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 1.TRANSCRIPCIONS D’ESCRIPTURES
1
                            

 

En el primer capítol de l’annex s’adjunten les set transcripcions dutes a terme al llarg 

del treball. L’anàlisi d’aquestes transcripcions ha conformat la idea bàsica de la 

recerca;  ha permès discernir les diferències entre els documents antics i els actuals, 

tot donant un aire més arcaic al treball. 

Les escriptures transcrites han estat extretes dels manuals núm. 472, 510, 511 i 512. 

En les imatges adjuntades es pot observar l’estat dels manuals (s. XVIII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Les set transcripcions presents en el treball són d’elaboració pròpia. 

Figura 1. A dalt, el tom  472; a baix, els volums 510, 

511 i 512, respectivament. Font: elaboració pròpia. 

Figura 2. Manual notarial núm. 511, ACS. 

Font: elaboració pròpia. 

Figura 3. Interior del tom 510 (p. 6), ACS.               

Font: elaboració pròpia. 
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Aquest seguit de manuals van ser escollits 

d’acord amb les característiques que 

requeria el treball; és a dir, els volums 

seleccionats havien de contenir capítols 

matrimonials, testaments, inventaris, etc. El 

Catàleg de protocols notarials dels arxius 

de Solsona va ser de gran ajuda en 

aquesta tria, ja que s’hi inclouen tots els 

protocols/manuals disponibles tant a l’ACS 

com a l’ADS2. D’altra banda, cal destacar 

que les transcripcions s’han dividit segons 

la classe social dels usuaris: escriptures de 

ciutadans de classe mitjana o de classe 

benestant. En definitiva, aquests dos 

conjunts s’han subdividit en cada un dels 

documents notarials: capítols matrimonials, 

testaments (codicil) i inventaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Sigla de l’Arxiu Diocesà de Solsona. 

Figura 4. Exemplar de consulta del Catàleg 

dels protocols notarials dels arxius de 

Solsona, ACS. Font: elaboració pròpia. 
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1.1. ESCRIPTURES NOTARIALS DE CIUTADANS DE CLASSE 

MITJANA 

1.1.1. Transcripció d’uns capítols matrimonials  
 

S’inaugura l’apartat de les transcripcions amb els primers capítols matrimonials, 

corresponents a famílies de classe mitjana. 

La transcripció s’inicia amb una breu comparació entre la imatge real del primer 

fragment i la corresponent adaptació tipogràfica. 

 

 Línia 12 

Figura 5. Apartat introductori d’uns capítols matrimonials. Manual núm. 510, p. 6 (línies 12-29), ACS.              

Font: elaboració pròpia. 
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[línia 12] “En la ciutat de Solsona al sinch dia del mes de Febrer del                      

any de la Nativitat del Señor de mil set cents seixanta                                                         

y dos.  

[línia 15] En nom del señor sía Amén. Per rahó de matrimoni en fas                    

de Santa Mare la iglesia lo dia dos dels corrents y sobredits mes y any 

celebrat per y entre Anton Grau y Vessa, botiguer de paños                                       

de dita ciutat de Solsona, fill legítim y natural de Francisco Grau,       

argenter, difunt, y de Agnès, cònjuges vivint d’una part y                                  

[línia 20] Margarida llur muller; filla, emperò, legítima y natural                         

de Armengol Solans, comerciant de la vila d’Oliana del                                       

Bisbat d’Urgell, vivint, y de Antònia Solans y Plana, cònjuges,                          

difunta de part altra. De y per rahó del qual matrimoni                                       

entre dites parts y persones avall escrites són estats                                            

[línia 25] fets pactats, firmats y jurats els capítols matrimonials següents. 

Primerament, la dita Agnès Grau y Vessa, viuda, mare del dit                            

Anton. Per esguart y contemplació del present matrimoni que                              

dit Anton, llur fill, ha fet y contractat ab dita Margarida, muller                       

[línia 29] sua, de grat y certa sciència.”  

 

Seguidament s’exposa la transcripció del fragment de la pàgina anterior. Hom podrà 

observar que les abreviatures presents en el text han estat adaptades a la seva 

forma real. Així mateix, s’ha accentuat alguna paraula per a la seva millor 

comprensió.  
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A continuació es prossegueix amb la transcripció dels capítols matrimonials, però ara 

sense indicadors de línies ni de pàgines; és a dir, es redacta la resta de l’escriptura 

de manera ordinària, per tal que sigui el més intel·ligible i succinta possible. Abans 

de res, però, cal advertir que en certs casos apareix la construcció «[signe: (...)]»; 

quan això passa, significa que el notari, en el seu moment, va deixar-se algunes 

paraules. És per aquest motiu que se senyala, mitjançant un signe, la línia mancada 

de conceptes, els quals surten infrascrits al final del document amb el seu signe 

corresponent. 

 

“Per donació és a saber pura, perfeta, simple e irrevocable quès diu entre vius; dóna y per 

títol de donació y heretament universal, atorgo y concedeixo al dit Anton Grau, fill seu, com 

a ben mereixent present y baix acceptant, y als seus y a qui ell voldrà perpètuament ab els 

pactes, vincles, condicions y reservacions instituïts y no sense aquells: tots y qualsevols béns 

y drets seus, mobles e immobles haguts y per haver, veus y accions qualsevols. La qual 

donació y heretament universal fa ab els pactes següents.  

Primerament, la dita donadora es reserva durant llur vida natural tot lo ple e íntegro 

usdefruyt de totas y qualsevols cosas en la present donació y heretament universal 

compresas y aquella tinga durant llur vida natural per dret de usdefruyt per rahó del qual 

no sía obligada en temps algun prestar ‘caució alguna; ans bé puga usar d’aquell a àrbitre 

de baró. Del qual usefruyt promet y vol dita donadora, sía obligada en alimentar en tots els 

aliments necessaris de menjar, beure, calçar y vestir, així en sanitat, com en malaltía, 

pagar metges y medicinas a la salut del cos humà, necessàrias als dits cònjuges, fills y 

família. Pur a utilitat y augment de dita sa casa com també del mateix usdefruyt promet 

pagar dita donadora tots los mals y càrrechs a que dits béns sían obligats en qualsevol 

manera. E seguit [signe: lo òbit] de dita donadora lo dit usdefruyt sía estinct y finit y a la 

proprietat de dit donatari aplicat y consolidat.  
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Ítem dita donadora se reserva y retè sobre ditas cosas donadas, coranta lliuras 

barcelonesas de las quals puga testar e fer a sas liberas voluntats tant entre vius o 

altrament del modo li apareixerà.  

Ítem dita donadora fa dit heretament o donació universal sota lo pacte, vincle y condició 

que si dit donatari morirà ab fills legítims y naturals, varons o fembras, un o molts, algú 

dels quals arribarà a edat de testar, en tal cas puga dit donatari testar e fer a sas liberas 

voluntats de totas las ditas cosas donadas y en la present donació y heretament universal 

compresas; si, emperò, dit donatari morirà sens dits fills, «id est liberis», legítims y naturals 

de legítim y carnal matrimoni procreats, ningún dels quals arribarà a dita edat, en est cas, 

las ditas cosas donadas tornen y pervíngan tornar y pervenir hagen a dita donadora si 

viurà e si no viurà a llur hereu o successor universal, o a aquell o a aquells que dita 

donadora haurà ordenat de paraula, o en escrits entre vius, o ab testament, o altrament ab 

los pactes, vincles y condicions que trobarà instituhït o substituhït y li succehirà 

exceptadas, emperò, sinch centas lliuras barcelonesas de les quals dit donatari en lo pròxim 

dit cas puga fer a sas liberas voluntats.  

E ab dits pactes, vincles, condicions y reservacions, y no sens aquells fa la present donació y 

heretament universal ab promesa de lliurar a dit donatari la pocessió corporal, real, 

actual, o quasi de ditas cosas donadas o que ell de sa pròpria autoritat se la puga pendrer 

seguit lo òbit de dita donadora, y ara per las horas ab clàusula de constituhït, cessió y 

mandato de tots drets y accions y constitució de procurador com en cosa pròpria, clàusula 

de íntima y altras clàusulas a plena translació de domini necessàrias y oportunas.  

E promet dita donació universal no revocar e infringir per rahó de ingratitut, inòpia 

necessitat o offença ni per altres consemblants causas sota obligació de tots llurs béns 
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mobles e immobles haguts y per aver, veus, drets y accions universals. Renunciant 

expressament a la lley que comença: «si umquam e de revocatione donationum». Com y 

també a la lley o dret disposant que la donació per rahó de ingratitut, inòpia necessitat o 

offença, y per altres qualsevols causas consemblants se pot revocar, y a altre qualsevol dret 

o lley a assó, òbviant y ab jurament llargament. E lo dit donatari acepta la dita universal 

donació a ell sobre feta ab los pactes, y demés predit a que expressament concent ab acció 

y referiment de moltas gracias quen fa a dit llur mare. 

Ítem lo reverent Chomas Grau y del Graner, pare y beneficiat de la iglesia cathedral de 

Solsona. Oncle paternal del dit Anton Grau y Vessa. Per esguart y contemplació del present 

matrimoni que dit Anton Grau, nebot seu, de sa voluntat y concentiment ha fet y contractat 

ab dita Margarida, muller sua, de grat y certa sciència.  

Per donació és a saber pura, perfeta, simple e irrevocable quès diu entre vius. Dóna y per 

títol de donació y heretament universal atorga y concedeix al dit nebot seu com a ben 

mereixent present i baix acceptant, y als seus y a qui ell voldrà perpètuament ab los pactes, 

vincles, condicions y retencions instituïts, y no sens aquells: est y qualsevols béns y drets 

seus mobles e immobles haguts y per aver, veus y accions qualsevols. La qual donació y 

heretament universal [signe: fa] lo dit reverent donador ab los pactes següents. 

Primerament, dit reverent donador se reserva durant llur vida natural tot lo ple e íntegro 

usdefruyt de totas y qualsevols cosas en la present donació y heretament universal 

compreses y aquell tinga durant llur vida natural per dret de usdefruyt per rahó del qual 

no sía obligat en temps algún prestar ‘caució alguna; ans bé puga usar d’aquell a àrbitre 

de bon baró. E seguit lo òbit del dit reverent donador lo dit usdefruyt sía estinct y finit, y a 

la proprietat de dit donatari aplicat y consolidat.  
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Ítem dit reverent donador se reserva y retè sobre ditas cosas donadas, tres centas lliuras 

barcelonesas de les quals puga testar e fer a sas liberas voluntats tant entre vius com ab 

testament, o altrament del modo li apareixerà. Hem dit que el reverent donador fa dit 

heretament o donació universal sota lo pacte, vincle y condició que si dit donatari morirà 

quant que quant ab fills legítims y naturals de legítim y carnal matrimoni procreats, 

varons o fembras, un o molts, algún dels quals arribarà a edat de testar, en tal cas puga dit 

donatari testar, e fer a sas liberas voluntats de totas las cosas donadas y en la present 

donació compresas; si, emperò, dit donatari morirà sens dits fills, «id est liberis», un o 

molts, que ningún dels quals arribarà a dita edat, en est cas, les ditas cosas donadas tornen 

y pervínguen tornar, y pervenir hagen a dit reverent donador, si viurà, e si no viurà, a llur 

hereu o successor universal, o a aquell o a aquells que dit reverent donador haurà volgut y 

ordenat de paraula, o en escrits entre vius o ab testament; altrament, ab los pactes, vincles 

y condicions que trobarà instituhït o substituhït y li succehirà.  

E ab dits pactes, vincles condicions y reservacions, y no sens aquells fa la present donació y 

heretament universal, ab promesa de lliurar a dit donatari la pocessió corporal, real, 

actual, o quasi de ditas cosas donadas o que ell de la pròpria auctoritat se la puga pendrer, 

seguit lo òbit del dit reverent donador, y ara per las horas ab clàusula de constituhït, cessió 

y mandato de tots drets y acions, constitució de procurador com en cosa pròpria, clàusula 

de íntima y altras clàusulas a plena translació de domini necessàrias y oportunas. E 

promet dita donació universal no revocar e infringir per rahó de ingratitut, inòpia 

necessitat o offença o ni per altras consemblants causas sota obligació de tots llurs béns 

mobles e immobles haguts y per aver, veus, drets y accions universals. Renunciant 

expressament a la lley que comença: «si umquam e de revocatione donationum». Com y 

també a la lley o dret disposant que la donació per rahó de ingratitut, inòpia necessitat o 
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offença, y per altras qualsevols causas consemblants se pot revocar y o altre qualsevol dret 

o lley a assó òbviant y ab jurament llargament.  

El dit donatari accepta la dita donació universal a ell, per dit reverent donador sobre feta 

ab los pactes y demés predit, a que expressament concent ab acció y referiment de moltas 

gracias quen fa a dit llur oncle. 

Ítem lo dit Armengol Solans, pare de la dita Margarida induhit del amor paternal [signe: 

que aporta] a la dita Margarida, filla sua. Per esguart y contemplació del matrimoni que 

de voluntat y concentiment seu ha fet y contractat ab dit Anton Grau y Vessa, marit seu. 

Per totes és a saber part de heretat y legítimas suas paternal y maternal, y suplement de 

aquelles, y per la part y porció del creix, augment o donació per noces de la dita mare sua a 

ella y als altres fills seus, en lo contracte de llur matrimoni pertanyent y estipulada y per 

totes parts y porcions de qualsevols causas pías a ella per qualsevols causas y rahóns 

pertanyents y expectants, y per tots y qualsevols altres drets y accions a ella pertanyents 

ara, y en lo esdevenidor, en la heretat y béns de dits pare y mare seus per las ditas y altras 

qualsevols causas y rahóns y altrament de sa mera y espontànea voluntat.  

Dóna y per titol de donació pura, perfeta, simple e irrevocable quès diu entre vius atorgue y 

concedeix a la dita Margarida filla sua com a ben mereixent present y avall acceptant y als 

seus y a qui ella voldrà perpètuament mil lliuras barcelonesas, dos baúls, unas faldillas y 

cotilla de gra de turch lo camp color de nacra y las flos blancas, ab sa gavardina de [?] 

color de perla, altras faldillas de domàs blau, altra gavardina de griseta negra, altras 

faldillas de tafeta negre; altras faldillas ab sa gavardina de estamenya de mans, quatre 

camisas de tela, vuyt camisas de lli ab mànegas de tela, quatre llançols de lli, vuyt llançols 
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de bri, dotze coixineras, esto és quatre de tela, quatre de lli y quatre de bri, dotze camas de 

bri per tovallons, y tovallas taulars [signe: un manto de tafeta] y la roba de son us.  

Pagadoras a ella e/o per ella a dita sogra y marit seus a saber es las ditas mil lliuras del 

dia present a un any, y los baúls, robas, adornos, y avarias lo dia present. Tot lo que 

promès, atendrer y cumplir sens dilació ni escusa alguna ab restitució y esmena de totas 

missions y despesas e ab obligació de tots sos béns mobles e immobles haguts y per aver ab 

totas renunciacions necessàrias degudas y pertanyents.  

La qual donació fa ab lo pacte és a saber que si dita donataria morirà quant que quant ab 

fills o fillas, un o molts, legítims y naturals y de legítim y carnal matrimoni procreats, algún 

dels quals arribarà a edat de testar, en tal cas puga fer a sas liberas voluntats de totas las 

ditas cosas donadas; si emperò cas serà (lo que Déu no vulla) que dita donataria morirà 

quant que quant sens dits fills o fillas o ab tals que ningún de ells arribarà a edat de testar 

en tal cas pugue testar y a sas liberas voluntats fer de tres centas trenta tres lliuras, sis sous 

y vuyt diners barcelonesos tantsolament, y lo restant junt ab los baúls, robas, adornos y 

avarias en lo ser se trobaran, tornen, y pervínguen a dit donador o a qui ell haura volgut y 

ordenat de paraula o ab testament, o en altra qualsevol manera. Prometent la present 

donació tenir y aver per ferma y agradable y no revocarla per alguna causa o rahó. 

Renunciant a la lley o dret dient que semblants donacions se poden revocar per rahó de 

ingratitut, inòpia necessitat, o offença, y a tot altre dret, o lley a assò òbviant y ab 

jurament. I la dita donataria accepta la dita donació a ella per dit son pare feta ab 

multiplicació de gracias y besament de mans que lin fa.  

Ítem la dita Margarida fent estas cosas de concentiment y voluntat de dit son pare, de son 

grat y certa siència. Dóna, constitueix y aporta en dot per dot y en nom de dot sua a dits 



 Estudi de l’evolució dels documents notarials al Solsonès                     octubre de 2015 
 

 

12 
 

Agnès y Anton Grau y Vessa, sogra y marit respective seus las ditas mil lliuras barcelonesas, 

baúls, robas, adornos y avarias per dit son pare en lo precedent capítol de donació 

donadas.  

Volent y concentint que dita sogra y marit seus en virtut del present capítol demanen, 

exigescan y reban tota la sua dita dot e los fruyts de aquella seus propris fassan per millor 

suportar los càrrechs del present matrimoni: finit, emperò, aquest, y en tot cas, lloch y 

temps que restitució de dot tinga lloch ella, y los seus recobren solsament la proprietat de 

la dita dot, sens emperò ni contradicció alguna de ells, ni dels seus. La qual constitució 

dotal fa ab cessió y mandato de tots drets y accions, constitució de procurador com en cosa 

pròpria, clàusula de íntima, y altras necessàrias y ab promesa que la present constitució 

dotal y totas y sengles cosas sobreditas tindrà per fermes y agradables y contra aquellas no 

farà ni vindrà per alguna causa o rahó sota obligació de tots sos béns mobles e immobles 

haguts y per aver ab totas renunciacions necessàrias degudas y pertanyents y ab jurament 

llargament. 

Ítem los dits Agnès y Anton Grau, mare y fill, acceptant la dita constitució dotal per la dita 

Margarida, nora y muller sua respective a ells de sobre feta de las ditas mil lliuras 

barcelonesas, baúls, robas, adornos, y avarias. Y atesa y considerada aquella lin fan creix o 

augment, o donació per noces de dos centas lliuras barcelonesas. La qual dot y creix, o 

donació per noces li salvan y asseguran, assignan y consignan en y sobre tots, y sengles 

béns seus, y del altre de ells assolas, mobles e immobles haguts, y per aver veus, drets, 

forças y accions llurs. En la dita dot y creix li prometen restituhir y tornar en tot cas, lloch y 

temps, que restitució de dot y solució de creix hage, y tinga lloch ab las mateixas pagas 

constarà esser rebut sens dilació ni escusa alguna ab restitució y esmena de totas missions 
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y despesas, e ab obligació de tots y sengles béns llurs y del altre de ells assolas mobles e 

immobles haguts, y per aver ab totas renunciacions necessàrias degudas y pertanyents.  

E volen y concenten que dita nora y muller sua hage, tinga y pocehesca tota la dita sua dot, 

tot lo temps de la vida natural ab marit, y sens marit, ab infant o sens infants, y sens 

contradicció alguna de ells ni dels seus, lo dia emperò del òbit de dita nora y muller sua 

hage, tinga y pocehesca tota la dita sua dot del modo, forma y manera que li pertany; lo dit 

emperò creix, o donació per noces, torne y pervingue tornar y pervenir haja al infant o 

infants, «id est liberis», que del present matrimoni seran procreats, al qual o als quals en 

cas de existència de aquells ara per las horas los ne fan donació pura, perfeta, simple e 

irrevocable quès diu entre vius en mà y poder del notari avall escrit com a pública persona 

per dits infant o infants acceptant y estipulant, li emperò (lo que Déu no vulla) los tals 

infant o infants no sobreviuran, en dit cas, lo dit creix sía torne y pervinga a els dits 

donadors si viuran e si no viuran a sos hereus o successors universals, o a aquell o a aquells 

que ells hauran volgut, y ordenat de paraula o en escrits entre vius o ab testament, o en 

altra qualsevol manera.  

E prometen y juran corporalment y solemne, que la present carta dotal y de espoli y totas y 

sengles cosas en aquellas contengudas, hauran per fermes y agradables, y contra aquellas 

no faran ni vindran ni revocaran per rahó de ingratitut, inòpia necessitat o offença, ni per 

altra qualsevol causa o rahó. Renunciant en assò o qualsevol dret, o lley que valer, y ajudar 

los pugués. 

Ítem la dita Margarida tenintse per contenta, pagada, y satisfeta ab lo que per dit son pare 

li es estat donat per los sobre expressats drets. Convé, y en bona fe promet a dit son pare 

que farà y firmarà, segons que ara fa y firma a dit son pare, llargas y bastants donació, 
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absolució, difinició, y remissió, renunciació, y fi, cessió, y translació de tota és a saber part 

de heretat y legítimas suas paterna y materna y suplement de aquellas, y de la part, o 

porció, a ella tocant y pertanyent on lo creix augment o donació per noces per dit son pare 

fet a dita mare sua en temps de llurs núpcias a ella, y als altres fills, estipulat y de 

qualsevols causas pías de las quals ella tant com a de llinatge dels fundadors de aquellas 

com altrament per favor y auxili del present matrimoni hagués de cobrar, rebrer y aver, y 

de tots y qualsevols altres drets, y accions a ells tocants y pertanyents e/o tocar y 

pertànyer, podents y devents ara y en lo esdevenidor en la heretat y béns dels dits pare y 

mare seus tant per las ditas com per altras qualsevols causas y rahons. Salvas emperò y 

retès a ella, y als seus vincles, substitucions e fi de comissos y successió ab testament o ab 

intestat esdevenidoras.  

La qual donació, absolució, difinició y remissió fa a dit son pare y als seus ab promesa de no 

convenir a ell ni als seus en judici, ni fora de aquell per los dits drets. Imposantse a ella y als 

seus silencis perpetus, fentli pacte firmíssim de no mes demanar cosa alguna. Cedint y 

transferintli tots los drets, y accions en virtut dels quals puga lo dit son pare demanar, 

cobrar, rebrer, y aver las ditas parts, y porcions, de ditas causas pías y de ellas fer y firmar 

àpocas, albarans y altras qualsevols cauthelas y altrament usar en judicis y fora de aquell. 

Constituhintlo procurador en estas cosas com en cosa pròpria, y ab clàusula de intima, y 

altras oportunas y necessàrias, perquè de ditas parts, y porcions, de ditas causas pías 

correspongan y paguen a dit son pare en virtut de la present cessió y translació aixís com 

antes de aquellas eran obligats correspondrer y pagar a ella, e ab totas altras clàusulas 

necessàrias y oportunas y en semblants actes posar acostumadas.  
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Prometent que la present donació, absolució, difinició y remissió y totas y sengles coses 

preditas tindra per fer fermas, y agradables, y contra aquellas no farà ni vindrà per alguna 

causa o rahó sota obligació de tots sos béns mobles e immobles haguts y per aver, drets, 

veus y accions suas ab totas renunciacions necessàrias degudas y pertanyents y ab 

jurament llargament.  

En virtut del qual per ser menor de vint y sinch añs, major, emperò, de quinse, renuncia al 

benefici de sa menor edat; «restitutio in integrum» demanant. Ítem es pactat entre ditas 

parts, que si cas serà que lo dit Anton Grau y Vessa morirà quant que quant sobrevivintli la 

dita Margarida, muller sua, y deixarà fills, o fillas un o molts del present matrimoni al qual 

o als quals la dita Margarida sobreviurà. Y al contrari, si cas serà que dita Margarida 

morirà sobrevivintli dit Anton llur marit deixant fills o fillas un o molts del present 

matrimoni al qual o als quals lo dit Anton sobreviurà que en dits casos y quiscú de aquells 

la una part a la altra per rahó de las personas de dits fills o fillas o algún de aquells així 

premorts, ni altrament per rahó del sobreviurer de aquells no puga alguna de ditas parts 

guanyar cosa alguna ni acquirir dret algún en los béns de la altra. Per quant ab tenor del 

present la una part a la altra renuncia al tal dret de sobreviurer.  

Prometent vicitudinàriament no convenirse en judici, ni fora de ell per rahó de dits drets. 

Imposantse la una part a la altra y als seus ad invicem et vicissim silenci y callament 

perpètuo, fentne recíprocament pacte firmíssim de no mes demanar cosa alguna, per 

ocasió de dits drets. Renunciant a qualsevol dret o lley a estas cosas òbviant, y ab jurament 

llargament.  

Ítem es tractat y concordat entre ditas parts que dits cònjuges, Anton y Margarida Grau y 

Solans hajan de heretar, com en virtut del present capítol, heretan fills per fills, y fillas per 
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fillas del present matrimoni, precehint los varons a las fembras, aquell o aquella que al 

pare o pare mes ben vist los serà ab los pactes, vincles, y condicions que oposarlos voldran y 

ab jurament.  

Y las ditas parts llohant y aprobant los sobredits capítols y totas y sengles cosas en ells 

contengudas prometen la una part a la altra aquellas cumplir, y observar com en dits 

capítols y en cada un de aquells se conte y baix las mateixas obligacions, declaracions, 

renúncias, y clàusulas en aquells expressadas a las quals se haja relació. «Actum ut supra». 

[signe] lo òbit, [signe] fa, [signe] que aporta, [signe] un manto de tafeta. «Ita approbat 

notarius infrascriptus manu propria». 

Thomas Grau y del Graner, prevere = Agnès Grau y Vessa= Armengol Solans = Anton Grau y 

Bessa3 = Agustí Riera, prevere y rector de Castellnou de Bassella firmo per y de voluntat de 

dita Margarida Grau y Solans per dir no sab de scriurer. 

Són testimonis lo reverent Agustí Riera, prevere y rector de la iglesia parroquial de Sant 

Simeon del lloch de Bassella del Bisbat de Urgell y Miquel Vilaginés, clergue de la 

parròquia de St. Martí de Cambrils del Bisbat de Solsona = En poder de mi, Domíngo 

Aguilar, notari públic de Solsona, que fa fe conèixer a dits contrahents qui de sa pròpria mà 

ha firmat a excepció, emperò, que per dita Margarida Grau y Solans per dir no sab de 

escriurer, y de sa voluntat ha firmat lo dit reverent Agustí Riera, prevere testimoni.” 

                                                           
3
 No és una errata del treball que el cognom Vessa s’hagi com a Bessa, sinó que fou el mateix 

contraent qui s’equivocà a l’hora de signar l’escriptura.  
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1.1.2. Transcripció d’un testament4 
 

 

“In christi nomine amen. Miguel Aymarich, jove pagès ciutadà de Solsona, fill legítim y 

natural de Joan Aymarich, pagès difunt, y de Maria, cònjuges, vivint. Per quant ningú en 

carn posat pot difugir dels perills de la mort, estant emperò per la gràcia del Señor ab mon 

bon enteniment, sana y entera memòria y clara paraula, volent disposar de mos béns 

temporals per millor alcançar los espirituals, fas y ordeno lo present meu testament y 

última voluntat mía.  

Elegeschen marmessors y del present meu testament y útima voluntat mía, executors a 

March Aymarich, pagès germà meu, y Matheu Vilàs, negociant de Solsona. Pregantlos que 

ells tots junts y lo altre de ells assolas, en absència, nolència o defecte del altre, cumple y 

execute est mon testament com avall se trobarà per mi ordenat. 

Primerament vull y (mano) que tots los deutes que en lo dia de mon òbit deure, sían pagats 

de mos béns breument, simplement, sumàriament y de pla sense estrèpit ni figura de judici, 

sols la veritat del fet atesa, segons que dits mos deutes millor mostrar y provarse poran per 

legítimas provas.  

Elegesch la sepultura al meu cos fahedor en lo sementiri del lloch ahont sem esdevindrà 

morir. Los officis de la qual sepultura; ço és enterro novenal, y capde any vull me sían fets 

en la iglesia del dit lloch, o en altra part a libera disposició de dits marmessors meus. 

Prenent y gastant de mos béns lo que convinga y menester sía. 

 

                                                           
4
 Testament pertanyent al manual 510, p. 7 i 8 del segon apartat: testamentorum et codicillorum, ACS. 
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Ítem deixo y llego a Maria Aymarich, viuda mare mía, sinquanta lliuras; a Magdalena 

Aymarich, neboda y fillola mía, sinquanta lliuras, y a Catherina y Margarida Aymarich, 

donsellas germanas mías, vint y sinch lliuras, tot moneda barcelonesa a cada una de ditas 

germanas mías per una vegada tantsolament.  

Tots los altres emperò béns meus, mobles e immobles, veus, drets, forças y accions mías 

qualsevols, y ahont se vulla sían, e que a mi me pertanyen y pertanyeran ara y en lo 

esdevenidor en qualsevols parts del món per qualsevols rahons, drets, títols y causas deix y 

atorch, y a mi hereu universal fas y instituisch a Déu nostre señor Jesú Christ y a la mía 

ànima. Volent y expressament ordenant que dits marmessors meus en continent mon òbit 

seguit, prengan ab benefici de inventari tota la mía universal heretat y béns y los que en 

diners comptants o en esmersos de annuos rèddits no concistiran, vengan y alienen en lo 

encant publich al mes donant, los preus o quantitats de pecúnias de aquí resultants; 

demanen, exigescan, cobren y reban, y de aquells àpoca fassen y firmen los compradors en 

pocessió posen mos drets y accions cedescan, de evicció prometan y per aquella mos béns y 

drets obliguen a per ço fasson qualsevols actes de venda y altres necessàris y convenients 

ab totas y senglas clàusulas y obligacions y renunciacions necessàrias, y venuts aquells tot 

allò que de ells resultarà juntament ab los diners comptants que en lo dita de mon òbit per 

ventura tindré (pagats primer los gastos del enterro, funerària, llegats, deutes y demés que 

pagar se dega) ne sían per salut y repòs  de ma ànima, y de qui tinch la intenció y obligació 

a Déu pregar [signe: ditas y celebradas] tantas missas planas, quantas celebrar-se’n por 

anta de charitat, sis sous barcelonesos, cada una per los presents y sacerdots a dits mos 

marmessors benvistos.  
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Revocant, cassant y annullant ab lo present meu testament, tots y qualsevols altres 

testaments y codicils per mi fets fins lo dia present, en poder de qualsevols notaris. Volent 

est mon testament a tots los altres prevalesa. 

E aquesta es la mía última voluntat la que vull valga per vía o dret de testament, e sino val 

o valer no porà per vía o dret de testament almenys vull valga per vía o dret de codicil, 

donació per causa de mort, o altra espècie de última voluntat que millor de dret valer y 

tenir puga. 

Fet y firmat fonch lo present meu testament en la sala de la casa de la universitat de la 

[signe: present] ciutat de Solsona, vuy als vint y sis días del mes de juliol del any de la 

nativitat del Señor de mil set cents sexanta y dos = Señor [signe] y al de mi dit Miguel 

Aymarich, testador, predit qui lo present meu testament y última voluntat mía roho, 

aprobo, ratifico y firmo = [signe] tot [signe] ditas y celebradas [signe] present. «Ita 

approbat notarius infrascriptus manu propria». 

Anton Puig, torner de Solsona, firmo per y de voluntat de dit Miguel Aymarich, testador, 

per dir no sap descriura. 

Testimonis cridats, y per boca pròpria de dit testador pregats a la firma, lectura y 

publicació de dit testament: Anton Puig, torner; Isidro Miró, sastre; y Thomas Morist, 

baster, ciutadans de Solsona = En poder de mi, Domingo Aguilar, notari públic de Solsona, 

que fas fe conèixer a dit testador, y que per ell y de sa voluntat per dir no sab de escriurer, 

ha firmat lo dit Anton Puig, testimoni.”  
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1.1.3. Transcripció d’un inventari 
   

 

[línia 1] “En nom de Déu sía tots notori que com                                                   

per evitar màcula de doló y llevar tota sospita de frau                                     

sía de dret establert lo benefici de inventari. Per lo                                        

tant lo Francesch Castelló, fadrí pagès, major de vint                                       

[línia 5] y sinch anys, natural de parròquia de Sant Pere                                                 

y Sant Feliu de Lluella, Bisbat de Solsona,                                                                

y en la parròquia de Sant Pau de Terrasala                                                         

del mateix Bisbat, habitant hereu universal                                                          

de la heretat y béns que foren del reverent                                                                       

[línia 10] Joseph Castelló, «quondam» prevere y rector de la iglesia [...]”

Figura 6. Introducció d’un inventari, just abans d’enumerar els béns. Manual 472, p. 85 (línies 1-10), 

ACS. Font: elaboració pròpia. 
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Després d’això, es reprèn la transcripció: 

“[...] parroquial de Sant Pau de dita parròquia de Terrasola, mon germà instituhit ab son 

últim y vàlido testament que feu y firma en poder del reverent Joan Reig, prevere y rector 

de la iglesia parroquial de Santa Eulàlia de Timoneda, com ha regint la cura de ànimas de 

dita parroquial iglesia de Terrasola y en est nom per la autoritat ordinària, notari públich 

en dita parròquia dia, mes y any en aquell contingut, com afirmo: volent gaudir de tots los 

beneficis de dret concedits als qui prenen inventari: constituhit personalment dins los 

estudis de la casa de la pròpria habitació del notari públich avall escrit, scituada en la 

ciutat de Solsona y en lo carrer vulgarment anomenat de Llubera e o de Santa Anna; volent 

cumplir al que jo obligat. Prechint lo senyal de la Santa Cre[signe]u otorgo y fas inventari 

de la heretat y béns del dit mon germà difunt. Confessant com confesso que he trobat y que 

a la dita heretat del mateix mon germà difunt pertanyen y espectan los béns avall escrits y 

següents. 

Primerament deu gallinas. 

Ítem una burra de pèl negre de edat de sinch anys ab son bast y albarda tot usat y ab un 

pollí de quatre mesos. 

Ítem dos porchs grassos. 

Ítem vuit cargas de vinegre. 

Ítem tres botas, ço és dos de dos cargas y una de una carga usadas. 

Ítem una caldera mediana de aram usada. 

Ítem un perol medià també de aram usat. 
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Ítem dos ollas de ferro, ço és una de mediana y altre de petita usadas. 

Ítem dos paellas de aram, ço és una de gran y altra de mediana usadas. 

Ítem quatre cantes de terra usats. 

Ítem vuit ollas de terra usadas. 

Ítem dotze plats de pisa blanca usats. 

Ítem sis plats de terra de foch usats. 

Ítem quatre llits de peu de gall quiscún ab sa màrfega de estopa y dos llansols, ço és en los 

dos llits de bri y en los altres dos de pare y mare. 

Ítem tres flassadas blancas, ço és la una nova y las dos molt usadas. 

Ítem una mitja cuberta de draps de piteu bona. 

Ítem un matalà usat. 

Ítem vuit llansols, çó és quatre de bri y quatre de pare y mare usats. 

Ítem una vanova de pinyó molt usada. 

Ítem dotse tovallons de bri usats. 

Ítem quatre estovallas de bri usadas. 

Ítem quatre tovallolas de bri usadas. 

Ítem quatre culleras y quatre forquillas de llautó usadas. 

Ítem un joch de breviaris ab quatre tomos. 
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Ítem vuit llibres de diferents autors, ço és un de foleo y set en quart. 

Ítem tres caixas de pi ab son pany y clau usadas. 

Ítem dos taulas de pi usadas. 

Ítem tres banchs respallers de pi usats. 

Ítem noranta quarteras de espelta. 

Ítem set quarteras de espelta. 

Ítem onse quarteras de civada. 

Ítem quatre quarteras de ordi. 

Ítem mitja quartera de fesols. 

Ítem una quartera y tres cortans de llegum barrejada. 

Ítem coranta y sinch lliuras barceloneses que estan devent a dit difunt, diferents debitors, 

censalistas de la dita iglesia parroquial de Terrasola. 

Ítem vuit casas de abellas ab una parceria. 

Aquestos emperò y no altres ni més [signe: béns] pertanyents y espectants a la dita heretat 

del germà difunt, confesso al present que he trobat. Protestant expressament que si en 

avant trobaré alguns altres béns a la heretat del dit difunt pertanyents y espectants tots 

aquells y sengles los continuaré y posaré en lo present inventari o de aquells faré de nou 

altre inventari o repertori. Lo qual fou atorgat en la dita ciutat de Solsona, y en los estudis 

de la dita casa del notari avall escrit als deu días del mes de desembre del any de la 

nativitat de nostre señor Jesú Christ mil set cents sinquanta y sis. Essent presents lo dit 
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notari públich avall escrit y per testimonis Joan Fórnols, escrivent, y Pere Sarri, major de 

dias, fuster, los dos de dita ciutat de Solsona per estas cosas cridats y rogats = [signe: béns] 

= aixís ho aproba lo notari públich de sa pròpria mà [signe] = Francech Castelló, pagès. 

En poder de Jaume Fórnols, notari públich de la ciutat de Solsona que fa fe conèixer a dit 

Francesch Castelló y que ha firmat de sa pròpria mà.” 
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1.2. ESCRIPTURES NOTARIALS DE CIUTADANS DE CLASSE 

BENESTANT 

1.2.1. Transcripció d’uns capítols matrimonials5 
 

 

“En la ciutat de Solsona als vint y set dias del mes de juliol del any de la nativitat del señor 

de mil set cents seixanta y tres.  

En nom del señor sía amén. Per rahó del matrimoni, en fas de Santa Mare Iglesia, 

celebrador per y entre Bonaventura Deoleran y Rosal, jove apotecari de la vila de Berga del 

Bisbat de Solsona; fill legítim y natural de Francisco Deoleran, cirurgià y de Maria, 

cònjuges vivints de una part, y Francisca Pintor y Torrents, donzella de la ciutat de 

Solsona; filla emperò legítima y natural de Pere Màrtir Pintor, courer, vivint, y de Victoria, 

cònjuges, difunta de part altra. De y per rahó del qual matrimoni entre ditas parts y 

personas avall escritas són estats fets, pactats, firmats y jurats los capítols matrimonials 

següents.  

Primerament, dit Francisco Deoleran, en nom propri y D. Barthomeu de Goya de família del 

il·lustríssim señor Bisbe de Solsona, com a procurador constituhit y legítimament. Ordenat 

[signe: per] dita Maria Deoleran y Rosal per a las infrascritas y altras cosas; com de dita sa 

procura consta ab acte rebut en poder del doctor Joan Cortada, notari públic de dita vila de 

Berga als tretze dias dels sobredits y presents mes y any. Per esguart y contemplació del 

present matrimoni que lo dit Bonaventura Deoleran, fill de dits cònjuges: Francisco y 

Maria, Deoleran y Rosal, fer y contractar deu ab la dita Francisca Pintor y Torrents, 

                                                           
5
 Capítols matrimonials extrets del manual núm. 510, p. 78-82, ACS. 
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donzella (Déu volent) esdevenidora muller sua, en dits respectius noms. De grat y certa 

siència.  

Per donació és a saber pura, perfeta, simple e irrevocable quès diu entre vius. Dónan y per 

títol de donació y heretament universal atorgan y concedeixen al dit Bonaventura, fill seu, 

com a ben mereixent y lo mateix D. Barthomeu de Goya com a procurador seu present y 

baix acceptant y als seus y a qui dit Bonaventura voldrà perpètuament. Ab los pactes 

infrascrits y no sens aquells, tots y qualsevols béns y drets de ell, dit Francisco Deoleran, y 

de dita Maria principal de dit de Goya, mobles e immobles haguts y per haver, veus y 

accions qualsevols. La qual donació y heretament universal fan los dits donadors en dits 

respectius noms ab los pactes següents.  

Primerament, los dits Francisco Deoleran y Barthomeu de Goya, en nom de dita sa 

principal, donadors predits se reservan durant llur vida natural y del altre dels dits 

cònjuges Deoleran, tot lo ple e íntegro usdefruyt de totas y qualsevols cosas en la present 

donació y heretament universal compresas. Y aquells tingan y lo altre de ells tingan durant 

llur vida natural y del altre de ells per dret de usdefruyt per rahó del qual no sían obligats 

ni lo altre de ells obligat sía en temps algun prestar caució alguna; ans bé pugan usar de 

aquell a àrbitre de bon baró. Del qual usdefruyt prometen y volen dits Francisco Deoleran y 

el de Goya, en nom de dita sa principal, que ells, en lo altre de dits cònjuges Deoleran 

sobrevivent, sían obligats en alimentar en tots aliments necessaris de menjar, beurer, 

calsar y vestir, aixís en sanitat com en malaltia, pagar metges y medicinas a la salut del cos 

humà necessàrias als dits esdevenidors, cònjuges, fills y família llur sin tindran; treballant, 

emperò, dits esdevenidors, cònjuges, fills y família llur a utilitat y augment de dita sa casa 

com també del mateix usdefruyt prometen pagar y lo altre de els dits donadors sobrevivent 
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tots los mals y càrrechs a què dits béns sían obligats en qualsevol manera. E seguit lo òbit 

de ells, dits cònjuges donadors, lo dit usdefruyt sía estinct y finit, y la proprietat de dit 

donatari aplicat y consolidat.  

Ítem dits donadors se reservan y retenen sobre ditas cosas donadas, tres centas lliuras 

barceloneses a saber és lo dit Francisco Deoleran dos centas lliuras y lo dit de Goya, en nom 

y per dita sa principal, cent lliuras de las quals puga quiscun de ells dits cònjuges, 

respectivament, estar, e fer a sas liberas voluntats, tant entrevius, o altrament del modo los 

apareixerà y en cas morissen, y lo altre de ells moria sens aver disposat de dita quantitat 

per ells, y quiscun de ells, respectivament, reservada volen, que en tal cas vaja compresa 

dita quantitat reservada ab lo present heretament, o donació universal. 

Item dits donadors, en dits respectius noms fan dit heretament o donació universal sots lo 

pacte, vincle, y condició que si dit donatari morirà ab fills legítims y naturals, barons o 

fembras, un o molts, algú dels quals arribarà a edat de testar, en tal cas puga dit donatari 

testar e fer a sas liberas voluntats, de totas las cosas donadas; si, emperò, dit donatari 

morirà sens dits fills, «id est liberis», un o molts, que ningú dels quals arribarà a dita edat, 

en est cas las ditas cosas donadas tornan, y tornar hajan a dits donadors si viuran, e si no 

viuran a llur hereu, o successor universal, o a aquell o a aquells que dits donadors hauran 

ordenat de paraula o en escrits entre vius, o ab testament, o altrament, ab los pactes, 

vincles y condicions que trobarà instituhit o substituhit, y li succehirà exceptadas, emperò, 

sinch centas lliuras barcelonesas de las quals dit donatari en lo propdit cas per sa legítima 

paterna y materna, y simplement de aquella puga fer a sas liberas voluntats.  

E ab dits pactes, vincles, condicions y reservacions, y no sens aquells fan la present donació 

y heretament universal en dits respectius noms ab promesa de lliurar a dit donatari la 
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pocessió corporal real actual o quasi de ditas cosas donadas, o que ell, de sa propria 

autoritat se la puga pendrer seguit lo òbit de dits cònjuges donadors, y ara per a las horas, 

ab clàusula de constitut, cessió y mandato de tots drets y accions, constitució y substitució 

respective de procurador com en cosa propria; clàusula de íntima y altras clàusulas a 

plena translació de domini necessàrias y oportunas.  

E prometen en los mateixos respectius noms, esto es dit Franco Deoleran en nom seu propri 

y de dit de Goya en nom de dita sa principal, dita donació universal; no revocar e infringir 

per rahó de ingratitut, inòpia o ofensa, ni per altras consemblants causas sots obligació de 

tots llurs béns de ells dits cònjuges donadors, y del altre de ells a solas mobles e immobles, 

haguts y per haver drets y accions universals. Los béns, emperò, propris de el dit de Goya en 

manera alguna vol ni entén a ditas cosas obligarlos com en açò tracta negoci alieno, y no 

propri. (Renta) en los mateixos respectius noms expressament a la lley que comensa: «si 

umquam e de revocatione donationum»; com y també a la lley o dret disposant que la 

donació per rahó de ingratitut, inòpia o ofensa y per altras qualsevols causas consemblants 

se pot revocar, y a altre qualsevol dret o lley a assò obviant y ab jurament que presentan 

los dits Francisco Deoleran en sa ànima, y lo dit de Goya en la de sa principal llargament.  

Y lo mateix Barthomeu de Goya en nom y com a procurador per las ditas, e infrascritas 

cosas, constituhït y legítimament ordenat per lo dit Bonaventura Deoleran y Rosal ab lo 

mateix acte de procura, dalt sobre chalendada en dit nom accepta la dita donació y 

heretament universal a favor de dit son principal, feta ab los pactes, vincles y condicions 

sobre expressades a que expressament en dit nom concent ab referiment y acció de moltas 

gracias, que en dit nom ne fa als pares de dit Bonaventura son principal. 
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Ítem lo dit Pere Màrtir Pintor y Anton Pintor y Torrents, pare y fill, courers, ciutadans de 

Solsona, induïts del amor paternal y fraternal, aportan a la dita Francisca, donzella filla y 

germana sua respective. Per esguart y contemplació del matrimoni, que de voluntat y 

concentiment seus fa y contracta fer, y contractar deu ab lo dit Bonaventura Deoleran, 

marit seu esdevenidor y tota és a saber part de heretat y legítima sua, paterna y materna, y 

suplement de aquella; per tots y qualsevols llegats, drets y accions en la heretat y béns dels 

dits pares seus, a ella expectants ara y per lo esdevenidor, per qualsevols rahons, drets, 

títols y causas, y també per totas parts y porcions de qualsevols causas pías a ella 

expectants, y per tots y qualsevols tots altres drets y accions a ella pertanyents ara y en lo 

esdevenidor en la heretat y béns de dits pare y mare seus per las ditas y altras qualsevols 

causas y rahons. Donan y per títol de donació, pura, perfeta, simple e irrevocable quès diu 

entre vius, atorgan y concediexen a la dita Francisca, filla y germana sua respective, com a 

ben mereixent present, y avall acceptant, y als seus, y a qui ella voldrà perpètuament.  

Quatrecentas lliuras barceloneses y per caixas robas, y avarias cent lliuras de la mateixa 

moneda. Pagadoras ditas sinch centas lliuras a ella, es per ella a dits esdevenidors, sogres y 

marit seus lo dia de las bodas entre dits cònjuges esdevenidors fahedors. Tot lo que 

prometen, atendrer y cumplir sens dilació, ni escusa alguna, ab restitució y esmena de totas 

missions y despesas, e ab obligació de tots sos béns mobles e immobles haguts y per haver, y 

del altre de ells a solas, ab totas renunciacions necessàrias, degudas y pertanyents.  

La qual donació fan ab lo pacte és a saber que si dita donataria morirà quant que quant ab 

fills o fillas, un o molts, legítims y naturals, y de legítim y carnal matrimoni procreats, 

algun dels quals arribarà a edat de testar, en tal cas puga fer a sas liberas voluntats de 

totas las ditas cosas donadas, si emperò cas, serà (lo que Déu no vulla) que dita donataria 
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morirà quant que quant sens dits fills y filles, o ab tals que ningú dells arribarà a edat de 

testar, en tal cas pugue testar, y a sas libres voluntats fer de cent trenta tres lliures, sis 

sousy vuit diners barcelonesos, tantsolament, y lo restant junt ab las robas y avarias en lo 

ser se trobaran, tornen y pervinguen a dits donadors o a qui ells hauran volgut y ordenat 

de paraula, o ab testament, o en altra qualsevol manera. Prometent la present donació, 

tenir y aver per ferma y agradable, y no revocarla per alguna causa o rahó. Renunciant a 

la lley o dret dient que semblants donacions se poden revocar per rahó de ingratitut, 

inòpia, necessitat o offensa, y a tot altre dret o lley a assò obviant y ab jurament. Y la dita 

donataria accepta la dita donació a ella per dits son pare y germà, feta ab multiplicació de 

gracias y besament de mans quels ne fa. 

Ítem la dita Francisca Pintor y Torrents, donzella, fent estas cosas de concentiment de dits 

sos pare y germà, y de altres parents seus. De son grat y certa sciència. Dóna, constitueix y 

aporta en dot, per dot y en nom de dot sua a dits Francisco Deoleran y Maria, cònjuges y a 

Bonaventura Deoleran, esdevenidors sogres y marit seus; present dit Francisco y los dits 

Maria y Bonaventura Deoleran y Rosal i ausents lo dit Barthomeu de Goya, procurador seu, 

y lo notari infrascrit com a pública persona per ells present y estipulant las sinch centas 

lliuras barcelonesas per dits sos pare y germà en lo capítol immediat.  

Volent y concentint que dits esdevenidors, sogres y marit seus en virtut del present capítol 

demanen, exigescan y reban tota la dita sua dot e los fruyts de aquella seus pròpris fassan 

per millor suportar los càrrechs del present matrimoni; finit, emperò, aquest, y en tot cas 

lloch y temps, que restitució de dot tinga lloch, ella y los seus recobren, salva la proprietat 

de la dita dot sens empaig ni contradicció alguna de ell, ni dels seus; la qual constitució 

dotal fa ab cessió y mandato de tots drets y accions, constitució de procurador com en cosa 
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pròpria, clàusula de íntima, y altras necessàrias, y ab promesa, que la present constitució 

dotal, y totas y senglas cosas sobreditas tindrà per fermas y agradables, y contra aquellas 

no farà ni vindrà per alguna causa, o rahó, sots obligació de tots sos béns mobles e 

immobles, haguts y per aver ab totas renunciacions necessàrias degudas, y pertanyents, y 

ab jurament llargament. 

Ítem los dits Francisco Deoleran, en nom seu pròpri, y Barthomeu de Goya com a 

procurador de dits Maria y Bonaventura Deoleran y Rosal, mare y fill constituhït y 

legítimament ordenat per las ditas e infrascritas cosas per los dits mare y fill ab lo 

sobrechalendat acte de procura, com se ha dit, rebut en poder del dit doctor Joan Cortada, 

notari públic de la dita vila de Berga als tretze días dels mateixos corrents mes y any en 

dits respectius noms fan y firmen carta dotal y de espoli a la dita Francisca Pintor y 

Torrents, donzella, esdevenidora nora y muller de dits cònjuges y fill Deoleran de totas las 

ditas cosas per ella a ells en lo precedent capítol en dot, per dot, y en nom de dot sua 

constituhïdas y aportadas. Y atesa y conciderada aquella lin fan creix, augment o donació 

per noces de cent lliuras barcelonesas.  

La qual dot y creix salvan, asseguran y assignan a saber és dit Francisco Deoleran en y 

sobre tots y sengles béns seus mobles e immobles aguts y per aver y dit de Goya, en y sobre 

tots y sengles béns de dits sos principals y del altre de ells a solas mobles e immobles aguts 

també, y per haver. Prometent en los mateixos respectius noms que venint lo cas de 

restitució de dot, ell dit Francisco Deoleran y los principals de dit de Goya restituhiran y 

tornaran aquella del modo y ab las mateixas pagas la auran rebuda las robas y avarias lo 

ser se trobaran y lo creix del modo que de dret seran obligats, sens dilació ni escusa alguna 

ab restitució y esmena de tots danys y dispesas, y obligació de tots los béns y drets de dit 
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Francisco Deoleran y dels principals de dit Barthomeu de Goya y de quiscú de ells a solas 

mobles e immobles aguts y per aver; no emperò los béns pròpris de dit Barthomeu de Goya, 

com en açò tracta negoci alieno, y no pròpri. Del dit emperò creix, los dits Francisco 

Deoleran y lo dit de Goya en nom de dits sos principals ne fan donació, après emperò seguit 

lo òbit de dita Francisca Pintor y Torrents, a favor dels fills del present matrimoni 

procreadors; en cas de existència de aquells, y si tals fills no sobreviuran lo dit creix, 

seguesca la disposició de ells dit Francisco Deoleran y dels principals als de dit Barthomeu 

de Goya. (Renta) en los mateixos respectius noms al benefici de novas constitucions, [signe: 

divididoras y cedidoras accions], y a la consuetut de Barcelona, que parla de dos o més, que 

a solas se obligan, y lo dit Barthomeu de Goya en nom, y com a procurador de dita Maria 

Deoleran, cercionada està de sos drets per lo sobre expressat doctor Joan Cortada, notari.  

Renuncia al benefici etcètera lley a S.C. a favor de las donas introduhït, y a la autèntica, que 

comensa «si qua mulier posita e ad etcetera» ell y en quant a la obligació de dit son marit 

renuncia en nom de dita sa principal a son dot, espoli y altres drets que té, y li competeixen 

en los béns de dit son marit. Y los dos en los dits respectius noms renuncian a altre 

qualsevol dret o lley que afavorir puga y a lo que prohibeix lo general renuncia y ab 

jurament que fan y prestan a saber és lo dit Francisco Deoleran en sa ànima y lo dit de 

Goya en las de sos principals llargament. 

Ítem la dita Francisca, donzella tenintse per contenta, pagada y satisfeta ab lo que per dits 

sos pare y germà li és estat donat de son grat y certa siència. Dóna, absol, difineix y remet a 

dits sos pare y germà tota part de heretat y legítima sua paterna y materna y suplement de 

aquella; tots y qualsevols llegats y deixos a ella fets y fetas per qualsevols personas tant ab 

llurs testaments y donacions partuculars com altrament en altre qualsevol manera, y de 
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totas parts y porcions de qualsevols causas pías a ella per qualsevol títol, causa y rahó 

pertanyents y que per favor y auxili del present matrimoni agués de cobrar, rebrer y haver 

y de tots y qualsevols altres drets y accions a ella tocants y pertanyents, és tocar y 

pertànyer podents y devents ara y en lo esdevenidor en la heretat, y béns de dits pare y 

mare seus, tant per las ditas com per altras causas y rahons. Salvas emperò y retès a ella y 

als seus vincles, substitucions «est fidei» y successió ab testament o abintestat 

esdevenidores; la qual donació ab solució y remissió fa a dits sos pares y germà y als seus 

ab promesa de no convenir a ells en judici ni fora de ell per los dits drets. Imposantse a ella 

y als seus silenci perpètuo fentlos pacte firmíssim de no més demanar cosa alguna.  

Cedintlos y transferintlos tots sos drets y accions en virtut dels quals pugan los dits son 

pare y germà demanar, cobrar, rebrer, y aver las ditas parts y porcions de ditas pías 

causas, llegats y deixos a ella fets y fetas y de ellas fer y firmar àpocas, albarans y altras 

qualsevols cauthelas y altrament usar en judici y fora de aquell. Constituhintlos 

procuradors en estas cosas com en cosa pròpria y ab clàusula de íntima y altras oportunas 

y necessàrias, perquè de dits llegats y deixos, y parts y porcions de ditas pías causas 

correspongan y paguen a dits sos pare y germà en virtut de la present cessió y translació, 

axís com antes de aquellas eran obligats a correspondrer y pagar a ella e ab totas altras 

clàusulas necessàrias y oportunas y en semblants actes posar acostumadas.  

Prometent que la present donació, absolució, difinició y remissió y totas y sengles cosas 

sobreditas tindrà per fermas y agradables, y contra aquellas no farà o vindrà per alguna 

causa o rahó, sots obligació de tots sos béns mobles e immobles haguts y per haver, drets, 

veus y accions suas; ab totas renunciacions necessàrias, degudas y pertanyents, y ab 

jurament llargament. 
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Y las ditas [signe: parts] rohant y aprobant los sobredits capítols y totas y sengles cosas en 

ells contengudas prometen la una part a la altra aquellas cumplir y observar, com en dits 

capítols y en cada un de aquells se conte, y baix las mateixas obligacions, declaracions, 

renúncias y clàusulas en aquells expressadas a las quals se ha relació. «Actum ut supra» = 

[signe: per] / [signe: divididoras y cedidoras accions] = «Ita approbat notarius 

infrascriptus manu propria». [signe: parts]. Ítem «Ita approbat notarius infrascriptus 

manu propria».” 

Per acabar, s’ha adjuntat el fragment final de l’escriptura, corresponent a l’apartat de 

les signatures i l’atorgament de fe per part del notari. És interessant comparar les 

signatures dels testimonis; un fet que mostra l’analfabetisme de l’època, ja que 

alguns dels presents no sabien escriure. La transcripció corresponent s’ha inclòs al 

següent foli. 

Figura 7. Signatures d’uns capítols matrimonials. Manual núm. 510, p. 82 (línies 8-20), ACS.                                      

Font: elaboració pròpia. 
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“Francisco Deolaran = Barthomeu de Goya                                             

procurador predit, Pere Martí i Pere [?] = Anton Pintor,                                   

[línia 10] Anton Muxí en medicina, professor de Solsona, firmo per y de 

voluntat de dita Francisca Pintor y Torrens per dir no                                  

sap de escriurer. 

Són testimonis Anton Moxí en medicina professor, y Pere Serras,                

[línia 15] courer; ciutadans de Solsona = En poder de mi, Domíngo 

Aguilar, notari públic de Solsona, que fas fe conèixer a dits contrahents 

y que los dits Francisco Deoleran, Barthomeu de Goya, procurador, 

Pere Màrtir y Anton Pintor, de la pròpria mà han firmat y                            

per dita Francisca Pintor y Torrents, per dir no saber de escriurer, 

[línia 20] y de sa voluntat ha firmat lo dit Anton Moxí, testimoni.” 
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1.2.2. Transcripció d’un testament 

 

[línia 1] “Com natura humana sic a la lley de la mort natural obligada y o quiscun                       

christia convinga disposar de sos béns temporals a honor y glòria de Déu                                 

nostre señor y en descansch de sa pròpria consiència. Perçó yo lo doctor Thomas                    

Llorens per les autoritats apostòlica y real, notari públich de la ciutat de Solsona;                                

[línia 5] fill legítim y natural del honorable Isidro Llorens, negociant, y de la señora                   

Paula Llorens y Pintor, cònjuges tots difunts de la dita ciutat. Estant gosant                             

entera salut per la gràcia de Déu, en mon bon enteniment, santa y íntegra                          

memòria y ferma paraula, fas y orden mon últim y vàlido testament                                                 

e o darrera y última voluntat mía; en y ab lo qual y abans de totes coses encomano                               

[línia 10]  la mía ànima al Altíssim Creador, qui de noses la ha creada per a que                             

la vulli fer salva y santa. Elegesch en marmessors y de aquest meu darrer [...]” 

Figura 8. Inici d’un testament. Manual núm. 511, p. 3 (línies 1-11), ACS. Font: elaboració pròpia. 



 Estudi de l’evolució dels documents notarials al Solsonès                     octubre de 2015 
 

 

37 
 

Continuació de la transcripció: 

“[...] testament e o darrera y última voluntat mía executors al doctor Isidro Llorens, notari, 

fill meu; als doctors en medicina: Joan Malet, Joseph Utgés, mos gendres; al honorable 

Francisco Bajona, argenter; y al doctor Ignasi Comellas, notari també, gendres meus, los 

quals junts y quiscún de ells asoles complin y executen e o cumple y execute lo que per mi 

baix trobaran ordenat y disposat = E primerament vull, orden y man que tots mos deutes, 

que lo dia de mon òbit yo deuré sían pagats, y les injúries a restitució de les quals jo seré 

tingut y obligat restituides y esmenades de mos béns breument, sumàriament y de pla sens 

estrèpit de figura de judici, segons dits deutes millor provar se poran per testimonis cartes, 

y altres llegítimes proves. = Elegesch la sepultura al cos meu fahedor dins la catedral 

iglesia de Solsona al vas on són enterrats los meus passats; per la qual sepultura novena y 

cap de any vull sien destribuides de mos béns per dits marmessors meus deu lliures 

barceloneses o aquella quantitat que a ells bé los apareixerà lo que deixo a sa libera 

disposició y voluntat. [signe(+): y en lloch de fer panellons, donaran tres quarteras de pa 

pastat de blat forment als pares Caputxins.] 

Ítem vull, orden y man que, seguit mon òbit per salut y repòs de la mía ànima y dels que jo 

tinch obligació a Déu pregar me sien dites y celebrades cent setanta missas baixas o 

rasadas celebradores ço és cent per los pares Caputxins del convento de Solsona, sinquanta 

per los reverents pares germans de la Tercera Regla la de Sant Francesch en lo convent de 

caputxins de Solsona, professos les quals sinquanta missa les ajan de repartir entre dits 

germans, lo pare comissari y ministre que lo dia de mon òbit le trobaran de dita Tercera 

Regla a la libera disposició, deu per los pares Dominicos del collegi de Solsona y les vestals,  
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y deu per los pares apareixerà a dits marmessors meus assignant de caritat per quiscuna 

missa sinch sous.  

Ítem vull, orden y man que quiscun any ad imperpetuum sien dites y celebrades en la 

capella de Sant Joseph del Camp, la qual possoesch en força de donació men feu lo doctor 

Francesc Pallarès, prevere, mon oncle com conste ab acte en poder del doctor Pere Màrtyr 

Andreu, notari de Solsona als quinze del mes de novembre mil set cents vuytanta sinch, per 

salut y repòs de la mía ànima, muller, fills, pares y demés que jo tinga obligació a Déu 

pregar deu missas baixas o rasadas comprenentli las tres que Isidro Llorens, mon pare, 

ordena en son testament se fessen celebrar, celebradores ço és una lo dia de la Purificació 

de Nostre Señor a dos de febrer, altra lo dia vuyt de febrer, altra lo dia de Sant Thomas de 

Aquíno a set dimars, altra lo dia de Sant Joseph a dinou de mars, altra lo dia de la 

annunciata a vint y sinch de mars, altra lo dia de Sant Miquel a vuyt de maig, altra lo dia 

de Sant Isidro a quinze de maig, altra lo dia de Sant Llorens a deu de agost, altra lo dia de 

la nativitat de nostre señor a vuyt de setembre y altra lo dia de la concepció de Maria 

santíssima a vuyt de desembre, celebradores per lo reverent Thomas, fabre, mon nebot, fins 

y a tan que Thomas Bajona, cantarà missa, mon nét y fillol se las en dot farà y si las en dot 

no fera per a altre nét meu, si algun ni aurà, altrament per los preveres apareixerà al hereu 

meu y a los successors assignant de caritat per quiscuna missa, sis sous ab obligació que a 

la fi y dita la missa a quiscuna degui y tingue obligació de dir una absolta general per les 

ànimes sobredites.  

Y  per pagar la caritat de dites deu missas y absoltes dono, assigno y consigno tot aquell 

censal que tots anys me fa hermenter Massana, pagès de la vila de Torà de preu sexanta 

lliures y penció annual tres lliures als 23 de janer tots anys lo acte és en poder de Joseph 
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Martí notari de Torà y que lo hereu meu tingue obligació de donar llum pa y vi y 

ornaments oer celebrar ditas missas, ídem, deix y llego a la Tercera Regla del Pare Sant 

Francesch en lo Convent de Caputxins de Solsona vint siris de cera banca de tres onces de 

pes quiscún peça que aquells servescan y creman quant lo Santíssim Sagrament estarà 

disposat y patent per una vegada tant solament donadors y ademés de dits vint siris, deixo 

y llego a dita Tercera Regla trenta lliures cobradores dels administradors de Nostra 

Señora del Claustro de Solsona de aquells sexanta lliures me estan devent de salari de 

secretari condonant a dita administració les restants trenta lliures per lo que aguessa 

mancat en dita [?].  

Ítem deixo y llego a Maria Fèlix Malet, Rosalía Bajona, Geltrudis Utgés y Àngela Comellas, 

fillas mías, quinze lliuras barcelonesas a quiscuna de ellas per una vegada tant solament 

per tots drets pugen pretendrer en mos béns. 

Tots los altres emperò béns meus, mobles e immobles haguts y per haver, drets, veus, forses 

y accions mies universals que a mi me especton y espectar puguen ara o en esdevenidor en 

qualsevol part del mon per qualsevols rahons, drets, títols y causes; deix y atorch y hereu 

meu universal, fas y instituisch al doctor Isidro Llorens, notari, fill meu, ab pacte, vincle y 

condició que li dit Isidro Llorens, fill meu, hereu meu, voldrà emperò morirà sens fills o 

fillas, un o molts, legítima y naturals y de legítim y carnal matrimoni nats, y procreats o ab 

tals algun dels quals no arribarà a edat per feta de fer testament en tal cas a ell 

substituisch y hereva mía universal, fas y instituisch a Maria Fèlix Malet y Llorens, filla mía, 

y a sos fills al qui ella voldrà si hereva mía esser voldrà emperò morirà com dit és de Isidro 

a ella substituisch y hereva mía universal, fas y instituisch a Rosalía Bajona y Llorens, altra 

filla mía, si hereva mía esser voldrà emperò morirà com dit és de Isidro a ella substituisch y 
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hereva mía universal fas y instituisch a Geltrudis Utgés y Llorens, altra filla mía, si hereva 

mía esser voldrà emperò morirà com dit és de Isidro a ella substituisch y hereva mía 

universal fas y instituisch a Maria Àngela Comellas y Llorens, altra filla mía, a ses liberas y 

planes voluntats.  

Declarant emperò ma voluntat que si cas fos (lo que Déu no vulla) que tingués lloch la 

substitució de una o altra filla, en tal cas deixo y llego a Geltrudis Utgés y Llorens, filla mía, 

la vinya dels pons de Miravella per esser aquella adquerida per mi, testador. Revocant, 

cassant y anullant ab lo present meu testament, tots y qualsevols altres testaments, 

codicils, donacions per causa de mort y altres espècias de última voluntat per mi fets y fetas 

fins al dia present en poder de qualsevol notari, volent que lo present meu testament a tots 

los altres prevalega.  

Aquesta és la mía darrera y última voluntat, la qual vull que valega y valer aja per via o 

dret de testament, e si no val o valer por a per via o dret de testament a lo menos vull que 

que valga y valer haja per via o dret de codicil o donació per causa de mort o altra espècia 

de última voluntat, la qual millor de dret valer y tenir por a: de la qual mon [signe: òbit] 

seguit y no abans vull ne sían donats tants originals testaments, clàusulas y transumptos al 

hereu llegatans y altes quen tingan interès; quants de de mas als nefesan, per lo notari que 

rebrà lo present meu testament. Emperò no vull sía publicat que a mon cadàver li sía 

donada [?] sepultura; fet, fonch y firmat lo present meu testament e o darrera y última 

voluntat mía en la ciutat de Solsona en ma casa y pròpria habitació situada en la plasa de 

Sant Joan, vuy als onse dies del mes de maig any de la nativitat del señor de mil set cents 

quoranta sis; [signe: sen[signe]yal de mí Thomas Llorens, testador predit.] lo qual lloho, 
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approbo, ratifico y firmo lo present meu testament y última voluntat mía. [signe: 

sen[signe]yal de mí Thomas Llorens, testador predit.] [signe: òbit]. 

Thomas Llorens notari testador predit. 

Testimonis cridats y per boca pròpria de dit testador pregats a la firma del present seu 

testament són Joseph Fàbrega, daguer, y Sagimon Robert, jove daguer, tots de la present 

ciutat de Solsona= En poder de mi, Domingo Aguilar, notari públich de Solsona, que dono fe 

conèixer a dit testador, qui de sa pròpria mà ha firmat.”  
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1.2.3. Transcripció d’un codicil6 
 

 

[línia 1] “In christi nomine amen. Joan Fontdevila, prevere y olim                          

rector de la iglesia parroquial de Sant Quirse y Santa Julita de la Coma del Bisbat 

de Solsona al present en lo santuari de nostra señora del Miragle del terme de 

Sant Martí de Riner del dit bisbat habitant; fill legítim y natural                                  

[línia 5] de Esteve Fontdevila, pagès, y de Cecília Fontdevila y Pasquet, cònjuges, 

difunts. Atenent y conciderant que en diada de dos del mes de                                       

juliol del any de la nativitat del señor de mil set cents sinquanta y                              

sinch, feu y ordeni mon últim y vàlido testament en poder del                                         

notari infrascrit, y que al qui és lícit y permès testar, en vía de dret es                       

[línia 10] permès codicillar, y com la voluntat dels hòmens sía deambulatòria [...]”  

                                                           
6
 Aquest codicil pertany a un testament de 16 pàgines. Vegeu p. 108 del manual 511, ACS. 

Vegeu definició de codicil a la pàgina 17 del treball principal. 

Figura 9. Començament d’un codicil. Manual 510, p. 17 (línies 1-10), ACS. Font: elaboració pròpia. 
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Prossecució de l’escriptura: 

 “[...] fins al extrem de la vida. Per çó, per major declaració de la mía intenció y voluntat 

mía última, he volgut fer y ordenar estos mos últims codicils y última voluntat mía en y ab 

los quals revoco, casso y annullo lo llegat per mi fet a favor de Esteve Malé, pagès y de Felip 

Granes, mestre de cases y pagès de la parròquia de Sant Sadurní de la Pedra del dit bisbat, 

sobre del que me estaran devent de diners prestats; o altrament puix del qual deute no 

entench condonarlosho ni absaldrellos del que forsan me estaran devent lo dia de mon òbit. 

Y mes ma voluntat declarant.  

Vull y mano que els rèddits de la part del personat que ab lo sobrechalendat mon 

testament extinguesch, sían donadas ab lo modo y forma tinch disposat a favor de las 

donzellas per mi cridadas ab dit testament és extincció de dit personat a la filla, donzella 

de Maria Carrera y Blanch, neboda mía y muller de T. Carrera, sastre del terme de Sant 

Vicens de Maripol sufragània de Sant Andreu del Espar del referit bisbat a obs de 

collocació de son matrimoni carnal, o espiritual si lo dia de mon òbit no se trobarà 

consolada en dit matrimoni, y serà pobra segons són estat sinquanta lliuras barceloneses, 

per una vegada solament. Totas las altras emperò cosas ab dit mon testament ordenadas 

ab los presents meus codicils, lloho, aprovo, ratifico y firmo; volent que semore y en tot 

temps restan en sa força y valor. 

E aquesta és la última y darrera voluntat mía la que vull valga per dret de codicils 

nuncupatius, o de aquella espècie de última voluntat que millor de dret y altrament valor y 

tenir podrà. 
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Fets y firmats foren los presentss meus codicils en la ciutat de Solsona y en los estudis de la 

casa del notari infrascrit situada en lo carrer dit de Sant Antoni, vuy als setze dias de més 

de desembre del any de la nativitat del señor de mil set cents sexanta y dos = Sen[signe]yal de 

mi, Joan Fontdevila, prevere codicillant predit, qui los presents meus codicils lloho y 

aprobo. 

Joan Fontdevila, prevere codicillant. 

Presents per testimonis Bernat Nadal, Francisco Mirmir, fusters, y Salvador Serra, 

espardenyer, ciutadans de Solsona = En poder de mi, Domingo Aguilar, notari públic de 

Solsona, que fas fe conèixer de dit reverent codicillant, qui de sa pròpria mà ha firmat.” 
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1.2.4. Transcripció d’un inventari7  
 

 

 “Sía a tothom manifest y notori que com per evitar la màcula de doló y llevar tota sospita 

de frau y lo benefici de inventari sía de dret concedit. Perçó lo Joseph Garriga, mestre de 

casas de la present ciutat de Solsona com a hereu universal en segon lloch instituhit de la 

universal heretat y béns que foren del «quondam» Joan Garriga, mestre de casas, ciutadà 

de Solsona, mon pare, per aquest instituhit ab son últim y vàlido testament que feu y 

ortorga (com asseresch) en poder del doctor Anton Font, notari públic de Solsona lo día, 

mes y any en aquell contenguts.  

Attenent y conciderant que per mort ab que liberis de Joan Garriga, també mestre de casas, 

«quondam» mon germà, hereu en primer instituhit per dit «quondam» mon pare ab dit son 

últim testament instituhit haja succehit jo a dita universal heretat y béns; volent perçó jo 

gosar de tots los beneficis de dret concedits als que prenen inventari constituhit 

personalment dins la casa de dit «quondam» mon pare que mentres visqué tingué y pocehi 

en la present ciutat y en lo carrer vulgarment dit de Llobera. Volent cumplir a aquellas 

cosas a que dits béns estigan obligats. Precheint lo senyal de la Santa [signe] creu, he fet 

inventari de la universal heretat y béns que foren de dit «quondam», mon pare. Confessant 

aver trobat y a la prop dita heretat pertànyer y expectar los béns infrascrits y següents. 

 Primerament en la entrada de dita casa. 

Dos trossos de cabatimons. 

  

 
                                                           
7
 Inventari inclòs en el manual núm. 512, p. 113-115, ACS. 
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 En lo seller de dita casa. 

Primerament un vaxell de sinch cargas, poch més o menos buyt.  

Ítem un carratell de dos cargas y altre de carga, poch més o menos buyts. 

Ítem una canella de bronse petita. 

Ítem una gaveta usada. 

Ítem un carratell de mitja carga y altre de vuyt cortans que té Miquel Gordó, pagès de 

Solsona de dita universal heretat. 

 En la establia. 

Primerament dos costers usats. 

Ítem dos nodriguers. 

 En la botiga. 

Primerament tres portadoras dolentas. 

Ítem tres gavetas usadas. 

Ítem tres escayres. 

Ítem un perpal mitjantser. 

Ítem quatre escodas y dos capmartells. 

Ítem un tallant y un nivell. 

Ítem tres massetas. 
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Ítem un assentador. 

Ítem una destral mitjantsera dolenta. 

Ítem dos remenadors de axada, lo un ab mànech. 

Ítem un escarpre y un punxó. 

Ítem tres paletas dolentas y un plom. 

Ítem quatre permodols de fusta y quatre regles usats. 

Ítem un bajart dolent y sinch llibans usats. 

Ítem un xartell usat. 

Ítem una cassa de aram petita dolenta. 

Ítem dos quarteras y mitja de olivas. 

 En lo quarto del cap de la escala en què moriren dits difunts. 

Primerament una caixa de pi guarnida usada. 

Ítem dos ventalls de palma y un ferro de corriola. 

Ítem una barretina vermella usada. 

Ítem tres cèrcols de ferro per currons. 

Ítem una taula de pi petita usada y una piqueta de terrissa envernissada. 

 En lo pastador y pallissa. 

Ítem una pastera ab sos peus de fusta. 
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Ítem una pastereta, una post per lo forn y unas passadoras. 

Ítem un cabasset petit de palma ab una rasora de ferro. 

Ítem un bressol usat. 

Ítem una pastera de fonyar dolenta. 

 En la sala. 

Primerament dos banchs respatllers, lo un dolent. 

Ítem una taula de noguera ab crusero de ferro dolenta. 

Ítem un ventall de palma dolent. 

Ítem un barquillo y una cadira de palma. 

Ítem una caixa de pi usada. 

Ítem un parell de mitjas de fil y cotó usadas. 

Ítem tres axugamans usats. 

Ítem una tovallola de bri usada. 

Ítem tres cuxineras ço és dos de tela dolentas, y laltra de bri usada. 

Ítem dos tovallons de bri. 

Ítem una armilla de cotó dolenta. 

Ítem dos llançols de bri dolents. 

Ítem unas tovallas de bri usadas. 
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Ítem una vanova de vergat dolenta. 

Ítem una capsa quadrada de fusta pintada. 

Ítem una camisa de bri per home usada. 

Ítem una pastereta dolenta. 

 En la cuyna. 

Primerament un ferro per lo allar del foch. 

Ítem una pala de ferro y uns clamastechs de ferro. 

Ítem un caxabanch dolent. 

Ítem dos escambells petits dolents. 

Ítem dos culleras y un culler de llautó y quatre culleras de fusta usadas. 

Ítem una olla ab sa cubertora y lleves tot de ferro. 

Ítem dos cantis y nou ollas entre pttitas y mitjanseras de terra usat. 

Ítem dos xícras y dos escudellas de pisa blanca. 

Ítem dos llumeners de ferro usats. 

Ítem dos platas de pisa blanca. 

Ítem dos plats de foch grans, dos de mitjansers y dos giradoras tot de terra. 

Ítem dos plats de pisa blava y quatre de pisa blanca. 

Ítem una plateta petita de terra. 
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Ítem un morter de pedra ab sa mà de fusta. 

Ítem una bassia de pi usada. 

Ítem tres cubertoras de ferro y una de terra. 

Ítem una gerra petita de terra. 

Ítem dos cassons de aram, un petit y altre gran dolent. 

Ítem tres porrons, una garrafa, una empolleta y dos tassas, tot de vidre. 

Ítem dos plats y una escudella de terra. 

Ítem un ganivet ab mànech de banya usat. 

Ítem una paella de aram mitjansera y altra de ferro petita. 

Ítem quatre cistellas dolentas. 

Ítem una caldera mitjansera de aram ab ança y vora de ferro de pes tot junt set lliuras, 

quatre onças. 

Ítem un perolet de aram ab ança de ferro de pes tot junt tres lliuras. 

 En lo quarto de detrás de la cuyna. 

Primerament un llit de peu de gall.  

Ítem una màrfega dolenta y un capsaler dolent. 

Ítem un llançol de bri dolent. 

Ítem altra màrfega ab son capsaler tot dolent. 
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Ítem dos llançols de estopa, lo un dolent. 

Ítem un gambeto de vayeta usat. 

Ítem unas sabatas molt usadas. 

Ítem una panistra dolenta. 

Ítem una destral petita dolenta. 

Ítem un orinal de terragran. 

 En lo rebost. 

Primerament una caixa de noguer dolenta ab lo cul de pi. 

Ítem sexanta sinch lliuras carnisseras de cansalada. 

Ítem quatre gerras de terra. 

Ítem un trabí de ferro gran. 

Ítem dos pots de pi y una mulassa sens cassoleta. 

Ítem un peu de vanevas ab sa espiga de ferro. 

Ítem una empolla de vidre gran. 

Ítem dos cindris. 

 En lo terrat. 

Primerament un llit de peu de gall. 

Ítem una capa de setré dolenta. 
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Ítem una jaqueta de catorsena. 

 Immobles. 

Primerament la sobredita casa ab un portal fora obrint situada en la present ciutat y en lo 

carrer de Llobera totas sas entradas y exidas. 

Ítem tota aquella altra casas contigua al detrás de la sobredita casa ab un portal fora 

obrint situada en lo carrer que puja y se va a la plassa de Sant Isidro de la mateixa ciutat 

ab totas sas entradas y exidas. 

Ítem tota aquella pessa de terra campa de sembradura de vinya y olivers plantada situada 

en lo terme de la present ciutat y en la partida dita de paradís ab sas entradas y exidas, 

drets y pertinèncias de aquella universals. 

Ítem tota aquella altra pessa de terra campa de sembradura ab son hort de parets clos a 

aquella contiguo situada en lo dit terme de dita ciutat y en la partida dita de Ribera a vall 

ab totas sas entradas y exidas, drets y pertinèncias de aquella universals. 

Aquestos emperò béns y no altres ni més a la heretat de dit «quondam» Joan Garriga major 

pertanyents y expectants al present confessa aver trobat lo dit Joseph Garriga. Protestant 

expressament que si [...]” 
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Última part de l’inventari, transcrita tal com es veu a la imatge: 

"[...] en avant trobarà alguns altres béns a la heretat de dit «quondam» son pare                  

[línia 15] pertanyents y expectants aquells tots y sengles los continuarà en lo present 

inventari o ne farà altre de nou. Lo qual fou fet en la ciutat de Solsona                                       

y en lo lloch sobre expressat als disset días del mes de abril del                                                   

any de la nativitat del señor de mil set cents sinquanta y set. Present jo, lo                                              

notari baix escrit y presents per testimonis Joseph Pintor, teixidor                                               

[línia 20] de lli, y Pere Màrtir Argentó, alias Jaumilla Serrador, ciutadans                                         

de Solsona a ditas cosas cridats y requirits = Joan Aguilar, prevere                                                

de Solsona, firmo per y de voluntat de dit Joseph Garriga per dir no                                                        

sab de escriurer = En poder de mi, Domingo Aguilar, notari públich                                                                                                                                  

de Solsona, que fas fe conèixer a dit Joseph Garriga y                                                                         

[línia 25] que per ell, y de sa voluntat per dir no sab de escriurer, ha firmat                                      

lo dit reverent Joan Aguilar, prevere de Solsona.” 

Figura 10. Darrer fragment d’un inventari (signatures). Manual 512, p. 113 (línies 14-26), ACS.                     

Font: elaboració pròpia. 
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1.3. GLOSSARI D’OFICIS 
 

La major part d’aquests eren oficis manuals, que s’obtenien sense tenir cap mena 

d’estudis. De totes maneres, semblaria que en algun cas sí que eren necessaris, 

com podria ser: apotecari —farmàcia—; cirurgià —medicina—, i notari o procurador                      

—dret—. 

A continuació, s’enumeren alfabèticament els oficis que van apareixent en el decurs 

del treball, tant els arcaics com els que encara segueixen vigents. 

 

1. Adroguer: era l'amo o el dependent d'una adrogueria. Aquest establiment estava 

especialitzat a vendre al detall els productes típics d'ultramar i les colònies com ara 

les espècies (pebre, canyella, safrà, etc.), el sucre o el cacau. Tots aquests tenien en 

comú que eren fàcils de transportar per la seva mida petita i que eren molt cobejats 

per la societat europea, que en pagava uns preus elevats. 

La referència més antiga del terme en català és del segle XIV com a "mercaders de 

drogues", i no seria fins al XVI que es normalitzaria el nom "adroguer". 

 

2. Apotecari: fou el precursor del farmacèutic. Venien drogues i medicaments per 

als malalts. El mot «apothecarius» prové del llatí i significa «botiguer», el que 

corresponia essencialment a les pràctiques dels segles XIII i XIV, on la botiga era 

l'element que diferenciava el comerciant seriós del xarlatà de pas. La professió 

esdevingué autònoma al segle XVIII i l'apotecari fou reemplaçat progressivament pel 

farmacèutic a partir del segle XIX.  

 

3. Argenter: és aquell menestral que tenia l'ofici de treballar principalment la plata 

però també altres metalls preciosos i fins i tot combinar-los amb pedres precioses. La 

mateixa activitat però especialitzada amb l'or rebia el nom d'orfebre; i, si estava 

especialitzat només en la manufactura de joies, s'anomenava joier.  

 

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Adrogueria&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Col%C3%B2nia_(hist%C3%B2ria)&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pebre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Canyella_(esp%C3%A8cia)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Safr%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sucre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cacau
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XIV
https://ca.wikipedia.org/wiki/Droga
https://ca.wikipedia.org/wiki/Medicament
https://ca.wikipedia.org/wiki/Malaltia
https://ca.wikipedia.org/wiki/XIII
https://ca.wikipedia.org/wiki/XIV
https://ca.wikipedia.org/wiki/Minorista
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Xarlat%C3%A0&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XVIII
https://ca.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%A8utic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Menestral
https://ca.wikipedia.org/wiki/Plata
https://ca.wikipedia.org/wiki/Metalls_preciosos
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pedres_precioses
https://ca.wikipedia.org/wiki/Or
https://ca.wikipedia.org/wiki/Orfebre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Joier
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4. Arxiver: persona que té a càrrec seu un arxiu. Als arxius dels estats, municipis i 

d’altres corporacions públiques són funcionaris. Als arxius específicament notarials, 

l’arxiver és un notari del col·legi al qual pertany l’arxiu. Per a ésser arxiver als arxius 

de l’Estat espanyol cal un títol universitari adequat i ingressar per oposició al cos 

facultatiu d’arxivers, bibliotecaris i arqueòlegs, creat el 1858; l’any 1932 fou creat un 

cos auxiliar que ultrapassa el nombre de 200 membres. A l’Estat espanyol, a 

diferència d’altres països d’Europa occidental, manca una titulació universitària en 

arxivística. En conseqüència, el perfil actual del professional del sector es vincula a 

una titulació superior universitària —en general, història— i a una especialització 

adquirida en cursos de postgrau organitzats per les universitats de Barcelona, de 

Madrid i d’Euskadi. 

 

5. Baster: és l'ofici, el taller i el comerç en 

què es confeccionen, adoben i venen els 

guarniments de les bèsties de càrrega. 

Desafortunadament, aquest ofici es troba, 

des de fa anys, en un declivi incessant.  

A Barcelona, antigament, els basters 

formaven gremi amb els albarders i els 

morrallers, fins que, a la baixa edat 

mitjana, se'n separaren. Al s. XVIII, però, 

aquests oficis s’aplegaren una altra vegada en un sol gremi (1766). En general, totes 

les varietats de l’ofici formaven part de la confraria dels freners. Les darreres 

ordinacions del gremi de Barcelona foren les projectades el 1834.8 

 

6. Botiguer de paños: es pot considerar un venedor de draps; també eren 

anomenats botiguers de tall. Durant els segles XVII i XVIII hom distingia el botiguer 

de tall (o mercader de draps) i el botiguer de sedes i teles (o mercader de teles, el 

mercer pròpiament dit). En aquells temps, tots dos oficis eren molt ben considerats, 

però actualment han perdut la seva importància.  

                                                           
8
 Font: http://www.festes.org/articles.php?id=883  

Figura 11. Brida guarnida i picarols. Font: Internet
8
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Adoberia
http://www.festes.org/articles.php?id=883
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7. Canoner: menestral que fabricava canons. Els canoners, sorgits a la segona 

meitat del s. XV en les manufactures d’armes de foc portàtils, com les de Ripoll, 

formaven un sol gremi amb els altres menestrals metal·lúrgics. 

 

8. Cirurgià: persona que practica la cirurgia. Als Països Catalans, els cirurgians 

formaven part de l’estament dels artistes i constituïen confraria amb els barbers 

(cirurgià menor). D’aleshores ençà, la professió guanyà en virtut de prestigi. Malgrat 

l’oposició dels metges, les dues professions s’uniren definitivament el 1827. 

 

9. Courer: era un menestral que tenia l'ofici de treballar el coure o aram, per fer 

atuells, sobretot de cuina. A Barcelona, al s. XIV, els courers formaven un gremi únic 

amb els llauners. En general, als Països Catalans, formaven un sol gremi amb els 

ferrers i altres treballadors de metall. Llur indústria, a l’edat moderna, es 

desenvolupà poc per manca de coneixements tècnics. 

 

10. Daguer: era un menestral que tenia l'ofici de fer dagues i de vendre-les. No s’ha 

de confondre la daga amb el ganivet, ja que aquest darrer era fabricat, 

exclusivament, pels ganiveters. Els daguers constituïen una especialitat dins els 

gremis d’obrers del ferro, anomenats de Sant Eloi. Els daguers fabricaven, a més, 

objectes de cirurgia. 

 

11. Espardenyer: menestral que fabrica espardenyes. L’ofici d’espardenyer tenia 

una base rural: era practicat pels pagesos en temps de pluja i fred. Com a gremi 

urbà, els espardenyers eren units amb els corders (corder) a la majoria de les 

poblacions. Assoliren llur millor moment al s. XVIII, i foren reorganitzats al XIX. A 

Barcelona se separaren dels corders (1656-65), i s’hi tornaren a unir, d’una manera 

definitiva, l’any 1763. 

 

12. Fadrí pagès: operari que ja ha passat l'aprenentatge del seu ofici (en aquest cas 

el de la pagesia), però que encara no n'és mestre. Prenem com a altres exemples 

els següents: fadrí fuster, fadrí manyà, fadrí paleta.  

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Menestral
https://ca.wikipedia.org/wiki/Daga
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13. Mestre de cases: professional que, sota la direcció d’un arquitecte o sense 

aquest, dirigeix els paletes i els manobres. És un constructor capacitat per a 

contractar o realitzar la construcció d’edificis i altres obres. Fins a la fi de l’Antic 

Règim, pertanyeren a l’estament menestral. Generalment, però, llur nombre era 

escàs i s’agruparen amb els altres oficis de la construcció. Molt sovint es trobaven 

units amb els fusters, amb els quals formaven petites companyies. Era un ofici ben 

considerat. L’organització laboral, ultrapassant els límits corporatius, assolia formes 

properes a la lliure contractació laboral: existència, ultra de mestres, fadrins i 

aprenents, de les categories de manobre i de minyó, etc. La creació de la categoria 

oficial d’arquitecte significà un descens de categoria per als mestres de cases. El 

1834 els mestres de cases de Barcelona organitzaren una Associació Gremial, que 

demanà la conservació d’una classe intermèdia entre l’arquitecte i l’obrer facultada 

per a construir edificis senzills. 

 

14. Notari: funcionari, llicenciat en dret, que té a càrrec seu la redacció i 

l’autorització en forma pública dels actes, els contractes i tota mena d’instruments, 

donant fe de llur contingut. 

15. Prevere: anomenat normalment capellà o sacerdot, cal cercar-ne l’origen en la 

institució dels preveres de la primitiva comunitat cristiana (ancià). Té per missió 

primordial presidir la celebració de l’eucaristia. També li pertany dirigir la proclamació 

de la paraula cristiana, batejar, fer la unció dels malalts, administrar el sagrament de 

la reconciliació o de penitència i, per dret —el qui és rector—, ésser testimoni 

principal del consentiment matrimonial. A l’església oriental, és també ministre 

ordinari de la confirmació. Les principals condicions exigides als preveres són: 

coneixements de la Bíblia i de teologia, aptituds socials i humanes, obediència al 

bisbe i, en l’església llatina, acceptació del celibat. 

 

16. Sastre: menestral que fa vestits i en ven, especialment, per a home. El gremi de 

sastres era el més important dels oficis de la confecció; al voltant se'n trobaven altres 

de més especialitzats, menys nombrosos i de menys importància econòmica i social, 

com els de calceter, peller o robavellaire i giponer, oficis que en general se 

separaren dels sastres durant els s. XV i XVI i s’hi reintegraren al llarg dels s. XVII i 
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XVIII. Posat sota l’advocació de santa Maria Magdalena, el gremi de sastres era, pel 

nombre dels seus confrares, el primer o dels primers de les grans ciutats. Fins i tot 

es produí la separació dels fadrins en una corporació pròpia, tal com succeí a 

València i a Barcelona. En viles menys desenvolupades, els sastres estaven units 

amb altres oficis, com els pellissers o els sabaters.  

 

17. Torner: menestral que treballava la fusta amb torn. Constituïa una especialitat 

de l’ofici de fuster, del qual se separà, juntament amb la de capser, i formà una 

corporació pròpia. Els torners fabricaven petits objectes de fusta (boles, tinters, 

canelobres), amb finalitat decorativa; també treballaven el vori.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Informació extreta del Diccionari català-valencià-balear, iniciat per Mn. Antoni Mª Alcover. Té un total 

de deu toms (1993). 
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1.4. GLOSSARI D’ABREVIATURES 
 

En aquest apartat es presenta un seguit d’abreviatures que es repeteixen bastant en 

les transcripcions del treball. En un primer moment, per saber el seu significat, vaig 

comptar amb l’ajuda de l’arxiver, però més endavant vaig començar a consultar un 

diccionari italià d’abreviatures llatines.  

Les següents imatges mostren l’exterior i l’interior del diccionari italià esmentat 

anteriorment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La llista d’abreviatures ha estat ordenada alfabèticament i s’hi ha adjuntat, a més, 

una imatge de cada una d’elles. 

 

 

 

 

  

Figura 1212. Portada del diccionari 

d’abreviatures llatines i italianes. 

Font: elaboració pròpia. 

 

Figura 1313. Exemple d’una entrada del diccionari: procurator 

(prox.). Font: elaboració pròpia. 
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Administradors 

 

 
 

Figura 14. 
 

Altrament 

 

 
 

Figura 15. 
 

Apostòlica 

 

 
 

Figura 16. 
 

Autoritats 

 

 
 

Figura 17. 
 

Besament 

 

 
 

Figura 18. 
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Catedral 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 19. 
 

Ciutat 

 

 
 

Figura 20. 
 

Dita 

 

 
 

Figura 21. 
 

Doctor 

 

 
 

Figura 22. 
 

Francesc 

 

 
 

Figura 23. 
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Heretament 

 

 
 

Figura 24. 
 

Honorable 

 

 
 

Figura 25. 
 

Església 

 

 
 

Figura 26. 
 

Infrascrits 

 

 
 

Figura 27. 
 

Jurament 

 

 
 

Figura 28. 
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Legítimament 

 

 
 

Figura 29. 
 

Llargament 

 

 
 

Figura 30. 
 

Nativitat 

 

 
 

Figura 31. 
 

Nostra 

 

 
 

Figura 32. 
 

Nostre 

 

 
 

Figura 33. 
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Pares 

 

 
 

Figura 34. 
 

Parròquia 

 

 
 

Figura 35. 
 

Parroquial 

 

 
 

Figura 36. 

 

Present 

 

 
 

Figura 37. 

 

Primerament 

 

 
 

Figura 38. 
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Procurador 

(Prox. i Procur.) 

 

 
 

Figura 39. 

 

 
 

Figura 40. 

 

Que 

 

 
 

Figura 41. 

 

Reverent 

 

 
 

Figura 42. 

 

Sant 

 

 
 

Figura 43. 
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Santa 

 

 
 

Figura 44. 

 

Senyora 

 

 
 

Figura 45. 
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2. CRONOLOGIA DELS NOTARIS DE SOLSONA 

FINS A L’ACTUALITAT10 
 

1348-1349 ZAVILA, Bernat 

1355-1398 MARTÍ, Guillem 

1386-13?? Anònim 

s. XIV Anònim 

1457-1458 LLOBERA, Gabriel de 

1466 PELÓS, Celdoni 

1508-1510 SOCIATS, Bernat de 

1511-1529 TÀRREGA, Miquel 

1520-1546 CASTELLAR, Francesc 

1520-1522 PELÓS, Marc 

1531-1535 VILA, Joan 

1534-1585 BONPÀS, Jaume 

1536-1540 VILAR, Gabriel 

1542-1588 TÀRREGA, Onofre 

1543-1599 CASTELLAR, Antoni 

1559-1560 BOIXADER, Jaume 

1562-1628 PINTOR, Miquel 

1568-1593 PENYALOSA, Francesc de 

1570-1577 GATUELLES, Gaspar 

1573-1575 Anònim 

1581-1609 ANDREU, Pere Màrtir 

1593 Anònim 

1595-1598 TÀRREGA, Joan 

1600-1603 CASTELLAR, Josep 

1600-1622 PINTOR, Jaume Joan 

1601-1644 PENA, Joan Bernabé 

1609-1626 ANDREU, Pere Màrtir 

1616-1640 RIUS, Pere Fèlix 

1619 Anònim 

1620-1659 RIU FONOLLET, Jacint 

1623 Anònim 

1623-1624 Anònim 

1626-1649 PINTOR, Josep 

1626-1639 ANDREU, Francesc 

1627 LLUCH i AZAMOR, Lluís 

1636-1644 PENA, Rafael 

1637-1641 PINTOR, Joan 

1639-1654 ANDREU, Melcior 

1645 PINTOR, Ramon 

1647-1655 LLAGUNA, Pere 

1648 Anònim 

1654-1701 ANDREU, Pere Màrtir 

1657-1661 FRONTERA, Pere Antoni 

1659-1698 PINTOR, Fèlix 

1665-1714 COMA, Bernat 

1676-1719 VALLONGA, Ramon 

1680-1691 MARTRÚS, Francesc 

1681-1688 SOLER, Domènec 

1683-1692 FABRER, Joan 

1693-1729 LLORENS, Tomàs 

1701-1733 LLUCH i AZAMOR, Josep 

1729-1771 FÓRNOLS, Jaume 

1742-1758 
COMELLES i MONTORIOL, 

Ignasi 

1743-1774 AGUILAR, Domènec 

1743-1761 FÓRNOLS, Josep 

1757-1762 FONT, Anton 
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1763-1771 COLILLAS, Joan 

1766-1806 CANTONS, Anton 

1768-1781 CERIOLA i FONT, Josep 

1774-1800 
TUXENÈS i TORRENTS, 

Jaume 

1775-1806 AGUILAR, Anton 

1778-1824 JALMAR i TUXENÈS, Tomàs 

1791-1827 CAPELLA, Josep 

1800-1812 
AGUILAR i CASAGEMAS, 

Domènec 

1800-1802 JOU, Josep 

1804-1812 
CANTONS i PONT, Ramon 

Anton 

1810-1863 MAS i RATLLAT, Ignasi 

1816-1834 JALMAR PALLERÈS, Ramon 

1826-1861 ARENY, Bartomeu 

1831-1834 FOIX i ORNÓS, Ramon de 

1837-1861 DEVESA i PLA, Joaquim 

1837-1838 BUIL, Francesc 

1837-1840 MUNS, Narcís 

1839 GÜELL, Jaume 

1839 RIPOLLET, Faust de 

1839 TORRES, Magí 

1840 GARRIGA, Antoni 

1841-1861 CERIOLA, Pelegrí 

1841-1884 LLOBERA, Eusebi de 

1861-1878 THOMASA FRANCH, Josep M. 

1862-1864 
PALET i CAÑAMERAS, 

Salvador 

1879-1883 
PEDRALS i CISTERNAS, 

Hermenegild 

1884-1887 GASSOL i MILLÉ, Tadeu 

1886-1913 ABRAS i TERRÉS, Narcís 

1889-1892 TEMPLE i KLEIN, Josep de 

1899-1901 DEMESTRE i CORTILS, Josep 

1913-1916 BARRAQUER i ROS, Joaquim 

1916-1930 ABRAS i FONT, Joaquim 

1930-1934 GENÍS i BAYÉS, Lluís 

1934-1941 GELI i MORAGAS, Joan 

1942-1951 DAVÍ i ALOMAR, Francesc 

1951-1958 
RUIZ de BUSTILLO i 

ALFONSO, Màrius 

1959-1966 JIMÉNEZ BRUNDELET, Enric 

1966-1979 SEGÚ i VILAHUR, Joaquim 

1979-1983 VALLS i XUFRÉ, Josep M. 

1983-2??? ORTIZ BARQUERO, Pedro B. 

10

                                                           
10

 Cronologia extreta de PLANES i ALBETS, Ramon. Catàleg dels protocols notarials dels arxius de 

Solsona, p. 213 i 214.  
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3. ENTREVISTA AL SR. NOTARI DE SOLSONA: 

DON PEDRO B. ORTIZ BARQUERO 

3.1. INFORMACIÓ DELS PROCESSOS NOTARIALS 
 

Els aspectes més fonamentals de l’entrevista han estat inclosos al treball principal11, 

però és en aquest capítol on es recull la resta de la informació relacionada amb 

l’àmbit notarial.  

Les notaries posen carpetes a les escriptures per la seva protecció i per facilitar la 

seva consulta. A la notaria de Solsona, la carpeta de color verd és per a les actes i 

poders; la groga per a les compravendes i documents de quantia, i les blavoses 

comprenen les còpies simples (testaments). 

Per tant, en les carpetes blaves s’hi guarden les còpies simples, però les carpetes 

verdes i grogues contenen còpies autèntiques. Les actes, incloses en les carpetes 

verdes, són escriptures en les quals el notari narra quelcom que capta i percep per 

algun sentit, per tal de donar-li caràcter inqüestionable. 

Els testaments no tenen validesa legal fins que la persona mori, perquè el testador té 

el dret a canviar les seves últimes voluntats fins a la seva defunció. És per aquesta 

raó que no es lliura una còpia autèntica del testament al client, sinó que rep una 

còpia simple de l’escriptura. 

D’altra banda, aquestes carpetes presenten les dades del notari i de la notaria, i s’hi 

adhereix una etiqueta a la part central de la portada, on consta el número de 

protocol, la data, etc. 

En les següents imatges es mostren els models de carpetes de la Notaria Ortiz 

Barquero; també s’hi ha adjuntat una imatge d’una carpeta personalitzada pel mateix 

notari, que lliura en les ocasions que ell considera adients. 

 

                                                           
11

 Vegeu p. 41 del treball principal, corresponent a l’entrevista amb el notari don Pedro B. Ortiz. 
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Figura 46. Model de carpeta (groga) per a còpies autèntiques de compravendes i documents de quantia. 

Font: Notaria Ortiz Barquero. 
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Figura 4750. Model de carpeta (verda) per a 

còpies autèntiques de poders i actes.     

Font: Notaria Ortiz Barquero. 

 

Figura 4948. Model de carpeta personalitzada. 

Font: Notaria Ortiz Barquero. 

Figura 4849. Model de carpeta (blava) per a 

còpies simples (testaments)       

Font: Notaria Ortiz Barquero. 

 

Figura 5047. Revers de la carpeta personalitzada. 

Font: Notaria Ortiz Barquero. 
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El notari, per localitzar algun protocol que es trobi a l’arxiu, busca a l’exemplar de 

treball de la notaria, un tom que recull un índex general amb tots els protocols 

existents a Solsona. S’enquaderna seguint una mitja enquadernació, de les 

denominades holandeses (pergamí i tela). En el llom o teixell hi figura la retolació del 

número del protocol, l’any, el notari que actua, la data i el nombre de documents que 

comprèn, juntament amb ornaments daurats que embelleixen el volum. Els 

enquadernadors acudeixen a la notaria biennalment —els protocols no poden sortir-

ne— i enquadernen tot el material que s’hagi realitzat fins a aquell moment. 

A l’interior dels protocols es treballa amb paper timbrat notarial, un paper numerat i 

seriat que es valora en 25 pessetes, equivalent a 15 cèntims. I no es pot recanviar; si 

es fa malbé, no es reutilitza, sinó que se n’usa un altre. Segons el notari, cada foli 

del protocol costa un o dos d’esborranys.12 

 

Els notaris actuals tenen un signe no tan espectacular i elegant com els que es feien 

abans, sinó que aquest s’ha convertit en una firma específica que, ocasionalment, 

pot abreujar-se (mitja firma). Relacionat amb això, els notaris han tingut, des d’antic, 

un lema i un símbol que els caracteritza de les altres institucions; aquest símbol, 

doncs, ha estat objecte d’anàlisi en aquesta recerca.13 

                                                           
12

 Font: http://www.dfdurofelguera.com/recursos/doc/area_del_inversor/informacion_general/18258_2 

61 02610200617405.pdf  
 

13
 Observi’s la pàgina 78 de l’annex per a consultar l’anàlisi del lema dels notaris espanyols. 

Figura 51. Paper timbrat notarial, equivalent a 15 cèntims. Font: Internet.
12

 

 

http://www.dfdurofelguera.com/recursos/doc/area_del_inversor/informacion_general/18258_2%2061%2002610200617405.pdf
http://www.dfdurofelguera.com/recursos/doc/area_del_inversor/informacion_general/18258_2%2061%2002610200617405.pdf
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A banda d’això, en l’actualitat, els documents notarials no es redacten a mà, sinó 

que s’imprimeixen a través de l’ordinador. Ara bé, l’actual notari de Solsona ha 

arribat a realitzar escriptures a mà, en moments que ho requerien. Tot i l’existència 

de documents singulars, generalment es treballa amb models, siguin testaments o 

compravendes, i aleshores s’acaba d’omplir els buits. Es treballa sobre una plantilla, 

però no totes les escriptures són generals; n’hi ha algunes que al ser específiques 

s’han de redactar de dalt a baix, sense comptar amb cap plantilla.  

La funció del document notarial és essencialment la mateixa, però antany existien 

notaris de diferent procedència: hi havia els notaris reials, els eclesiàstics i també els 

notaris d’una pròpia ciutat.  

Els notaris reials podien actuar en qualsevol part del regne i eren coneguts com els 

viatjants de la fe pública. A tall d’exemple, a la notaria de Solsona hi figura el manual 

d’un notari de Granollers que segurament pertanyia a l’autoritat reial.  

Així mateix, el que propugnà la llei de 1862 va ser la unió de tots aquests ordres en 

un de sol i establir una normativa única per a tots els notaris. La part eclesiàstica va 

perdre gran part del seu poder en l’afer notarial, però a Catalunya ha romàs una 

modalitat de testament denominada testament davant rector. D’acord amb el notari, 

el mossèn i rector de Gòsol encara porta a la notaria algun d’aquests testaments, 

que han de ser protocol·litzats i elevats a públic pel mateix notari. 

Amb referència a les abreviatures, cal esmentar que ja no se n’utilitzen de cap tipus; 

des que es començà a escriure a màquina, es van anar perdent incessantment. Els 

documents notarials han d’exposar tot el que sigui necessari, sense causar cap 

mena de confusió. 

Per últim, els documents notarials més sol·licitats en els últims anys a la Notaria 

Ortiz Barquero han estat els testaments i les herències. Malgrat això, a l’època de la 

construcció es van finalitzar centenars de vendes de pisos, declaracions de pisos, 

etc. 
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3.1.1. Referent als capítols matrimonials 
 

Segons el notari, fa més de deu anys que no s’ha dut a terme cap capítol 

matrimonial a la seva notaria, tot i que ell, particularment, n’ha efectuat algun des 

que és notari.  

Els testaments han rellevat els capítols matrimonials perquè el fet de ser un 

document unilateral, no requereix l’acceptació de tots els testimonis, com és el cas 

del contracte matrimonial. 

 

3.1.2. Referent als testaments 
 

Molta gent pensa que no té res, però no s’ha de confondre no tenir res amb no tenir 

un immoble (un pis o un terreny); el fet de tenir mobiliari, cotxe o llibretes de la caixa 

ja és alguna cosa. El notari de Solsona creu que el fet de deixar testament és molt 

recomanable, ni que només sigui per expressar voluntàriament la persona que vols 

que et succeeixi o, per contra, aquella que no vols que et succeeixi. A l’antiguitat 

s’associava molt el testament als immobles, però avui dia aquesta ideologia ja s’ha 

perdut. En cas que alguna persona morís abintestat, la llei dicta que els hereus 

siguin els fills i l’usdefruit per a la viuda o viudo. 

Com molts altres documents notarials, el testament més estandarditzat de la Notaria 

Ortiz Barquero segueix un model o plantilla, adjuntat a la pàgina 83 de l’annex. És 

clar, concís i sense cap mena de farfolla, ja que és completament supèrflua. 

Respecte als preus, cal dir que un testament normal de dos folis es cobra a 34 euros 

més IVA, i la feina que ha de realitzar el notari és la següent: els clients demanen 

hora, parlen amb el notari durant una visita de trenta minuts sobre el que volen 

expressar i, aleshores, se’n van. Uns dies més tard, el notari, havent acabat de 

redactar les voluntats que expressaren els clients, els truca i aquests acudeixen a la 

notaria. A continuació, el notari els llegeix el testament i, a posteriori, firmen. En cas 

d’equívocs, es rectifiquen i es firma ulteriorment. Seguidament, l’oficial de la notaria 

s’encarrega d’apuntar la data, el número corresponent, realitzar una còpia i posar-hi 
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una carpeta. En darrer lloc, es cobra els diners establerts als clients i se’ls dóna una 

còpia simple del testament. 

 

3.1.3. Referent als inventaris 
 

Encara segueixen vigents i es coneixen en l’actualitat com a manifestacions i 

acceptacions d’herència. Quan alguna persona mor, hi ha un temps de 6 mesos per 

anar al notari i acreditar el testament amb les últimes voluntats del difunt. Al final, es 

relacionen els béns que ha deixat i es reparteixen segons la voluntat del difunt. 

És interessant saber que en les cases de pagès encara hi ha un fort arrelament a 

deixar els immobles a l’hereu, però les famílies de zones urbanes cada vegada 

tendeixen més a repartir els béns entre tots els fills. 

Els inventaris actuals no s’efectuen amb desplaçament del notari, sinó que només es 

relacionen els vehicles amb matrícula, els saldos dels bancs-caixes, les 

assegurances i els immobles. 
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3.2. MODEL D’ENTREVISTA  
 

QÜESTIONS GENERALS I INTRODUCTÒRIES 

 

1. Durant els segles anteriors, els notaris escrivien a mà, en manuals/protocols, tota 

l’extensió dels documents, deixant un apartat al final per a les firmes. Se segueix el 

mateix model en l’actualitat o, per contra, el notari ha reduït la seva escriptura? Si és el 

cas, em plauria poder observar el mètode actual. 

2. Vostè considera que el significat de document notarial (document que esdevé públic 

gràcies a la fe pública que dóna el notari en realitzar-lo) ha evolucionat des del segle XIII 

fins a l’actualitat? És a dir, sempre s’ha considerat un document públic o, altrament, els 

primers notaris no pertanyien a un òrgan públic? 

En el meu treball he transcrit tres tipologies notarials: els capítols matrimonials, els 

testaments i, finalment, els inventaris.  

 

Referent als capítols matrimonials 

1. A l’antiguitat, quan arribava un casament, la gran majoria de famílies pactaven els 

coneguts capítols matrimonials; existeixen encara en l’actualitat aquests tipus de 

documents? Amb quina freqüència es duen a terme? En cas que ja no es trobessin 

vigents, quins documents els han rellevat? 

 

Referent als testaments 

1. Antany, segons he pogut corroborar en les meves transcripcions, es realitzaven 

testaments sense deixar gairebé res de valor, només pel fet de no morir abintestat. Avui 

en dia se segueix la mateixa tònica? És a dir, des de la seva posició, considera que la 

major part de la població duu a terme testament abans de morir? 

2. Com es realitza un testament en l’actualitat? Quin procediment se segueix quan un 

client el requereix?  
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Referent als inventaris 

1. Abans eren força corrents aquests documents i, els notaris, fins i tot, s’havien de 

desplaçar al lloc en qüestió per tal de ratificar tots els mobles i immobles que s’havien 

citat prèviament. Aquest tipus d’escriptura és present en els nostres dies? Si hi és, com 

es realitza en l’actualitat? En cas negatiu, quin altre document notarial l’ha reemplaçat? 

 

QÜESTIONS PER RECAPITULAR 

1. Tots els documents notarials antics que he transcrit contenen un gran cúmul 

d’abreviatures. Ara bé, les escriptures actuals també presenten abreviatures com Prox. 

(procurador) o ja es poden consideren obsoletes? 

2. Un altre punt on cal posar especial èmfasi és en l’ofici de notari. Des del segle XIII ençà 

ha evolucionat considerablement en virtut d’assoliment; des dels preveres, seguit per les 

famílies (com els Aguilar), fins a l’actualitat. Recapitulant; vostè considera que l’ofici de 

notari té sortida laboral en el futur? A més a més, podria aclarir-me, sumàriament, el 

procés pel qual una persona ha de passar per esdevenir notari? 

3. Per concloure les preguntes, em satisfaria que em digués, des de la seva situació, els 

documents notarials més sol·licitats en els últims anys a la seva notaria, o els que vostè 

cregui amb més repercussió ara com ara a Solsona. 

 

Espero i desitjo que totes les preguntes hagin estat oportunes i intel·ligibles, ja que 

algunes requerien una breu contextualització per a la seva comprensió. 

Moltes gràcies. Les seves respostes seran de gran ajuda per al meu treball. 

Cordialment,  

Arnau Torramorell i Serena  
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4. ANÀLISI DEL LEMA DEL NOTARIAT ESPANYOL: 

NIHIL PRIUS FIDE 
 

El lema del notariat espanyol, «Nihil prius fide», concep el significat de “No res abans 

que la fe”. Aquest llatinisme, present en els segells que els notaris estampen en les 

seves escriptures, implica la veracitat de les seves paraules. La màxima prioritat d’un 

notari és donar fe a qualsevol fet que ho mereixi, i que aquest correspongui, alhora, 

amb la realitat. No obstant això, d’acord amb el Tribunal Suprem14, el document 

públic dóna fe del fet i de la seva data, però no de la seva veritat intrínseca. 

El lema va acompanyat per un símbol 

establert a la Llei Orgànica del Notariat 

l’any 1862, que pot variar de forma i de 

color. Aquest símbol, però, sempre està 

format per un tom que representa ser un 

protocol notarial, ornamentat amb dos 

llorers que s’entrellacen per introduir, a 

dalt, el lema «Nihil prius fide»; i, a baix, la 

data de la Llei del Notariat, el 28 de maig 

de 1862. 

D’altra banda, l’article 66 del Decret del 

Reglament de l’organització i el règim del 

Notariat15, dictamina que: “El sello notarial 

tendrá en lo sucesivo carácter obligatorio y llevará en el centro un libro en forma de 

protocolo, con el lema «Nihil prius fide» orlado con el nombre y apellido del Notario y 

la designación de su residencia.” 

 

                                                           
14

 Sentència del Tribunal Suprem el 24 de gener de 1995. 

 
15

 Article número 66 del Decret del 2 de juny de 1944, en el qual s’aprova definitivament el Reglament 

de la organització i el règim del Notariat. 

Figura 52. Segell del notariat espanyol.                        

Font: carpeta de la Notaria Ortiz Barquero. 
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A més a més, l’article 65 d’aquest mateix Decret16 propugna que: “Todos los 

Notarios colegiados estarán autorizados para usar, como distintivo oficial de su 

cargo, una medalla de oro ovalada [...] con un filete blanco en su contorno, 

conteniendo en el anverso un libro protocolo cerrado y orlado con dos ramas de 

olivo, con la inscripción alrededor «Nihil prius fide», y en el reverso la fecha de la Ley 

del Notariado. Esta medalla se usará pendiente en el lado izquierdo del pecho, de 

cinta blanca en el centro y encarnada en los costados ajustándose en todo al modelo 

oficial.”1718 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionat amb el lema «Nihil prius fide» del notariat espanyol, l’Il·lustre Col·legi de 

Registradors de la Propietat i Mercantil d’Espanya posseeix com a lema un altre 

llatinisme: «Prior in tempore, potior in iure», que significa “El primer en el temps, el 

millor en el dret”.  

                                                           
16

 Vegeu el Decret del Reglament complet a: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1944-
6578   

17
 Font: http://www.dfdurofelguera.com/recursos/doc/area_del_inversor/informacion_general/18258_2 

61 02610200617405.pdf 
 
18

 Font: http://notin.es/noticias/la-plataforma-notarial-exige-reformas-en-linea-con-paises-del-entorno/  

Figura 53. Segell notarial de Leonardo García 

Fernández de Sevilla, notari d’Oviedo. Font: 

Internet.
17

 

Figura 54. Segell del notariat espanyol en format 

electrònic. Font: Internet.
18

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1944-6578
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1944-6578
http://www.dfdurofelguera.com/recursos/doc/area_del_inversor/informacion_general/18258_2%2061%2002610200617405.pdf
http://www.dfdurofelguera.com/recursos/doc/area_del_inversor/informacion_general/18258_2%2061%2002610200617405.pdf
http://notin.es/noticias/la-plataforma-notarial-exige-reformas-en-linea-con-paises-del-entorno/
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Fa referència a les situacions en què dues parts al·leguen tenir el dret sobre alguna 

cosa (p. ex.: una hipoteca a favor seu), però té preferència la part que ho hagi 

relacionat abans en el Registre de la Propietat.19 

No s’ha de confondre el lema 

que conforma el segell «Nihil 

prius fide» amb el logotip actual 

del Consell General del Notariat 

espanyol, que és una variant del 

logotip del notariat europeu. De 

fet, els notaris de cada país 

comparteixen un mateix model 

de logotip, però el d’Espanya 

presenta algunes diferències 

respecte a la resta. A tall d’exemple, el lema del notariat espanyol no és el mateix en 

altres països; mentre que a Espanya hi figura «Nihil prius fide», a països com a 

França, Bèlgica i Alemanya utilitzen el llatinisme «Lex est quod notamus»20, que 

significa “El que escrivim és la llei”.2122-  

Així mateix, el logotip espanyol conté, 

al centre de la representació, un 

protocol notarial, mentre que alguns 

països presenten una balança, com si 

estigués més vinculat a la justícia. Els 

elements restants ja són els mateixos; 

només canvia l’escriptura dels mots 

notari i Europa, segons el llenguatge 

del país al qual fem referència.  

                                                           
19

 Lloc web: http://www.cnue.eu/   
 
20

 El lema també pot ésser escrit: «Lex est quodcumque notamus». 
 
21

 Font: http://www.notarioluisbelchior.com/  
 
22

 Font: https://fr.wikipedia.org/wiki/Notaire  

Figura 55. Notaris d’Europa: proporcionant seguretat legal i/o  

jurídica. Font: Internet.
19

 

 

Figura 5657. Variant del 

logotip del notariat 

espanyol.               

Font: Internet.
21

 

Figura 5756.  Logotip del 

notariat francès, que 

pren per base el model 

d’Europa.                           

Font: Internet.
22

 

http://www.cnue.eu/
http://www.notarioluisbelchior.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notaire
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En la següent imatge es poden observar els logotips d’altres països arreu d’Europa, 

els quals segueixen un patró similar.23 

  

                                                           
23

 Consejo General del Notariado. Gazeta de los Notarios (1992), núm. 32, p. 13.  

Figura 58. Representació dels logotips de nou països europeus. De dalt a baix i d’esquerra a 

dreta: Alemanya, Bèlgica, França, Grècia, Holanda, Anglaterra, Itàlia, Luxemburg i Portugal.             

Font: elaboració pròpia..
23
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24 

                                                           
24

 Consejo General del Notariado. Gazeta de los Notarios (1992), núm. 32. 

Figura 59. Medalla conforme a la Llei del Notariat de 1862 ornamentada i policromada.                        

Font: elaboració pròpia.
 24
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5. RECOPILATORI DE DOCUMENTS NOTARIALS 

ACTUALS EN CATALÀ 

5.1. MODELS DE LA NOTARIA DE SOLSONA 
 

Exemplar de testament 
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Exemplar de compravenda  
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5.2. ALTRES MODELS VIGENTS  
 

Recercant per Internet vaig trobar una pàgina web que conté una gran diversitat de 

documents notarials en català25. S’ha fet una tria d’entre tots els models disponibles i 

els més interessants s’han adjuntat en el següent capítol. A banda dels exemplars 

de la notaria de Solsona (testament i compravenda), hom podrà observar les 

plantilles ja establertes dels següents documents notarials: 

 

1. Testament vital. 

2. Capítols matrimonials. 

3. Poder general. 

4. Testimoni de legitimació de signatura. 

 

L’anterior selecció només inclou quatre documents notarials, però n’existeixen molts 

altres, com l’acta de notorietat de declaració d’hereus abintestat; la declaració d’obra 

nova d’un edifici antic; el reconeixement de deute; l’acta de manifestacions i 

presència; la dissolució de comunitats, etcètera. 

Abans de començar la llista, s’ha d’aclarir que els capítols matrimonials, tot i ser 

unes escriptures gairebé anacròniques, presenten un model per als clients, usat en 

casos molt estrambòtics. 

 

 

  

                                                           
25

 Font: https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/eines-recursos/documents-notarials/   

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/eines-recursos/documents-notarials/
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1. MODEL DE TESTAMENT VITAL  

NÚMERO SEIXANTA. ---------------------------------  

ESCRIPTURA DE VOLUNTATS ANTICIPADES (TESTAMENT VITAL).  

Arcàdia, la meva residència, el dia trenta de gener del dos 

mil sis. ---------------------------------------------  

Davant meu, PERE MÈRVOL I GLAVULL, notari de l'Il·lustre 

Col·legi de Catalunya, -------------------------------  

------------------- COMPAREIX ------------------- 

El senyor Josep P. P., major d'edat, casat, veí d'Arcàdia 

(08008), carrer A, 48 i amb el DNI-NIF número 99 608 807-O.

 -----------------------------------------------------  

Intervé en el seu propi nom i dret. --------------  

Té, al meu judici, la capacitat legal necessària per a 

atorgar aquesta escriptura, i----------------- 

------------------- EXPOSA ------------------- 

I.- Que va néixer a Arcàdia el dia onze de març de 1937 i 

que és titular de la targeta sanitària número POPO0378332006, 

del Servei Català de la Salut. -----------------------  

II.- Que pretén establir les instruccions que s'hauran de 

tenir en compte sobre la seva atenció sanitària quan es trobi 

en una situació en què, per diferents circumstàncies derivades 

del seu estat físic, psíquic o de tots dos alhora no pugui 

expressar la seva voluntat i, a aquest efecte, ---------------
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--- ATORGA ------------------ 

I.- CRITERIS QUE S'HAURAN DE TENIR EN COMPTE.- Per al seu 

projecte vital, la qualitat de vida és un aspecte molt 

important, que es relaciona amb la possibilitat de comunicar-

se amb altres persones, no patir dolors físics o psíquics 

importants, mantenir una autonomia suficient i no perllongar 

la vida indefinidament, quan la situació és irreversible.  

II.- SITUACIONS SANITÀRIES.- Els principis abans esmentats 

s'hauran de respectar quan es produeixin les següents 

situacions: ------------------------------------------  

. Malaltia irreversible que ha de conduir inevitablement a 

la mort en un termini breu. --------------------------  

. Estat vegetatiu crònic. ------------------------  

. Estat avançat de la malaltia de pronòstic fatal.  

. Estat de demència greu. ------------------------  

III.- INSTRUCCIONS SOBRE LES ACTUACIONS SANITÀRIES. El que 

s'ha assenyalat anteriorment implica prendre decisions com les 

següents: --------------------------------------------  

. No perllongar inútilment de manera artificial la vida, 

per exemple, mitjançant tècniques de suport vital –ventilació 

mecànica, diàlisi, reanimació càrdiopulmonar, fluids 

intravenosos, fàrmacs o alimentació artificial. ------  

. Que se li subministrin els fàrmacs necessaris per 

pal·liar al màxim el malestar, el patiment psíquic i el dolor 
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físic ocasionats per la malaltia. --------------------  

IV.- DESIGNACIÓ DE PERSONES ENCARREGADES DE PROMOURE I 

FISCALITZAR, SI ÉS PROCEDENT, EL COMPLIMENT DE LES PREVISIONS 

PRECEDENTS. A aquests efectes, el compareixent designa el seu 

fill Claudi P. P. ------------------------------------  

--------- RESERVES I ADVERTIMENTS LEGALS --------- 

Faig al senyor compareixent les reserves i els advertiments 

legals, especialment els derivats de la Llei catalana 21/2000, 

de 20 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la 

salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, i 

singularment el relatiu a la necessitat de lliurar una còpia 

autèntica d'aquesta escriptura al centre sanitari on 

l'atorgant sigui atès, quan calgui, per tal d'incorporar-la a 

la seva història clínica. ----------------------------  

Jo, el notari, he redactat aquest document en llengua 

catalana, de conformitat amb l'article 14 de la Llei del 

Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política 

lingüística. -----------------------------------------  

---- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL ---- 

Adverteixo expressament el compareixent, de conformitat amb 

la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 

dades de caràcter personal i amb l'Ordre del Ministeri de 

Justícia 484/2003, de 19 de febrer, que:----------------------

----------------- 

a) les seves dades personals s'incorporaran als fitxers de 

"protocol i documentació notarial" i "d'administració i 
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organització".------------------- 

b) que aquestes dades poden ser cedides a aquelles 

administracions públiques que hi tinguin dret.------ 

c) que els interessats afectats podran exercir, si escau, 

els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.  

----------- ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ,----------- 

Llegeixo aquesta escriptura, prèviament advertida la 

persona atorgant del dret que té a llegir-la, que no usa, 

manifesta que és conforme amb la seva voluntat i firma amb mi.

 -----------------------------------------------------  

Jo, el notari, dono fe de conèixer la persona compareixent, 

que el seu consentiment ha estat lliurement prestat i que 

l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la seva voluntat 

degudament informada, i de tot el que conté el present 

instrument públic, estès sobre tres fulls de paper timbrat 

exclusiu per a documents notarials, números 3X8476328, 

3X8879777 i el següent en ordre. ---------------------  

© Pel formulari, Joan Bernà i Xirgo 

Núm. 6 
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2. MODEL DE CAPÍTOLS MATRIMONIALS 

 

NÚMERO MIL SETANTA-U. ----------------------------  

CAPÍTOLS MATRIMONIALS I HERETAMENT. --------------  

Arcàdia, la meva residència, el dia quinze de maig de mil 

nou-cents noranta-vuit. ------------------------------  

Davant meu, PERE MÈRVOL I GLAVULL, notari de l'Il·lustre 

Col·legi de Catalunya, -------------------------------  

------------------ COMPAREIXEN------------------ 

Els cònjuges, ANTONI P. B., ramader, nascut el dia 24 

d'agost de 1934, fill dels esposos difunts, José i Concepció; 

i DOLORS J. J., sense professió especial, nascuda el dia 7 de 

novembre de 1935, filla dels esposos Tomàs, difunt, i Maria 

Antònia, que viu; casats en únic matrimoni, celebrat a 

Arcàdia, el dia 23 d'abril de 1959, inscrit en el Registre 

Civil d'Arcàdia, al tom 7, pàgina 58, en règim de separació de 

béns; tenen dos fills anomenats Albert i Maria-Isabel P. J.; 

de veïnatge civil català; i els DNI-NIF números respectius 50 

691 403-X i 50 660 836-X. ----------------------------  

I el senyor ALBERT P. G., major d'edat, casat en règim de 

separació de béns, ramader i que té el DNI-NIF número 88 067 

912-R. -----------------------------------------------  

Tots ells veïns d'Arcàdia, amb domicili al carrer A, número 

2. ---------------------------------------------------  

Intervenen en llurs propis nom i dret. -----------  

Tenen, al meu judici, la capacitat legal necessària per a 

atorgar aquesta escriptura de CAPÍTOLS MATRIMONIALS i 

HERETAMENT i a aquest efecte, ------------------------  
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-------------------- ATORGUEN --------------------  

PRIMER.- Els senyors Antoni P. B. i Dolors J. J. 

institueixen hereu universal de tots els béns, drets, crèdits 

i accions que deixin el dia de la seva defunció llur fill 

Albert P. J. -----------------------------------------  

Els heretants substitueixen vulgarment l'hereu per als 

supòsits de premoriència, repudiació, incapacitat o en 

qualsevol cas en què aquell no pugui o no vulgui ser-ho, pels 

seus descendents per estirps entre ells. -------------  

SEGON.- La senyora Dolors J. J. assigna a la seva filla 

Maria-Isabel P. J., en pagament de llegítima, la casa situada 

a Arcàdia, carrer A, número 2, amb tot allò que es trobi en el 

seu interior; i la substitueix vulgarment per als supòsits de 

premoriència, repudiació, incapacitat o en qualsevol cas en 

què la legitimària no pugui o no vulgui ser-ho, pels seus 

descendents per estirps entre ells. ------------------  

El senyor Antoni P. B. reserva per a la seva filla Maria-

Isabel P. J., la llegítima que legalment li correspongui.  

TERCER.- Els senyors Antoni P. B. i Dolors J. J. es 

reserven la facultat d'excloure de l'heretament i disposar a 

títol onerós o gratuït -inter vivos o mortis causa-, de totes 

aquelles finques que no siguin rústiques. ------------  

------------ RESERVES I ADVERTIMENTS ------------ 

Faig les reserves i els advertiments legals als senyors 

compareixents. ---------------------------------------  

------------- ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC ------------- 

Jo, el notari, dono fe que abans d'autoritzar aquest 

document he preguntat explícitament als atorgants en quina 



 Estudi de l’evolució dels documents notarials al Solsonès                     octubre de 2015 
 

 

99 
 

llengua oficial volien que fos redactat, i que aquesta 

voluntat ha estat efectivament complerta, de conformitat amb 

l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 

7 de gener, de política lingüística. -----------------  

----------- ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ -----------  

Llegeixo als senyors compareixents aquesta escriptura per 

llur elecció, després d'informar-los del seu dret a fer-ho per 

si mateixos, que no usen; fan constar llur aprovació i firmen 

amb mi, el notari, que dono fe de conèixer-los i del contingut 

d'aquest instrument públic, estès en dos fulls de paper 

timbrat notarial, números 2L2l36684 i el present. ----  

NOTA: Dins del tercer dia, envio l'avís a l'Il·lustríssim 

Senyor Degà del Col·legi Notarial. En dono fe. -------  

 

 

© Pel formulari, Joan Bernà i Xirgo 

Núm. 3 
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3. MODEL DE PODER GENERAL 

 

NÚMERO SETZE. ------------------------------------  

----------------- PODER GENERAL ----------------- 

Arcàdia, la meva residència, el dia deu de gener de dos mil 

cinc. ------------------------------------------------  

Davant meu, PERE MÈRVOL I GLAVULL, notari de l'Il·lustre 

Col·legi de Catalunya, -------------------------------  

 ------------------- COMPAREIX ------------------- 

El senyor PERE P. S., major d'edat, casat, veí d'Arcàdia 

(08000), amb domicili al carrer A, número 40 i amb el DNI-NIF 

número 99 345 218-P. ---------------------------------  

Intervé en nom i dret propis. --------------------  

Té, al meu entendre, la capacitat legal necessària per a 

formalitzar aquesta escriptura de PODER GENERAL i, a aquest 

efecte, ----------------------------------------------  

--------------------- ATORGA --------------------- 

Que confereix poder a favor del senyor JAUME M. C., major 

d'edat, casat, veí d'Arcàdia (08000), amb domicili a 

l'avinguda B, número 3 i que té el DNI-NIF número 99 735 922-

B, perquè, en nom i representació del poderdant, encara que 

incideixi en la figura jurídica de l'autocontractació, pugui 

exercir les següents: --------------------------------  

------------------ FACULTATS ------------------ 

a) Administrar béns mobles i immobles; exercir i complir, o 

renunciar, tota classe de drets i obligacions; rendir, exigir 
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i aprovar o impugnar comptes; fer cobraments i pagaments per 

qualsevol títol i quantitat; convenir, modificar, extingir i 

liquidar contractes de tota mena, inclosos arrendaments i 

parceries; desnonar inquilins, arrendataris, parcers, colons, 

porters, precaristes o altres ocupants i assistir amb veu i 

vot a juntes de copropietaris i consocis. ------------  

b) Concedir, reconèixer, acceptar, prorrogar, modificar, 

cobrar i pagar deutes, préstecs, crèdits i lliuraments amb 

relació a l'Estat, la Generalitat i la resta de comunitats 

autònomes, província, municipi, organismes autònoms, fins i 

tot internacionals i de la Unió Europea, i qualsevol persona 

pública o privada. -----------------------------------  

--------- RESERVES I ADVERTIMENTS LEGALS --------- 

Jo, el notari, he redactat aquest document en llengua 

catalana, de conformitat amb l'article 14 de la Llei del 

Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política 

lingüística. -----------------------------------------  

---- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL ---- 

Adverteixo expressament el compareixent, de conformitat amb 

la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 

dades de caràcter personal i amb l'Ordre del Ministeri de 

Justícia 484/2003, de 19 de febrer, que: -------------  

a) les seves dades personals s'incorporaran als fitxers de 

"protocol i documentació notarial" i d'"administració i 

organització".------------------- 
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b) que aquestes dades poden ser cedides a aquelles 

administracions públiques que hi tinguin dret.------ 

c) que els interessats-afectats podran exercir, si escau, 

els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.-----

-------------------------------------- 

----------- ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ ----------- 

Llegeixo aquesta escriptura al senyor compareixent, per la 

seva elecció, prèviament informat del dret a fer-ho per si, 

que no usa; la troba conforme, la ratifica i firma amb mi, el 

notari autoritzant, que dono fe de conèixer-lo, que el seu 

consentiment ha estat lliurement prestat i que l'atorgament 

s'adequa a la legalitat i a la seva voluntat degudament 

informada, i de tot el que conté el present instrument públic, 

estès sobre cinc folis de paper timbrat notarial, números 

8C6727192, els tres correlatius següents en ordre i 8C6727190.

 -----------------------------------------------------  

Núm. 75 

 

© Pel formulari, Joan Bernà i Xirgo 
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4. MODEL DE TESTIMONI PER A LEGIMITAR UNA SIGNATURA 

 

TESTIMONI DE LEGITIMACIÓ DE SIGNATURA (Número 156 del Llibre 

Indicador). 

 ---- Jo, Pere Mèrvol i Glavull, notari de l'Il·lustre 

Col·legi de Catalunya, amb residència a Arcàdia, DONO FE: que 

la firma que figura en l'anvers del present foli correspon al 

senyor ALEXANDRE R. F., amb DNI-NIF número 99410393-B, perquè 

la conec. Arcàdia, el dia vint-i-dos de setembre de dos mil 

cinc.-------- 

  

 

Núm. 121 

 

© Pel formulari, Joan Bernà i Xirgo 
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