebut dues arques i tots els vestits
de Maria Tomàs, germana difunta de l'atorgant i esposa d'Antoni
Fortià, en compensació dels vestits que l'esmentada Maria havia
aportat al matrimoni.
Actum est hoc in castro de Virginibus die decima septima
mensis decembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
octuagesimo tertio.
Joan Metge, oriünd de Colomers, notari públic per autoritat reial,
regent de la notaria i escrivania de Verges, la Tallada i Bellcaire
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i de tota la batllia de Verges per Miquel Tarza, regent de la Corona
d'Aragó, propietari de l'esmentada notaria i escrivania.
Registre específic: 1406.
Altres numeracions: n° 49.

184 x 176 mm.

1708
1584, gener, 3. Torroella de Montgrí

Capitulacions matrimonials entre Baudili Cabanyer, pagès natural
del veïnat de Raset, parròquia de Cervià, amb Anna Salvador,
donzella, filla legítima i natural de Joan Salvador, pagès d'Ullà,
i de la seva esposa Miquela, hereva dels béns del seu pare. Baudili,
amb consell i voluntat d'amics i parents, aporta com a aixovar
300 lliures de moneda barcelonesa, i Anna, amb consell i voluntat
de Llàtzer Pastell, pagès de Torroella de Montgrí, el seu curador,
de Montserrat T[.. .] i Jeroni Pagès, de Torroella, i altres parents
i amics, li lliura una quantitat equivalent dels seus béns. Per
restituir l'aixovar obliga tots i cadascun dels seus béns i drets
i la devolució es faria amb els mateixos pagaments i terminis
amb què havia estat rebut. També es tornarien els vestits, armes
i arnesos de l'esmentat Baudili. En cas de separació els
milloraments en els béns d'Anna es repartirien entre els dos
cònjuges. Per aquesta raó, Anna havia d'ordenar un inventari de
tots els béns que aportava al matrimoni.
Actum est hoc in villa Turricelle de Montegrino die tertia mensis
ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
octuagesimo quarto.
Jaume Batlle, notari públic per autoritat apostòlica i reial, regent
de la notaria de Torroella de Montgrí per Antic Sarriera i de Pons,
donzell, el seu senyor útil.
Registre específic: 2182.
Tinta força esvanida.
297 x 340 mm.

1709
1584, gener, 15. Vilamalla

Capitulacions matrimonials de Caterina, filla de Pere Hospital, pagès
del lloc de Vilamalla i de la seva esposa Caterina, amb Galceran
Saló, pagès del veïnat de la Baina, parròquia de Siurana, fill
d'Amer Saló, paraire de Banyoles, i de la seva esposa Margarida,
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difunts. Pere Hospital atorga a la seva filla, com a donació inter
vivos per raó del seu matrimoni, 70 lliures de moneda barcelonesa
i tots els vestits i joies personals. Aquesta, ho constitueix en dot
del seu futur marit el qual li correspon amb una part equivalent
dels seus béns. Per restituir el dot obliga tots els seus béns i la
devolució es faria amb els mateixos pagaments i terminis amb
què havia estat rebut. També es retornarien els vestits i joies de
Caterina llevat del vestit nupcial o el millor vestit i de les joies
d'or, plata o corall.
Actum est hoc in loco de Vilamalla die decima quinta mensis
ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
octuagesimo quarto.
Benet Ferrer, oriünd de Sant Martí Sesserra i habitant de Vilamalla,
notari públic de Siurana substitut de Bernat Caselles, de les notes
del notari Francesc Llobera, difunt.
Registre específic: 1173.
391 x 331 mm.

1710
1584, gener, 21. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Jeroni de Bell-lloc, ciutadà
de Girona; Pere Garbí, abans notari públic, i Bernat Baürt,
mercader, com a jurats amb Jaume Torrent, teixidor de lli, absent
per malaltia; Rafael Capmany, Joan Cases, doctor en tots dos
drets, Pere Saconomina, Jeroni Civera i Querol i Joan Ferrer, per
la mà major; Jaume Saconomina, Francesc Ribes, Rafael Cerdà
i Miquel Vedruna, mercaders, i Andreu Vilaplana, notari públic,
per la mà mitjana; Pere Pasqual, notari; Miquel Despí, llibreter;
Pere Teixeres, sabater, i Jaume Vaselles, paraire, per la mà menor;
membres del Consell General de Girona i adjunts als esmentats
jurats per als assumptes dels molins del veïnat de la Manola
(procura de 12 de juny de 1581 closa pel notari Francesc Garbí).
Venen un censal de 1.000 sous de pensió anual i 1.000 lliures
de preu a Pere Agustí, pagès de Bordils, per .pagar les despeses
de les causes que la ciutat té pendents a l'Audiència Reial contra
els senyors dels molins per raó de les moltures, drets i salaris
de moldre blat i per prosseguir les obres dels molins de la Manola
que la ciutat havia comprat.
Segueix àpoca.
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Actum est hoc Gerundae die vigesima prima mensis ianuarii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
quarto.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2812 i 2813.
Per la part inferior estava unit a d'altres pergamins.

796 x 576 mm.

1711

1584, gener, 29.
Lliurament de possessió atorgada per Guillem Robert, àlies Pol, pagès
de Camallera, espòs d'Esperança, vídua de Cristòfol Pol, també
pagès de Camallera, a favor de Guerau Martí, pagès del veïnat
de la Móra de Viladasens, com a hereu de Bartomeu Martí, pagès del mateix veïnat, de dues peces de terra que Vicenç Pol, pagès
de Camallera, i Margarida, la seva esposa, havien obligat en el
pagament d'un censal de 79 sous de pensió i 79 lliures de preu
que havien venut a Bartomeu Martí (notaria de Bàscara, JO de
desembre de 1557). La primera, situada a la parròquia de Camallera al lloc anomenat feixa del Passador, de dues vessanes
d'extensió, a orient, afronta amb l'honor d'en Gibert i amb la
d'en Feliu, de Camallera; a migdia, amb el camí; a occident, una
part amb l'honor d'en Gibert i una altra amb la de Joan Vilaür,
de Camallera, i a cerç, amb l'honor de Baudili Ferrer. La segona,
situada a la parròquia de Saus, al lloc anomenat camp de l'Hort,
de tres vessanes d'extensió, a orient, afronta amb l'honor d'en
Rava, de Saus, i amb la d'en Gibert; a migdia, amb l'honor
d'en Gibert; a occident, amb el camí reial, i a cerç, amb l'honor de Pere Metge, de Camallera. El lliurament es fa davant d'Antic
Dalmau, de Saus, substitut de Joan Metge, notari de la batllia
de Verges, i dels testimonis Montserrat Feliu, pagès de Camallera,
i Joan Castelló, menor d'edat, pagès d'Orriols. Formalitzen aquest
lliurament perquè feia temps que no es pagaven els interessos
de l'esmentat censal.
Vigesima nona mensis ianuarii armo a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo quarto.
Joan Metge, oriünd de Colomers, notari públic per autoritat reial,
regent de la notaria i escrivania de Verges, la Tallada i Bellcaire
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i de tota la batllia de Verges per Miquel Tarza, regent de la Corona
d'Aragó, propietari de l'esmentada notaria i escrivania.
Registre específic: 1566.
Altres numeracions: no 45.

242 x 221 mm.

1712
1584, febrer, 6. Selvadevall, mas

Testament de Sebastià Forn, àlies Selvadevall, natural de Santa Coloma
de Farners, casat al mas Selvadevall de Vilobí, en el qual escull
com a marmessors Francesc Mullo[, sagristà de Vilobí (o qui tingui aquest càrrec quan mori); el seu sogre Jaume Boet, àlies
Selvadevall, el seu germà Hilari, habitant de Vilobí, Joan llorell,
teixidor de lli de Santa Coloma de Farners, i Montserrat Selvadevall i la seva esposa Boneta. Disposa ser enterrat al cementiri de
Sant Esteve de Vilobí al vas del mas Selvadevall. Deixa diners per
a misses, pel dret de sepultura i caritat als pobres, per als ciris
de les torxes de l'església de Vilobí, per al rotlle de l'esmentada
església i per al ciri de Santa Margarida. Deixa 50 lliures al seu
germà Hilari si Montserrat, esposa del testador i hereva del mas
Selvadevall, no estigués encinta; en cas contrari, Hilari només
rebria la soldada pel temps que hauria estat al mas. Si Montserrat
no tenia fills, Hilari li hauria de fer ofrena tots els diumenges i
festes solemnes de l'església, durant l'any de dol, al vas on fos
enterrat. Nomena com a hereu universal de tots els altres béns
mobles i immobles el fill del qual la seva dona està prenyada, si
arriba a néixer; si no, a ella mateixa. Mana, però, que Montserrat
no pugui tornar-se a casar fins que el fill pòstum hagi nascut.
Fet en la casa de dit testador del mas Selvadevall als sis de febrer
del any de la nativitat del Senyor de mil sinch cents vuytanta quatre.
Antoni Valentí, prevere i rector de l'església parroquial de Sant
Esteve de Vilobí, de les notes de Francesc Mullol, sagristà i rector
de Vilobí.
Registre específic: 2522.

1584, febrer, 6. Vilobí d'Onyar
Codicil al testament de Sebastià Forn, de Santa Coloma de Farnés,

ara casat al mas Selvadevall de Vilobí, en el qual disposa que
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sigui revocada la clàusula on deixava 50 lliures al seu germà
Hilari posat cas que el testador moris sense fills ni filles. D'aquests
diners, 7 lliures s'han d'esmerçar en la compra d'un censal que
havia de servir per fundar un aniversari cantat a l'església de
Vilobí, per a l'ànima del testador i la dels seus pares, de 5 sous
de caritat. Els 2 sous restants i 43 lliures han de ser lliurades
a l'hereu testamentari.
Fet en la parròquia de Vilobí als sis de febrer mil sinch cents
vuytanta quatre.
Antoni Valentí, prevere i rector de l'església parroquial de Sant
Esteve de Vilobí, de les notes de Francesc Mullol, sagristà i rector
de Vilobí.
Registre especffic: 2523.
524 x 309 mm.

1713
1584, febrer, 29. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Jeroni de Bell-lloc, ciutadà
de Girona, Narcís Baürt i Jaume Torrent, teixidor, com a jurats
de la ciutat durant el present any amb Pere Garbí, abans notari
públic, absent, i Pere Miquel Andreu, Pere Saconomina, Jeroni
Civera i Querol, Rafael Cerdà, Jaume Saconomina, Francesc
Ribes, Andreu Vilaplana, Francesc Mart( Picart, Pere Pasqual,
Benet Guie i Jaume Vaselles, com a ciutadans adjunts als jurats
en els assumptes dels molins del veïnat de la Manola amb altres
persones absents i com a síndics i procuradors del Consell de
la ciutat (procura de 12 de juny de 1581 closa pel notari Francesc
Garbí). Venen un censal de 1.000 sous de moneda barcelonesa
de cens anual i 1. 000 lliures de preu a Julià Bertran, mercader
de Girona, absent. Han de servir per pagar les causes amb els
senyors dels molins de Girona per raó de moltures, drets i salaris
de moldre el blat, amb el fisc de la Batllia General de Catalunya
per la denúncia d'obra nova en els . esmentats molins, i per
prosseguir les obres.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vigesima nona mensis februarii
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
quarto.
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Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona i escrivà
del Consell de la ciutat.
Registres específics: 2879 i 2880.
873 x 458 mm.

1714
1584, abril

Venda atorgada per Marianna Vicenç, esposa de Pere Comis, àlies
Vicenç, senyora útil i propietària del mas i heretat d'en Vicenç
d'Ullà, amb consens i voluntat del seu marit, a favor de Bartomeu
Roensa, pagès de Canet, batllia de Verges, d'una peça de terra
de llaurar anomenada camp d'Ullà i situada al terme de Canet,
d'una vessana i mitja d'extensió. A orient, afronta amb l'honor
del comprador; a migdia, amb l'honor de Caterina Duran; a
occident, amb l'honor de Jaume Garriga, de Canet, i a cerç, amb
l'honor de Montserrat Tomàs, d'Ullà. El preu és de 18 lliures
barceloneses i se salva el dret i domini directe dels senyors pels
quals és tinguda.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in villa [... ] mensis aprilis anna a nativitate
Domini millesimo quingentesimo octuagesimo quarto.
Galceran Pons, notari públic regent de la notaria de la Bisbal pels
cònjuges Aimar-Pons, notaris públics per autoritat del bisbe de
Girona.
Registres específics: 1174 i 1175.
Àpoca escrita per mà diferent de Ja de l'instrument de venda, que correspon a
la del notari que clou ambdós documents.
343 x 397 mm.

1715
1584, abril, 4. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Jeroni de Bell-lloc, ciutadà;
Pere Garbí, en altre temps notari de Girona; Bernat Baürt,
mercader, i Jaume-Torrent, teixidor de lli, com a jurats de la ciutat
de Girona, amb Pere Saconomina i Joan Cases, ciutadans de la
mà major; Miquel Vedruna, Rafael Cerdà i Francesc Ribes,
mercaders, i Andreu Vilaplana, notari públic, ciutadans de la mà
mitjana; Pere Pasqual, notari; Francesc Martí Picart, apotecari;
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Miquel Despí, llibreter, i Jaume Vaselles, paraire, ciutadans de la
mà menor, tots ells associats als jurats en els assumptes de
la construcció dels molins de la Manola amb altres persones
absents, i com a síndics i procuradors de la Universitat de Girona
i de diversos singulars (procura de 12 de juny de 1581 en poder
de Francesc Garbí, notari públic de Girona i escrivà del Consell).
Venen un censal de 200 sous anuals de cens i 200 lliures de
moneda barcelonesa de preu a Joana Llandriga, vídua de Baudili
Llandric, hortolà de Girona, com a usufructuària de per vida dels
béns def. seu marit, i a Pere Llandric, àlies Casadamunt, també
hortolà de Girona, oriünd de Bàscara, com a propietari. Paguen
amb els diners procedents de la lluïció d'un altre censal a favor
dels jurats de la ciutat de Girona. Els diners d'aquesta venda es
destinen a subvenir i defensar els plets amb els senyors dels molins
de la ciutat pels drets i salaris de les moltures dels molins bladers,
i amb el fisc de la Batllia General per la denúncia de l'obra de
nova construcció i reedificació dels molins de la Manola que la
ciutat volia refer.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerundae die quarta mensis aprilis anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo quarto.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, i
escrivà del Consell de la ciutat.
Registres específic$: 2110 i 2111.
Estava encolat per la part inferior .

759 x 621 mm.

1716
1584, maig, 6. Bàscara

Àpoca atorgada per Esteve Ros, pagès i teixidor de Vilaür, baronia
del castell de Sant Mori, fill i hereu del difunt Antoni Ros, teixidor
del mateix lloc (testament de 16 d'abril de 1574), a favor de
Montserrat Batlle, pagès de Vilaür, en la qual reconeix que ha
rebut 15 lliures barceloneses per tres pagaments endarrerits
d'un censal de 100 sous de pensió anual i 100 lliures de preu
que Esteve Batlle, de Vilaür, i Margarida, la seva esposa, pares
de l'esmentat Montserrat, vengueren a Bernat Mir, de Gaüses
(notaria de Verges, 27 de juliol de 1559). Esteve Ros el tenia per
herència del seu pare qui, al seu torn, el posseïa perquè l'havia
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comprat Pere Teixidor i Descall de Via, tutor dels pupils Mir,
de Gaüses (instrument donat a Girona el 3 de setembre de 1578).
Actum est hoc in villa Baschare die sexta mensis maii armo
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo quarto.
Francesc Vinyes, notari de Bàscara per autoritat reial i del bisbe
de Girona, regent de la notaria d'aquesta vila amb Amer Sala, notari,
per l'hereu del difunt Jaume Safont Cella, notari.
Registre específic: 1172.
320 x 231 mm.

1717
1584, juny, 22. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Jeroni de Bell-lloc, ciutadà,
i Pere Garbí, abans notari públic, jurats amb Bernat Baürt i
Jaume Torrent, teixidor, absents per malaltia; Rafael Capmany
i Joan Ferrer, ciutadans de la mà major; Jaume Saconomina,
Rafael Cerdà, Francesc Ribes, Rafael Merola i Andreu Vilaplana,
ciutadans de la mà mitjana; Francesc Martí Picart, Benet Guie
i Jaume Vaselles, ciutadans de la mà menor, tots ells adjunts
als jurats amb altres persones absents per als assumptes dels
molins de la Manola, i com a procuradors i actors del Consell
General i de diversos particulars (procura de 12 de juny de 1581).
Venen a Rafael Malagelada, prevere rector de l'església de Cartellà,
en nom propi, un censal de 120 sous de cens anual i ·120 lliures de preu que reben per mitjà de la Taula de Canvi o de Dipòsits
Comuns de la ciutat de Girona. Es destinarien a pagar diversos plets amb els senyors dels molins de la ciutat per raó dels
drets de les moltures, i amb el fisc de la Batllia General per raó
de l'obra nova i de reconstrucció dels molins que la ciutat havia
comprat.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerundae die vigesima secunda mensis iunii
armo a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
quarto.
Segimon Solà, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
d'Andreu Vilaplana, cormotari absent.
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Registres específics: 2241 i 2242.
Estava encolat per la part inferior.

740 x 570 mm.

1718
1584, juny, 26. Girona

Testament de Paula Vives, esposa de Bernat Vives, paraire de Girona,
en el qual escull com a marmessors el seu marit Bernat Vives;
el seu cunyat Pere Vives, paraire de Girona, i fra Llàtzer Vives,
monjo i infermer del monestir de Sant Pere de Rodes, fill dels
esmentats cònjuges. Vol ser enterrada al cementiri de l'església
col·legiata de Sant Feliu de Girona, al túmul del seu marit. Deixa
diners per a la celebració de misses a Sant Feliu i a l'altar
privilegiat de la Mare de Déu dels Socors del monestir del Carme.
Fa llegats pecuniaris a cadascun dels seus fills i filles en concepte
d'heretat i llegítima i nomena Helena i Clàudia, filles seves, com
a hereves universals a parts iguals. En cas de mort, les substituiria
el marit de la testadora, i en cas de defunció d'aquest, els béns
haurien de ser venuts i invertits en causes pies.
Actum est hoc testamentum Gerunde, in domo habitationis
dicte testatrixis siti in vico numcupato del Carme dicte civitatis die
vigesima sexta mensis iunii anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo octuagesimo quarto.
Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de la ciutat, batllia i
vegueria de Girona.
Registre específic: 985.
333 x 285 mm.

1719
1584, setembre, 2. La Sala

Capitulacions matrimonials d'Anna, germana de Joan Ferrer, pagès
del veïnat de Garrigoles de la parròquia de Santa Maria de la
Sala, terme de Foixà, fill i hereu de Joan Agustí, àlies Ferrer, i
de la seva esposa Joana, difunts, amb Miquel Vidal, fill hereu
de Joan Vidal, pagès del lloc de Tor (heretament en poder de Joan
Metge, notari de Verges). Joan Ferrer dóna a la seva germana,
com a donació inter vivos per raó del seu matrimoni ja celebrat,
140 lliures de moneda barcelonesa i els vestits i joies personals.
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Anna ho constitueix en dot del seu marit el qual li correspon
amb una quantitat equivalent dels seus béns en donació propter
nuptias. Per restituir el dot obliga tots els seus béns i la devolució
es faria amb els mateixos pagaments i terminis amb què havia
estat rebut. També es retornarien els vestits i joies d'Anna llevat
del vestit nupcial i les joies d'or, plata o corall.
Actum est hoc in manso Ferrer de Sala die secunda mensis
septembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
octuagesimo quarto.
Sebastià Guàrdia, prevere i notari de Foixà i termes per autoritat
apostòlica i de Galceran de Foixà, senyor de l'esmentat castell.
Registre específic: 1176.
389 x 338 mm.

1720
1584, setembre, 25. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Jeroni de Bell-lloc, ciutadà;
Pere Garbí, en altre temps notari públic de Girona, i Jaume
Torrent, teixidor de lli, com a jurats de la ciutat de Girona amb
Bernat Baürt, absent; Narcís Baürt i Joan Ferrer, ciutadans de
la mà major; Jaume Saconomina, Guerau Verdera i Francesc
Ribes, ciutadans de la mà mitjana, i Benet Guie i Joan Domènec,
ciutadans de la mà menor; tots ells membres del Consell General,
com a adjunts als esmentats jurats per als assumptes del riu Ter
amb altres persones absents, i com a síndics i procuradors del
Consell (procura de 28 de juliol de 1570). Venen un censal de
100 sous barcelonesos de pensió anual i 100 lliures de preu als
esmentats jurats com a protectors i administradors de l'Hospital
de Sant Llàtzer de Pedret i, per aquesta raó, hereus del difunt
Joan Ribes, prevere de la seu de Girona. Els diners procedien
de la lluïció d'un censal feta a Joan Güell, del veïnat de Palausacosta. Per assegurar el pagament de les pensions, els atorgants
obliguen els drets que perceben sobre la imposició de la carn que
la ciutat rep. Reben els diners mitjançant la Taula de Canvi o
de Dipòsits Comuns de la ciutat.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vigesima quinta mensis septembris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
quarto.
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Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i
escrivà del Consell de la ciutat.
Registres específics: 2780 i 2781.
632 x 774 mm.

1721
1584, setembre, 27. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Jeroni de Bell-lloc, ciutadà;
Pere Garbí, antic notari públic, i Jaume Torrent, teixidor de lli,
com a jurats de Girona amb Bernat Baürt, absent; Miquel Andreu,
doctor en tots dos drets, i Pere Saconomina, per la mà major;
Jaume Saconomina, Rafael Cerdà, Rafael Merola, i Andreu
Vilaplana, notari, per la mà mitjana; Benet Guie, Francesc Martí
Picart, Pere Pasqual, Miquel Despí, i Jaume Vaselles, paraire, per
la mà menor, membres del Consell General de la ciutat associats
als jurats per als assumptes dels molins de la Manola i com a
síndics i procuradors del Consell (procura de 12 de juny de 1581 ).
Venen a Guerau Verdera, mercader de Girona, absent, un censal
de 600 sous de pensió anual i 600 lliures de preu, diners que
reben per mitjà de la Taula de Canvi de Girona. Hauria de servir
per pagar les causes amb els senyors dels molins de Girona per
raó de moltures, drets i salaris de moldre el blat, amb el (tSc de
la Batllia General de Catalunya per la denúncia d'obra nova en
els esmentats molins, i per prosseguir les obres.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vigesima septima mensis septembris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo quarto.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona i escrivà
del Consell de la ciutat.
Registres específics: 2871 i 2872.
803 x 825 mm.

1722
1584, novembre, 22. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Pere Garbí, en altre temps
notari de Girona; Bernat Baürt, mercader, i Jaume Torrent,
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teixidor, com a jurats de Girona, amb jeroni de Bell-lloc, ciutadà
(absent) i Pere Saconomina, ciutadà, per la mà major; Jaume
Saconomina, Francesc Ribas i Andreu Vilaplana, per la mà
mitjana; Pere Pasqual, Benet Guie, Miquel Despí, Francesc Martí
Picart, Jaume Vaselles i Pere Teixeres, per la mà menor, tots ells
ciutadans de Girona associats als esmentats jurats en els
assumptes dels molins de la Manola, com a síndics i procuradors
del Consell i de diversos singulars (procura de 12 de juny de 1581).
Venen un censal de 225 sous de pensió anual i 225 lliures de
preu a Antoni Pagès, prevere beneficiat a l'església de Sant Feliu
de Girona, com a obtentor del benefici sota invocació de Sant
Martí de l'església parroquial de Vilablareix, per autoritat i decret
de Pere Tarroja, vicari general de Jaume Caçador, bisbe de Girona.
Reben el preu per mitjà de la '.('aula de Canvi o Dipòsits Comuns
de Girona per mà de Joan Cases, doctor en tots dos drets de
Girona, el seu administrador. Els diners d'aquesta venda es destinen a subvenir i defensar els plets amb els senyors dels molins
de la ciutat pels drets i salaris de les moltures dels molins bladers,
i amb el [tSc de la Batllia General per la denúncia de l'obra de
nova construcció i reedificació dels molins de la Manola que la
ciutat volia refer.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vigesima secunda mensis novembris
anna a nativitate Domini millessimo quingentesimo octuagesimo
quarto.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona i escrivà
del Consell de la ciutat.
Registres especilics: 2099 i 2100.
761 x 632 mm.

1723
1584, novembre, 22. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Pere Garbí, abans notari
públic de Girona; Bernat Baürt, mercader, i Jaume Torrent,
teixidor de lli, com a jurats de la ciutat de Girona amb Jeroni
de Bell-lloc, absent, i Pere Saconomina, de la mà major; Jaume
Saconomina, Francesc Ribes i Andreu Vilaplana, de la mà
mitjana; Pere Pasqual, Benet Guie i Miquel Despí, de la mà menor,
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adjunts als jurats en els assumptes dels molins de la Manola amb
altres persones absents, com a síndics i procuradors del Consell
de la ciutat, a favor de Joan Batlle, sagristà major de Sant Feliu
de Girona; Lluís Torrent, Joan Roca, [...]Banya, Narcís Barril,
Joan Llupià, Francesc Pasqual, Antoni Marcó i Antic Puig,
preveres, com a síndics i procuradors de la comunitat de
beneficiats de l'esmentada església col·legiata (procura closa per
Gregori Codina, antic notari públic de Girona). Els venen un
censal de 160 sous de moneda corrent anuals i 160 lliures de
preu i reconeixen que han rebut el preu per mitjà de la Taula
de Canvi o de Dipòsits Comuns de la ciutat. Els venedors han
de destinar els diners a sostenir les causes entre el síndic de la
ciutat i els senyors dels molins per raó de les moltures, drets i
salaris dels molins bladers, i per reedificar els molins de la
Manola, adquirits per la ciutat.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerundae die vigesima secunda mensis novembris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
quarto.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona i
escrivà del Consell de la ciutat.
Registres específics: 2791 i 2792.
792 x 627 mm.

1724
1584, novembre, 22. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Pere Garbí, abans notari
públic de Girona; Bernat Baürt, mercader, i Jaume Torrent,
teixidor de lli de Girona, com a jurats de la ciutat de Girona
conjuntament amb Jeroni de Bell-lloc, absent; Pere Saconomina,
per la mà major; Jaume Saconomina, Francesc Ribes i Andreu
Vilaplana, notari, per la mà mitjana; Benet Guie, Francesc Martí
Picart, Pere Pasqual, Miquel Despí, Jaume Vaselles i Pere Teixeres,
per la mà menor; membres del Consell General adjunts als
esmentats jurats per als assumptes dels molins del veïnat de la
Manola. Venen un censal de 160 sous barcelonesos de pensió
anual i 160 lliures de preu al monestir de Sant Feliu de Cadins,
el qual paga per mitjà de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns
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de la ciutat de Girona amb diners procedents de la lluïció feta
a Benet Reig, notari públic de Girona. Jerònia Sunyer, abadessa,
i les monges Estefania Bell-lloc, Maria Samsó, Isabel Sunyer,
Jerònia Miró, Jerònia de Santceloni, Dionísia Farnés i Paula
Sunyer, donen el seu consentiment. Els diners es destinen a
subvenir les causes entre el sindic de la ciutat i els senyors dels
molins per raó de moltures, drets i salaris de moldre el blat i
a la reedificació dels molins de la Manola.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die vigesima secunda mensis novembris
anno a nativitate Domini quingentesimo octuagesimo quarto.

Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona i escrivà
del Consell de la ciutat.
Registres específics: 2818 i 2819.

740 x 622 mm.

1725
1584, desembre, 1. Verges

Heretament atorgat per Joan Vidal, pagès de Tor, batllia de Verges,
a favor del seu fill Miquel Vidal i de la seva tercera esposa
Caterina Metge, per raó del seu matrimoni amb Anna Ferrer,
filla de Joan Agustí, àlies Ferrer, pagès de la Sala, i de la seva
esposa Joana, difunts. Li dóna tots els seus béns mobles i
immobles amb les clàusules següents: l'atorgant en continuaria
essent senyor i usufructuari mentre visqués; reté 200 ducats per
testar i fer les seves voluntats; l'hereu hauria de dotar els altres
fills i filles amb els béns objecte de la donació, a coneixença
del seu pare si vivia o de dos parents si era mort, i si el fill
moria sense descendència legitima o aquesta no arribava a l'edat
de testar, els béns tornarien a l'atorgant o a qui disposés llevat
de 50 lliures de les quals podria disposar en testament o fer
les seves voluntats.
Actum est hoc in castro de Virginibus die prima mensis
decembris anna a nativitate Domini millesimo quingentesimo
octuagesimo quarto.
Joan Metge, oriünd de Colomers, notari públic per autoritat reial,
regent de la notaria i escrivania de Verges, la Tallada i Bellcaire
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i de tota la batllia de Verges per Miquel Tarza, regent de la Corona
d'Aragó, propietari de l'esmentada notaria i escrivania.
Registre específic: 2227.
232 x 253 mm.

1726
1584, desembre, 23. Bordils

Testament de Joan Carreres, pagès i propietari del mas Carreres de
Sant Esteve de Bordils, en el qual escull com a marmessors el
sagristà de l'església de Sant Esteve de Bordils; mossèn Jeroni
Carreres, germà del testador i domer de l'església esmentada; el
seu gendre Montserrat Quintana Simó, àlies Carreres; Baudili
Esponellà, pagès de Bordils, i el seu cunyat Toni Ribes, pagès
del veïnat de Rissec. Vol ser sepultat al cementiri de l'església
de Bordils a la qual deixa diners pel dret de sepultura i misses.
També en dóna a la confraria del Santíssim Cos de Jesucrist de
Bordils, a Sant Sebastià de Mollet, per als ciris i altars de l'església
de Mollet i, per a les llànties de l'obra de Santa Maria del Roser.
A més, ordena una almoina de pa que s'hauria de distribuir per
l'aniversari de la seva mort, segons costum a l'esmentada
parròquia. Llega 100 ducats a la seva esposa Maria Carreres en
restitució del dot, d'acord amb els instruments nupcials. A més,
li deixa 5 lliures, la cambra on dormia amb totes les caixes, cofres,
llit, matalàs, flassada, llençols, travesser, coixins i màrfega, i el
dret de residir al mas. Deixa 200 lliures al seu fill Joan Carreres
si es casava (altrament, 50 lliures per disposar en testament);
1Olliures al seu gendre Montserrat Quintana Simó, àlies Carreres,
i 5 sous a cadascun dels seus fills o filles, nascuts o per néixer,
en concepte d'heretat i llegítima. Nomena Maria, filla seva i de
la seva esposa Maria com a hereva universal. Posat cas que morís
sense descendència s'hauria de seguir l'ordre de substitució del
testament de Baudili Carreres.
Fonch pres lo present testament per mi Baldiri Vidal sacristà
de Bordils a vint y tres de desembra M D L XXXIII!.

Baudili Vidal, prevere i sagristà de l'església parroquial de Sant
Esteve de Bordils.
Registre específic: 2303.
En català.
653 x 301 mm.
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1727
1585, febrer, 4. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Joan Cases, doctor en lleis;
Pere Ferran, mercader; Joan Campolier, paraire, i Baudili Ferrer,
sabater, tots ells jurats de la ciutat de Girona; Miquel Andreu,
Rafael Capmany, Joan Ferrer, Pere Saconomina i Narcís Baürt,
ciutadans de la mà major; Miquel Vedruna, Francesc Ribes,
Rafael Merola i Andreu Vilaplana, ciutadans de la mà mitjana;
Francesc Martí Picart, Miquel Despí, Pere Teixeres i Jaume
Torrent, ciutadans de la mà menor, adjunts als esmentats jurats
pel Consell General de la ciutat perquè s'ocupin dels assumptes
dels molins de la Manola, i com a síndics i procuradors de
l'esmentat Consell, a favor d'Elionor, vídua de Miquel Serra,
botiguer de teles de Girona. Li venen un censal de 500 sous
barcelonesos de pensió anual i 500 lliures de preu que reben per
mitjà de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns de Girona.
Els diners d'aquesta venda es destinen a subvenir i defensar els
plets amb els senyors dels molins de la ciutat pels drets i salaris
de les moltures dels molins bladers, i amb el fisc de la Batllia
General per la denúncia de l'obra de nova construcció i
reedificació dels molins de la Manola que la ciutat volia refer.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die quarta mensis februarii anno a
nativitate Domini rnillesimo quingentesimo octuagesimo quinto.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona i escrivà
del Consell de la ciutat.
Registres específics: 2101 i 2102.
736 x 661 mm.

1728
1585, febrer, 4. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Joan Cases, doctor en tots
dos drets; Pere Ferran, mercader; Joan Campolier, paraire, i
Baudili Ferrer, sabater, jurats de Girona; Miquel Andreu, Rafael
Capmany, Joan ·Ferrer, Pere Saconomina, i Narcfs Baürt,
ciutadans de la mà major; Miquel Vedruna, Francesc Ribes,
Rafael Merola, i Andreu Vilaplana, ciutadans de la mà mitjana;
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Francesc Martí Picart, Miquel Despí, Pere Teixeres i Jaume Torrent, teixidor de lli, ciutadans de la mà menor; membres del
Consell General de la ciutat i adjunts als jurats per als assumptes dels molins de la Manola amb altres persones absents, com
a síndics i procuradors de l'esmentat Consell (procura de 12
de juny de 1581 en poder de Francesc Garbí, notari i escrivà del Consell). Venen un censal de 100 sous de moneda barcelonesa anuals i 100 lliures de preu a favor dels mateixos jurats
com a protectors i administradors generals, per raó del càrrec
de jurats, de l'Hospital Nou de Santa Caterina de Girona, i a
favor de Joan de Terrades, ciutadà; Miquel Vedruna, mercader,
i Pere Pasqual, notari, cònsols de l'esmentat Hospital. Paguen
amb diners procedents de la lluïció feta als fills del difunt Benet
Serra, botiguer de teles de Girona. Els diners es destinen a
defensar els plets entre el síndic de la ciutat i els senyors dels
molins per raó de les moltures, drets i salaris, i la denúncia
d'obra nova en els esmentats molins feta pel fisc de la Batllia
General.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die quarta mensis februarii anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo quinto.
Rafael Albert, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2607 i 2608.
659 x 686 mm.

1729
1585, abril, 25. Viladasens

Testament de Joana Martí, vídua de Joan Martí, pagès del veïnat
de la Móra de Viladasens, en el qual escull com a marmessors
el sagristà de l'església de Viladasens; el seu fill Guerau Martí
i el seu germà Esteve Ribes, de Bordils, el seu germà. Vol ser
enterrada al túmul del mas Martí del cementiri de l'església de
Viladasens, a la qual deixa diners per a misses. Ordena la distribució d'una almoina de pa als habitants de la parròquia i
funda un aniversari perpetu de 5 sous anuals que pagarà el
seu hereu. Defineix al seu germà Esteve Ribes els drets que li
poguessin correspondre i nomena el seu fill Guerau Martí hereu
universal.
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En la parochia de Viladasens a vint y sine de abril mill sine
cents vuytanta sinch.
Cristòfol Miquel, sagristà de l'església de Sant Vicenç de Viladasens.
Registre específic: 1234.
En català.
217 x 315 mm.

1730
1585, maig, 22. Verges

Venda atorgada per Joan de Margarit, pagès d'Ullà, a favor de
Bartomeu Roensa, pagès de Canet, d'una peça de terra erma
situada al terme de Canet, de quatre vessanes d'extensió. A orient,
afronta amb l'honor de l'hereu de la casa i l'heretat d'en Ferrer,
de Canet; a migdia, amb el riu Ter, i a occident, amb l'honor
del comprador. El preu és de 50 lliures barceloneses i se salva
el dret i domini directe del senyor o senyors, sense censos ni agrers.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in castro de Virginibus die vigesima secunda
mensis maii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
octuagesimo quinto.
Joan Metge, oriünd de Colomers, notari públic per autoritat reial,
regent de la notaria i escrivania de Verges, la Tallada i Bellcaire
i de tota la batllia de Verges per Miquel Tarza, regent de la Corona
d'Aragó, propietari de l'esmentada notaria i escrivania.
Registres específics: 1178 i 1179.
326 x 278 mm .

1731
1585, juny, 3. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Pere Ferran, mercader; Joan
Campolier, paraire, i Baudili Ferrer, sabater, jurats de la ciutat
de Girona amb Joan Cases, doctor en tots dos drets absent; Miquel
Andreu, Jeroni Civera i Querol, Pere Saconomina i Rafael
Capmany, ciutadans de la mà major; Miquel Vedruna, Francesc
Ribes, Rafael Merola i Andreu Vilaplana, ciutadans de la mà
mitjana; Francesc Martí Picart, Benet Guie i Jaume Torrent,
ciutadans de la mà menor, tots ells membres del Consell General
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adjunts als jurats per als assumptes de les obres dels molins de
la Manola, i com a síndics i procuradors del Consell (procura
de 12 de juny de 1581). Venen a Guerau Verdera, mercader de
Girona, un censal de 500 sous de pensió anual i 500 lliures de preu
que reben per mitjà de la Taula de Canvi o de Dipòsits Comuns
de la ciutat de Girona.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerundae die tertia mensis iunii anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo octuagesimo quinto.
Andreu Vilaplana, notari públic per autoritat reial, substitut de
l'hereu de Jaume de Campllong, notari públic de Girona i escrivà
del Consell de la ciutat.
Registres específics: 2277 i 2278.
546 x 785 mm.

1732
1585, juny, 3. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Pere Ferran, mercader; Joan
Campolier, paraire, i Baudili Ferrer, jurats de Girona amb Joan
Cases, doctor en tots dos drets absent de la ciutat; Miquel Andreu,
Jeroni Civera i Querol, Pere Saconomina i Rafael Capmany, per
la mà major; Miquel Vedruna, Francesc Ribes, Rafael Merola i
Andreu Vilaplana, per la mà mitjana; Francesc Martí Picart,
Benet Guie i Jaume Torrent, per la mà menor, tots adjunts
pel Consell General als jurats per als assumptes dels molins del
veïnat de la Manola i com a procuradors del Consell. Venen
als jurats esmentats, com a protectors i administradors generals de l'Hospital Nou de Santa Caterina de Girona, un censal
de 160 sous de moneda corrent de cens anual i 160 lliures de
preu, diners que reben per mitjà de la Taula de Canvi o Dipòsits
Comuns de Girona. Haurien de servir per pagar les causes amb
els senyors dels molins per raó de moltures, drets i salaris de
moldre el blat; amb el fisc de la Batllia General de Catalunya
per la denúncia d'obra nova als molins de la Manola, comprats
per la ciutat; per reparar les rescloses dels esmentats molins,
malmeses a causa de les inundacions, i per prosseguir les obres
de reconstrucció.
Segueix àpoca.
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Actum est hoc Gerunde die tertia mensis iunii anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo octuagesimo quinto.
Rafael Albert, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari de Girona i escrivà del Consell
de la ciutat, de les notes del també difunt Andreu Vilaplana, notari.
Registres específics: 2869 i 2870.
Són dos pergamins cosits.
970 x 501 mm.

1733
1585, setembre, 27. Girona

Heretament atorgat per Francesc Serra, senyor útil i propietari del

mas Serra de Vilobí, d'acord amb els instruments nupcials d'i
d'agost de 1562 en poder de Miquel Renart, en els quals convenia,
amb la seva esposa Anna Ribot, que els fills del seu matrimoni
serien heretats amb els béns mobles i immobles de l'esmentat
mas, a favor de Pere Serra, fill dels esmentats cònjuges. Li dóna
el mas Serra amb les seves terres, honors i possessions, delmes,
censos, tasques, servituds o altres drets de domini directe. Es
reserva el dret d'usdefruit per a ell i la seva esposa, mentre visquin;
200 ducats pel valor de 240 lliures barceloneses en el cas de
restitució del dot de la seva esposa; el proveïment de menjar,
vestit, calçat i altres coses necessàries en vida seva, i el dret de
conrear tres vessanes de terra i poder fer servir el bestiar de la
casa per conrear-les i batre els cereals. Els altres fills del
matrimoni han de ser dotats amb els béns del mas i, fins que
no es casin, podran viure-hi i ser proveïts amb aquests béns. Si
Pere moria sense descendència legítima o aquesta no arribava
a edat de testar, els béns tornarien al donant o a qui disposés,
a excepció de 200 ducats amb els quals Pere Serra podria testar.
El donant es reserva 50 lliures de moneda barcelonesa per fer
testament.
Actum est hoc Gerunde die vigesima septima mensis septembris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
quinto.
Joan Faixat, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu del
difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registre específic: 768.
Altres numeracions: Registrado de número [3].

464 x 282 mm.
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1734
1585, setembre, 28. Montsó

Confirmació atorgada pel rei Felip I a favor de la ciutat de Girona
del privilegi que Fernan.do de Toledo, gran prior de Castella de
l'orde de Sant Joan de Jerusalem, lloctinent del rei i capità general
de Catalunya, li havia concedit el22 de novembre de 1576 referent
al regiment i govern de la ciutat, en el qual aprovava la reducció
del nombre de jurats i el canvi de procediment de la seva elecció.
Datum in oppido Montissoni die vigesimo octava mensis
septembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo quinto.

Joan Maria Serra.
Registre específic: 2811.
Conserva part del segell.
Paper annex amb la inscripció Vilabertran .
numeracions: 8.
666 x 820 mm.

Altres

1735
1585, octubre, 1. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Joan Campolier i Baudili
Ferrer, jurats de la ciutat de Girona amb Pere Ferran, malalt,
i Joan Cases, difunt; Rafael Capmany, Miquel Saconomina i
Narcfs Baürt, ciutadans de la mà major; Pere Garbí, Jaume
Saconomina, Jeroni Nonell i Francesc Ribes, mercaders, ciutadans
de la mà mitjana; Pere Pasqual, escrivà; Miquel Despí, llibreter,
i Benet Guie, passamaner, ciutadans de la mà menor; membres
del Consell General de la ciutat i adjunts als jurats en els
assumptes dels molins i rescloses de la ciutat amb vuit membres
més, absents, com a síndics i procuradors de la Universitat
(procura de 12 de juny de 1581 en poder de Francesc Garbí, notari
i escrivà del Consell). Venen a Llorenç de Santjoan, lloctinent
del rector del col-legi de Jesuïtes de Girona, en nom de la
comunitat, un censal de 41 lliures i 1O sous de pensió anual
i 831 lliures de preu que reben per mitjà de la Taula de Dipòsits
Comuns de Girona. Els diners es destinen a defensar els plets
entre el síndic de la ciutat i els senyors dels molins per raó de
les moltures, drets i salaris, i la denúncia d'obra nova als
esmentats molins feta pel fisc de la Batllia General.
Segueix àpoca.
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Actum est hoc Gerunda die prima mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo quinto.
Segimon Solà, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.
Registres específics: 2609 i 2610.
661 x 514 mm.

1736
1585, novembre, 17. Girona

Creació i venda de censal atorgada per Pere Ferran, Joan Campolier i Baudili Ferrer, jurats de Girona amb el difunt Joan
Cases, doctor en tots dos drets; Narcís Baürt i Miquel Saconomina, ciutadans; Jaume Saconomina, Rafael Cerdà, Miquel
Vedruna i Rafael Merola, mercaders; Pere Pasqual, escrivà;
Miquel Despí, llibreter; Francesc Martí, aromater, i Benet Guie,
passamaner; membres del Consell de la ciutat i adjunts als
jurats per als assumptes dels molins i rescloses de la ciutat
amb altres persones absents, com a síndics i procuradors de
l'esmentat Consell (procura de 12 de juny de 1581 en poder
de Francesc Garbí, notari i escrivà del Consell). Venen a fra
Miquel Fontanet, doctor en teologia, com a prior del convent
dels predicadors de Girona, un censal de 200 sous de pensió
anual i 200 lliures de preu que reben per mitjà de la Taula
de Dipòsits Comuns de Girona. Els diners es destinen a defensar els plets entre el síndic de la ciutat i els senyors dels
molins per raó de les moltures, drets i salaris, i la denúncia
d'obra nova als esmentats molins feta pel fisc de la Batllia
General.
Segueix àpoca.
Actum est hoc Gerunde die decima septima mensis novembris
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo
quinto.
Segimon Solà, notari públic per autoritat reial, substitut de l'hereu
del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona, de les notes
d'Andreu Vilaplana, connotari seu, com a escrivà del Consell de la
ciutat.
Registres específics: 26 tl i 2612.
836 x 429 mm.
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1737
1585, novembre, 26. Montsó

Confirmació de privilegis i provisions reials atorgada pel rei Felip I,
a súplica de Rafael Vivet i Andreu Vilaplana, sfndics de Girona
presents a les Corts Generals celebrades a Montsó. Confirma el
privilegi del rei Pere III de 29 d'abril de 1338; el del rei Joan I
donat a Montsó el 1389; la provisió de la reina Maria com a
lloctinent general del seu marit sobre l'estimació d'uns patis o
edificis de l'Hospital Nou, donat a Barcelona el 18 de gener de
1423; la salvaguarda concedida pel rei Alfons IV a l'Hospital Nou
per seguretat dels seus residents i servents, donada a Barcelona
el 22 de maig de 1432; la salvaguarda donada pel rei Ferran li
a l'Hospital de Sant Llàtzer, situat fora de les muralles de la ciutat
i prop de l'església de Sant Jaume, concedida el 12 de gener de
1500; una carta del rei Joan li en la qual revocava unes
ordinacions sobre el pagament de moltures, donada a Barcelona
el 7 de juliol de 1460; el privilegi del mateix rei en què dóna
llicència a la ciutat per encunyar moneda d'argent i altres metalls,
donat a Saragossa el 27 de setembre de 1463; el privilegi del rei
Ferran II donat a Barcelona el3 de novembre de 1481; el privilegi
atorgat pel rei Ferran l/ donat a Barcelona el 8 de juliol de 1493;
el privilegi concedit pel mateix rei donat a Montsó el 31 d'agost
de 151 O; el privilegi concedit per la reina Germana com a
lloctinent general del rei Ferran l/ donat a Montsó el 30 d'agost
de 1512; el privilegi atorgat per l'emperador Carles I, donat a
Montsó el 29 de desembre de 1534, i el privilegi atorgat pel mateix
emperador, donat a Toledo el 8 de novembre de 1508.
Datum in oppido Montissoni die vigesima sexta mensis novembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo quinto.
Joan Maria Serra.
Registre específic: 2867.
598 x 840 mm.

1738
1585, novembre, 29. Montsó

Privilegi atorgat pel rei Felip I a favor de la ciutat de Girona, a petició
dels sfndics Rafael V[ivet] i [Andreu] Vilaplana, reunits a Montsó
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amb motiu de les Corts que s'hi celebren, referent a diversos assumptes per al bon govern de la ciutat i per tal d'evitar abusos
i inconvenients. El síndic de la ciutat pot comprar blat a tot
Catalunya; la ciutat pot retenir carns i bestiar comprats al bisbat
de Girona per a la seva provisió i ús; la ciutat pot comprar
forments i vitualles, no obstant les crides i prohibicions, sense
necessitat de llicència; no pot ser jutge ordinari de Girona cap
doctor que no tingui els trenta anys i que no hagi tingut estudi
obert durant cinc anys; la ciutat pot fer extracció de jutges de
taula si al cap de dos mesos que hagin abandonat el càrrec el
lloctinent general no n'ha nomenat de nous; els ciutadans honrats
de Girona gaudirien dels mateixos privilegis que els de Barcelona,
i el batlle de Girona tindria un salari de 150 lliures anuals.
Datum in oppido Montissoni die vige[simo] nono mensis novembris
anno a nativitate Domini rnillesimo quingentesimo octuagesimo quinto.
Registre específic: 2691.
Pergamí mutilat verticalment i afectat per rosegadors.
català.
Conserva part del segell.
496 x 391 mm.

Bona part en

1739
1585, desembre, 27. Ullà

Venda atorgada per Rafaela, vídua de Bernat Perpinyà, pagès d'Ullà,
i Miquel Perpinyà, també d'Ullà, com a tutors testamentaris de
Pere Perpinyà, fill i hereu del difunt, a favor de Joan. Perpinyà,
de tots els drets que tenien en la venda a carta de gràcia d'una
peça de terra situada a Canet, al lloc anomenat la closa del Corc,
de sis vessanes d'extensió, feta al difunt Bernat Perpinyà, d'Ullà,
avi dels pupils, pels tutors de Bernat Seguer de Font. L'esmentada
peça, a orient, afronta amb el rec anomenat Ter Vell; a migdia
i occident, amb l'honor de l'hereu d'en Ferrer, de Canet; i a cerç,
una part amb l'honor de Joan Amat i una altra amb l'honor de
Bartomeu Roca, de Canet (venda de 27 de maig de 1553). El
preu de la venda és de 45 lliures i la fan perquè necessiten diners
per pagar el dot de Miquela, tia del fill de l'atorgant, esposa de
Pere Maria, pagès de Bellcaire.
Segueix àpoca.
Actum est hoc in loco de Ulliano die vigesima septima mensis
dezembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo sexto.
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