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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. MOTIVACIÓ 

D’entrada, ja sabia que el meu treball aniria encarat a un àmbit més social-

humanístic que no pas a un projecte científic. Realment, vaig tenir la sort de no 

dubtar gens a l’hora d’escollir el treball de recerca, i això va propiciar que pogués 

començar a treballar-hi relativament aviat. A partir d’aquí, tot va ser investigar quins 

temes m’atreien més, i finalment vaig escollir el del dret. No va ser una elecció a 

l’atzar; la meva tria es va cenyir a l’àmbit que tinc previst estudiar en un futur, el del 

dret. La curiositat em va empènyer a recercar sobre aquest tema; primerament, tenia 

la intenció de realitzar el treball basant-me en algun afer jurídic, però després de 

repensar-ho, vaig decidir que havia de triar un tema menys complex. I va ser així 

com va sorgir el meu treball de recerca, del meu anhel per dur a terme un treball que 

pertanyés al dret, però que no es transformés en una obligació, sinó que el procés 

d’aprenentatge i recerca em representés una satisfacció. No és estrany que hagi 

invertit molt temps a l’Arxiu Comarcal, perquè he gaudit plenament fent aquest 

treball, i no me’n penediré mai d’haver optat per l’estudi de l’evolució dels documents 

notarials al Solsonès. A més, cal destacar que també em va engrescar el fet de ser 

un àmbit que no havia estat mai recercat en aquest centre; creia  —i ara n’estic 

convençut— que amb el meu treball podia il·lustrar i transmetre informació sobre la 

institució notarial, no gaire coneguda però molt important en la història local. 

Paral·lelament, el fet de disposar de l’Arxiu Comarcal del Solsonès em va acabar de 

convèncer en la tria del treball, perquè ja havia corroborat, prèviament, la informació 

que hi podria consultar; una informació que, ara com ara, és l’essència i la base 

d’aquesta recerca. En darrer terme, el repte d’aprofundir en la professió notarial se’m 

presentava també com a motivació, ja que és un ofici que em va cridar l’atenció i em 

va intrigar des del començament. Per tant, durant la recerca he pogut adquirir un 

seguit de coneixements que han permès satisfer la meva curiositat.  

A partir d’aquí, doncs, comença la presentació i l’exposició escrita de tots els 

coneixements que he adquirit durant el treball i que han permès assolir les 

expectatives que em vaig proposar el novembre del 2014. 
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1.2. OBJECTIUS I HIPÒTESI 

L’objectiu que considero primordial és el d’analitzar, amb la màxima objectivitat, 

l’evolució de la realització dels documents notarials des del segle XVIII fins a 

l’actualitat. Per aconseguir aquest objectiu, es pren com a punt de partida la següent 

hipòtesi: l’evolució dels documents notarials ha fet canviar, per consegüent, el treball 

habitual dels notaris. Entenem com a treball habitual dels notaris tot aquell que sigui 

estrictament notarial, en què el notari actuï com a fedatari de l’Estat. 

Ultra l’esmentat objectiu, val a dir que també considero fonamental aprendre sobre 

l’àmbit notarial, aprofundir en la seva essència i extreure’n tot el coneixement que 

em pugui ser útil en el futur. Com més es profunditza en aquest camp, més 

preguntes sorgeixen; és per aquest motiu que molts conceptes notarials no seran 

objecte d’estudi, sinó que el treball s’ha acotat en l’anàlisi dels documents notarials, 

encara que pugui presentar-se alguna informació relacionada amb altres aspectes 

de la institució notarial al llarg del treball. 

Per tant, podem concloure que la meva hipòtesi va completament vinculada als 

meus objectius, els quals corresponen a les motivacions que m’han dut a fer aquest 

treball de recerca, i no un altre. 

 

1.3. METODOLOGIA 

El pla de treball es pot dividir, sumàriament, en dos apartats. En primer lloc, convé 

destacar que s’ha realitzat una comparació doble; és a dir, d’una banda, s’ha 

comparat els documents notarials antics de diferents classes socials, però d’altra 

banda, s’ha dut a terme una comparació entre els documents antics i els actuals. Per 

tant, aquestes dues comparacions són les bases fonamentals del treball i s’han 

utilitzat diversos mètodes per desenvolupar-les. 

Referent a la comparació entre els documents antics, la metodologia no s’ha alterat 

en cap moment. S’anava a l’ACS1 quan hi havia disponibilitat i s’iniciava la          

                                                                                                                                                                   
                                                           
1
 Sigla de l’Arxiu Comarcal del Solsonès (ACS). 
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transcripció del que ja s’havia planejat; es començà pels capítols matrimonials, 

seguit pels testaments i finalment els inventaris. A partir dels resultats d’aquestes 

transcripcions, s’inicià el procés de comparar les classes socials. A l’arxiu, a més de 

les transcripcions, s’hi consultà volums sobre la història de Solsona i l’àmbit notarial 

dels últims segles; aquesta informació, doncs, és la que es troba resumida en els 

dos primers capítols del treball. 

Quant a la comparació dels documents notarials antics i actuals, cal aclarir que s’ha 

redactat d’acord amb la informació de les dues fonts orals presents en el treball, 

sobretot de l’entrevista amb el notari de Solsona don Pedro B. Ortiz Barquero, 

realitzada a mitjan agost. Gràcies a les seves respostes, s’ha pogut confeccionar 

una comparació bastant completa entre la realització dels documents notarials en 

l’antiguitat i l’actualitat. Aquesta entrevista no hagués estat possible sense la gestió 

del Sr. Francesc Ruiz, oficial d’aquesta notaria. 

Així doncs, la metodologia d’aquest treball ha consistit a concentrar un gran cúmul 

d’informació, a través de fonts textuals però també orals i, aleshores, resumir-la i 

exposar-la de la manera més precisa i concisa possible per tal que fos intel·ligible 

per a tots els lectors. 

En darrer terme, recomano que tingueu a mà l’annex a l’hora de consultar el treball, 

perquè allà s’hi troben les transcripcions i altres materials que són substancials per a 

la comprensió del contingut de la recerca. 
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2. TEORIA I PROCEDIMENT 

2.1. BREU HISTÒRIA DE SOLSONA A PARTIR DEL 

S. XIII 

Les primeres notícies, indicis i fets de la vila de Solsona  es remunten  al segle II aC, 

en el moment que Cató de l’exèrcit romà obligà als indígenes a abandonar el poblat 

ibèric del Castellvell per tal d’establir-se a la plana. El procés emigratori dels turons 

fou per múltiples raons; era útil per a controlar la població, però, d’altra banda, també 

per a la millora de les condicions de vida dels habitants, els quals tingueren l’aigua 

de la riera a la seva disposició.  

Els següents segles es van caracteritzar, resumidament, per la invasió dels bàrbars i 

la posterior ocupació dels sarraïns fins al segle XVIII. Seguidament, es va iniciar la 

implantació del Cristianisme al Solsonès i d’aleshores ençà, a Solsona, hi ha romàs 

un fort arrelament eclesiàstic.  

Després de la llarga cristianització de la comarca, el segle XIII es va presentar com 

un punt conflictiu en els àmbits administratius de la vila de Solsona. En primer lloc, 

Solsona va obtenir el privilegi d’esdevenir municipi, tot i que hi varen haver 

entrebancs arran de l’existència de dues institucions senyorials: el Castell i el 

Monestir. El senyor i el paborde, respectivament, van haver de pactar per tal de 

prosseguir amb l’evolució de la vila. Ramon Folch VIII fou el primer Cardona amb 

senyoriu al castell (1217) gràcies al seu casament amb Agnès de Torroja, la pubilla 

d’aquesta poderosa família de Solsona. 

Durant el segle XIV (1338) es creà el municipi de Solsona i el seu Consell, encetant 

així un seguit de canvis en el mètode d’escolliment dels cònsols  durant tres-cents 

anys. Paral·lelament amb aquest fet, la pabordia de Solsona, que havia arribat a un 

nivell excels d’esplendor, va començar a davallar en virtut d’importància i poder fins 

al punt que, l’any 1409, el papa Benet XIII la suprimeix i erigeix l’abadiat, que durarà 

fins al 1593, al passar a ser bisbat.  
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Quant al títol de ciutat, podem aclarir que va totalment vinculat amb la creació del 

bisbat l’any 1593. Es produeix quan el papa Climent VIII promou Solsona a la 

categoria de ciutat, ja que li confereix el títol de bisbat i, per tant, l’església de 

Solsona passa a ser catedral. No obstant això, no va ser fins a l’any següent, el 

1594, que Felip II decreta, oficialment i legalment, Solsona com a ciutat. 

Si incidim encara més en el seu bisbat, cal destacar que aquest fou suprimit dues 

vegades i en va ser restaurat tres. Ultra la seva evolució, el bisbat de Solsona no va 

ser creat per afers pastorals, sinó per motivacions polítiques, per tal d’evitar la 

infiltració d’hugonots que amenacessin la monarquia i, en aquest sentit, la Inquisició 

fou un element molt eficaç. 

D’altra  banda, el Consell va seguir vigent, igual que els cònsols, fins al Decret de 

Nova Planta de Felip V (1716) que imposava unes condicions duríssimes arreu de 

Catalunya. El Consell fou rellevat per l’Ajuntament i els cònsols pels regidors, 

respectivament. Més endavant, l’any 1858, l’Ajuntament va estar integrat no només 

per regidors, sinó també per un alcalde i un tinent d’alcalde, tot i que aquesta darrera 

figura es va suprimir pocs anys després.  

Un altre aspecte a comentar és el de la universitat. Solsona romangué amb 

universitat fins que el Decret de Nova Planta les abolí totes, excepte la de Cervera. 23 

  

                                                           
2
 Web: https://www.ajsolsona.cat/ca/historia-i-tradicio/historia  

3
 Web: http://www.femturisme.cat/ca/rutes/despres-dels-decrets-de-nova-planta  

Figura 1. Universitat de Solsona, seu actual del 

Consell Comarcal del Solsonès, (Solsona).              

Font: web de l’Ajuntament de Solsona.
2
   

Figura 2. Consell Comarcal del Solsonès, al 

Palau Llobera, (Solsona).    

Font: FemTurisme.
3
 

 

https://www.ajsolsona.cat/ca/historia-i-tradicio/historia
http://www.femturisme.cat/ca/rutes/despres-dels-decrets-de-nova-planta
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Acabada la Guerra de Successió, i malgrat les fortes imposicions envers Catalunya 

per part del Decret, a la ciutat s’hi inaugura un període de prosperitat que durarà fins 

a finals del segle. Amb la pau i tranquil·litat del país, arribà el treball i la riquesa. A la 

vila de Solsona, en només un segle (XVIII), es van finalitzar diverses obres com el 

Pont de l’Afrau i el Palau Episcopal. 

La Guerra de Successió va suposar un retrocés liberal per a Catalunya, i la majoria 

de poblacions, exceptuant Cervera, en van sortir malparades. La capital de la 

Segarra no s’inclou en aquesta majoria perquè va ser l’única localitat que donà 

suport a Felip V, fet que li va permetre obtenir certs privilegis com la possessió 

d’universitat. Quant a Solsona, convé recordar que fou ocupada l’any 1711; sotmesa 

tres anys abans de la rendició completa 

del país. L’última guerra que Solsona ha 

sofert fins ara ha estat la Guerra Civil 

espanyola. Les tropes franquistes van 

sotmetre la ciutat en pocs dies, culminant 

el setge el 24 de gener de 1939. Un 

esdeveniment sorprenent fou la 

destrucció del pont de Solsona durant la 

matinada del 24 de gener per part dels 

republicans, encara que no els servís per 

aturar l’avançament dels franquistes i la 

seva posterior conquesta de la ciutat.      

Per tant, Solsona va endinsar-se en el franquisme fins a l’any 1975, tot i que no va 

ser fins al 1979 que se celebraren les primeres eleccions municipals democràtiques 

de les quals en sorgí l’exalcalde Ramon Llumà i Guitart. Des d’aquell moment, es va 

prosseguir amb la història lliure i democràtica d’aquesta localitat fins als nostres dies. 

Deixant de banda la part més històrica de la vila, es farà una breu referència a 

l’economia de Solsona dels darrers segles. En relació amb el comerç, caldria 

remarcar la gran importància que ha tingut al llarg dels segles per a aquesta localitat. 

A Solsona hi va haver durant molts anys dos mercats: el que se celebrava al Camp i 

el de la plaça Major.  

Figura 3. El pont de Solsona destruït, (Solsona, 

1939). Font: Solsona i el Solsonès en la història 

de Catalunya, volum 1. 
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El mercat tenia una importància capital en la promoció del comerç i constituïa, al 

mateix temps, una font d’ingressos molt fructífera per a la vila. Per últim, convé 

esmentar que Solsona ha exportat, generalment, ganivets al llarg dels segles. Per 

contra, ha importat majoritàriament safrà per a l’elaboració dels draps manufacturats 

a la mateixa localitat. 

Seguidament, en relació amb la indústria, cal recalcar que Solsona, abans del 1800, 

és una ciutat aïllada per la manca de camins i pròpia dels inicis industrials d’arreu del 

país. Destaquen tota mena de teixits manufacturats, però és la indústria ganivetera 

la que sobresurt. Pel que fa als ganivets de la ciutat, és lògic comentar que són 

considerats dels millors d’Espanya i, efectivament, la seva exportació a partir del 

segle XVIII va ser un gran impuls per a la ciutat. Finalment, només cal dir que en 

l’actualitat romanen poques empeses grans que abastin i donin treball a la gran 

majoria de la població, i és que cal recordar que l’any 2012, Tradema, la indústria de 

transformats de fusta, va tancar portes, fet que va provocar l’acomiadament de més 

d’un centenar de persones.4 

El següent i últim punt a considerar és la situació mèdica en què s’ha trobat Solsona 

durant el transcurs de la seva història. El quart hospital i l’actual de Solsona ha estat 

el de Peremàrtir Colomés, vigent des del segle XVII, i actualment funciona com a 

residència d’avis. L’any 1975 s’hi va 

adossar la clínica construïda per Sofia 

Beecher (l’actual Centre Sanitari del 

Solsonès). La ciutat va patir fins a 

l’any 1653 casos de pesta que anaven 

sorgint arreu de la comarca i els 

flagells van arribar a contagiar, fins i 

tot, als habitants de la vila. La creació 

de l’hospital al segle XVII sembla estar 

vinculat amb la sobtada desaparició 

de la pesta l’any 1653.5 

                                                           
4
 Lloc web: http://www.raco.cat/index.php/Gimbernat/article/view/138749/189771  

5
 La informació per a realitzar el resum s’ha extret de la monografia del Sr. Antoni Llorens i Solé: 

Solsona i el Solsonès en la història de Catalunya (vol. 1 i 2). 

Figura 4. Hospital Peremàrtir Colomés, construït el 

1639; actualment funciona com a residència d’avis, 

(Solsona). Font: Gimbernat, vol.49 (p.48) 
4
          

http://www.raco.cat/index.php/Gimbernat/article/view/138749/189771
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2.2. INSTITUCIÓ NOTARIAL A SOLSONA 

2.2.1. Situació notarial a Solsona en els seus orígens 

Els primers indicis de situació notarial a Solsona es 

presenten durant el segle XIII, on ja és documentada 

l’existència a la vila del publicus scriptor o notarii publici 

Celsone. Alhora, sabem que l’escrivania pública 

pertanyia a la canònica de Santa Maria, que mantenia 

una disputa amb la casa Folch de Cardona pel domini 

de la vila, tal com s’ha esmentat en el capítol anterior. 6  

Durant gran part del segle XIII, l’escrivania restà a les 

mans de Berenguer de Font, el qual es proclamà 

escrivà públic de la vila l’any 1233 amb el suport del 

vescomte cardoní Ramon Folch i de la seva muller 

Agnès de Torroja. No obstant aquest fet, l’any 1269, el vescomte de Cardona 

desistiria de la seva demanda sobre l’escrivania, reconeixent per escrit que l’havia 

de posseir l’església de Solsona. Malgrat aquesta acta, es presentaren diversos 

conflictes més a partir d’aquell moment. L’any 1310, però, l’església de Solsona 

mantingué, definitivament, la possessió de l’escrivania pública fins que aparegueren 

les primeres notaries públiques i oficials a la vila. 

Seguidament, cal destacar que dels segles XIV i XV queden pocs documents que 

narrin la situació notarial del moment i, per tant, es passarà directament al segle XVI. 

En el transcurs d’aquest segle i també durant el XVII i el XVIII, la majoria de notaris 

que actuaven a Solsona ho eren alhora per les autoritats apostòlica i reial. Hom ha 

de recordar que en els segles medievals, els càrrecs eclesiàstics actuaven com a 

notaris de les seves parròquies7; és a dir, en aquells temps no existia la figura del 

notari, sinó que eren els rectors i procuradors els qui duien a terme les escriptures 

notarials. 

                                                           
6
 El blasó representa tres cards d'or en un camp de gules (en heràldica significa que el fons és roig). 

Pàgina web: http://palomatorrijos.blogspot.com.es/2015/04/la-casa-de-los-cardona.html  

7
 A l’Arxiu Diocesà s’hi ha recollit diversos arxius de parròquies de la diòcesi. 

Figura 5. L’escut d’armes dels 

Folch de Cardona.                

Font: Genealogía de la Casa de 

los Cardona.
6
 

http://palomatorrijos.blogspot.com.es/2015/04/la-casa-de-los-cardona.html
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Entre els segles XVI-XVIII, la repetició 

d’uns mateixos cognoms (els Aguilar, els 

Tàrrega, els Pintor, etc.), ens insinua 

l’existència de veritables llinatges que 

durant més d’una generació es dedicaren 

a un ofici que, en el context de l’època, 

constituïa un bon pas endavant per a 

l’ascens social.8 

En definitiva, aquestes famílies benestants es presentaven com a elits locals 

privilegiades i dirigents de la Solsona d’aquells segles. 

A finals del segle XVIII, a Solsona, hi havia sis notaris, un gran nombre si ho 

comparem amb l’actualitat. En els segles posteriors, essent ja Solsona districte 

notarial, els notaris indicaran que són públics i reials. Així mateix, amb la 

promulgació de la Llei Orgànica del Notariat (1862), es titularan «notario público del 

Colegio de Barcelona con residencia en la ciudad de Solsona».9 

 

 

2.2.2. Districte de Solsona,, ,  

El districte notarial de Solsona fou creat per la demarcació de 1866, integrat per un 

total de cinc notaries distribuïdes entre les poblacions de Solsona –cap del districte i 

de l’arxiu–, Oliana, Ponts i Torà. La demarcació de 1874 suprimí la notaria d’Oliana i 

en creà  a Sant Llorenç de Morunys; suprimida, juntament amb la de Torà, el 1889. 

Posteriorment, arran de la destrucció massiva de protocols d’aquest districte durant 

la primera guerra carlina, es decidí crear un Arxiu General de Protocols del Districte, 

datat del 1867 i propugnava la conservació de tots aquests documents. La 

localització d’aquest arxiu no és coneguda fins a l’any 1890, quan s’instal·là en una 

habitació de l’antic convent dels Escolapis, cedida per l’Ajuntament de Solsona, on 

romangué, salvat del parèntesi provocat per la Guerra Civil, fins al 1995.  

                                                           
8
 El signe pertany al notari Domènec Aguilar. Vegeu més informació d’aquest notari a les p. 27 i 28. 

9
 PLANES i ALBETS, Ramon (1985) Catàleg dels protocols notarials dels arxius de Solsona. 

Barcelona: Fundació Noguera (p.16). 

Figura 6. Signatura del segle XVIII on hi podem 

entreveure el vocable llatí signum. Font: manual 

notarial núm. 512 (p.83), ACS.
 8
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El parèntesi fa referència a finals de la Guerra Civil espanyola, quan l’any 1938 els 

protocols del districte foren enviats per la seva protecció a Viladrau, on van 

romandre uns dos anys, fins que foren traslladats i conservats pel bisbat de Solsona 

fins a l’any 1945. En aquest any es produí la reinstal·lació dels protocols, ja 

identificats pels preveres del bisbat, al dipòsit dels Escolapis, dotat amb nova 

fornitura.  

La majoria dels protocols foren conservats per l’Arxiu del Districte durant molts anys, 

encara que, en certs casos, l’Arxiu Diocesà posseís determinats documents des de 

l’any 1945. No va ser fins al 1989, però, que el notari arxiver va redactar un informe 

en el qual exposava que l’habitació que ocupava l’arxiu als Escolapis resultava 

insuficient i no presentava les condicions adequades per considerar-se un arxiu. És 

per aquest motiu que l’any 1991, l’Arxiu del Districte fou traslladat a l’edifici de l’antic 

hospital d’en Llobera, on romangué fins a l’any 1994, en què els protocols de més de 

vint-i-cinc anys foren ingressats a l’Arxiu Històric Comarcal de Solsona, inaugurat el 

1995. Actualment, tots els documents de més de vint-i-cinc anys ocupen un dipòsit 

de l’Arxiu Comarcal del Solsonès, exclusiu i tancat, mentre que els protocols més 

recents són custodiats a la notaria. 

Respecte al districte notarial de Solsona, cal esmentar que fou suprimit l’any 1967 

(encara que l’arxiu es continués denominant Arxiu General del Districte), arran de la 

supressió prèvia del partit judicial, i tant la notaria de Solsona com la de Ponts foren 

incloses dins el districte de la Seu d’Urgell. No obstant això, la demarcació de 1978 

va incloure la notaria de Ponts dins el districte de Balaguer, provocant així un 

trencament total de l’antic districte de Solsona. Darrerament s’ha comentat l’opció de 

restaurar el districte notarial de Solsona, perquè el seu partit judicial fou novament 

creat l’any 1988, però les noves demarcacions encara no ho han dictaminat. 

Finalment, caldria remarcar que el gruix principal de protocols que posseeix el 

districte de la Seu d’Urgell són als arxius solsonins, encara que molt arbitràriament i 

desordenadament dividits entre el Comarcal i el Diocesà, a causa del defectuós 

retorn de l’any 1939 des de Viladrau i de la identificació inexacta del 1945.10 

                                                           
10

 La majoria del contingut d’aquesta síntesi s’ha extret de la monografia del Sr. Ramon Planes i 

Albets (entre d’altres col·laboradors): Els fons de protocols de Catalunya (p. 183-189). 
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2.3. ELS DOCUMENTS NOTARIALS 

2.3.1. Definició 

Per definir de manera precisa què és un document notarial, ens hem de basar, a 

priori, en el significat del vocable document. El terme document, que semànticament 

combina les veus i els conceptes dels verbs llatins docere (instruir) i memorare 

(recordar), abraça, en sentit ampli i genèric, tot registre d’informació, des d’un llibre a 

una cinta.  

Per classificar les diferents tipologies de documents (notarial, judicial, etc.) hem de 

tenir en compte tres criteris bàsics per a la seva diferenciació: 

 Segons la qualitat jurídica dels seus autors o productors. 

 Segons la forma. 

 Segons el llenguatge de transmissió de la informació. 

Primerament, pel que fa a la qualitat jurídica dels seus productors, cal destacar que 

n’existeixen dos: els documents públics i els privats. Tanmateix, quant als 

documents notarials, convé esmentar que poden alterar aquest criteri depenent del 

punt de mira: el diplomàtic o el jurídic. Un document notarial és privat per a un 

diplomatista però públic per a un jurista; per tant, s’ha pres per a la definició el mot 

públic perquè els notaris són fedataris de l’Estat. La segona classificació correspon a 

la forma del document, que en el cas dels documents notarials és composta perquè 

aquests es reuneixen per raó d’un procés burocràtic i perden, generalment, la seva 

identitat, quan són separats d’altres documents del mateix caire. Concretant encara 

més, val a dir que els documents compostos mostren una divisió segons com hagin 

estat gestionats; respecte als notarials, caldria remarcar que formen part del registre, 

perquè en un moment donat, es porten a un arxiu per a la seva conservació.  

Per últim, la tercera classificació correspon a la manera o al llenguatge de 

transmissió de la informació i, per consegüent, els documents notarials són textuals i 

presenten una gran competència arxivística; comunament s’anomenen documents 

manuscrits. 
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Per tant, podríem considerar el document notarial com aquell document compost que 

es realitza davant la presència d’un fedatari de l’Estat, un notari, el qual està 

capacitat per atorgar al document un caràcter públic; autoritzant-lo, per la finalitat 

que correspongui, amb la seva firma i presència. A més a més, dóna fe pública 

envers la capacitat jurídica del contingut i de la data en la qual es dugué a terme. 

Aquest document, posteriorment, passarà per un procés de gestió i conservació 

propi dels arxius on romandrà indefinidament. 

Recapitulant, el document notarial és un instrument que el notari usa per satisfer el 

client, ajudant-lo a aconseguir els seus objectius, donant fe de llur contingut i acatant 

enterament les lleis i les normes avui vigents. 

D’altra banda, és interessant saber que abans de la 

Llei del Notariat del 1862, els volums duts a terme 

pels notaris no eren anomenats protocols, sinó que 

es denominaven manuals. La major part dels 

notaris posseïen un manual per a cada tipus 

d’escriptura notarial: pels testaments, capítols 

matrimonials, etc. Actualment no és així, ja que en 

els protocols notarials s’hi reuneixen totes les 

escriptures efectuades per un fedatari públic en el 

decurs d’un any..11     

En darrer lloc, el protocol notarial es pot definir com 

el conjunt d’instruments públics i altres documents 

autoritzats per un notari durant el transcurs d’un any i enquadernats en un o diversos 

volums. Aquests protocols són absolutament secrets fins que no compleixen els cent 

anys. I després d’aquest període, són una gran font d’informació per a historiadors o 

usuaris d’arxiu que duguin a terme qualsevol recerca històrica.12 

 

 
                                                           
11

 Lloc web: http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/inicio  

12
 Per dur a terme la definició de document notarial, s’ha consultat el Manual de Archivística (p. 96-

100) i el Manual d’Arxivística i Gestió Documental (p. 74-80). 

Figura 7. Logotip del Consell General 

del Notariat d’Espanya. Font: 

Consejo General del Notariado.
11

 

http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/inicio
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2.3.2. Tipus de documents notarials 

Si bé en l’apartat anterior es definia el concepte de document notarial, en aquest s’hi 

localitzen diversos tipus d’escriptures, tant antigues com actuals, ordenades 

alfabèticament. Així mateix, en la síntesi d’alguns documents, s’hi ha inserit una 

imatge de l’escriptura com a mostra fidedigna per als lectors.  

Val a dir que en aquesta llista no s’hi troben tots els documents notarials, sinó que 

només s’ha afegit els més habituals i antics (a excepció d’algun cas). Ara bé, a la 

pàgina 83 de l’annex s’hi ha adjuntat un seguit de documents notarials que no es 

recullen en aquesta llista, però que són realitzats en l’actualitat pels notaris.  

Així doncs, entre aquest primer llistat i l’afegiment d’altres escriptures a l’annex, hom 

pot observar gairebé una trentena de documents notarials, amb diverses imatges 

incloses. 

 

Arrendament 

 

El contracte d’arrendament és un 

contracte pel qual una de les parts, 

anomenada arrendador, s’obliga a 

transferir temporalment l'ús i gaudi 

d'una cosa moble o immoble a l’altra 

part denominada arrendatari, qui al 

seu torn s'obliga a pagar per aquest 

ús o gaudi un preu cert i determinat. 

Aquest preu pot consistir en un sol 

pagament o bé en una quantitat 

periòdica, que en aquest cas rep el 

nom de renda.  

 Figura 8.
 
Apartat característic d’un arrendament. Font: 

Formulari complet de la Notaria de D. Fèlix Maria Falguera. 

Barcelona, 1888 (p. 285).
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Capbreu
 

Etimològicament està compost de breu, és a dir, un document, i de cap, usat a 

manera d’adjectiu amb el sentit de principal. 

És l’inventari o apuntament d’un reconeixement de drets, especialment emfitèutics, 

per evitar prescripcions. Cal considerar-ho com un instrument en el qual un feudatari 

o una emfiteuta reconeix el domini d’un senyor sobre els béns immobles que 

posseeixen, tot especificant, en cada cas, les prestacions a les quals resten obligats. 

També s’entén com una relació de títols o escriptures d’una persona, casal o 

corporació. Comparteix significat amb calendari d’actes i amb liber notularum. 

 

Capítols matrimonials 

Són pactes i/o vincles que es fan en escriptura pública en tractar-se d’efectuar un 

casament entre dues famílies. Antigament s’anomenaven carta nuptialis. 

Concretant més, és un contracte o conveni atorgat pels que contreuen matrimoni, 

regulador del règim econòmic de la família. Acostumaven a acordar-se amb la 

intervenció dels respectius pares, i en cas de premoriència d’aquests, amb la dels 

avis, tutors i fins i tot del germà hereu de l’atorgant que era dotat o heretat en aquell 

acte. En els capítols també es feien previsions sobre els drets dels fills naixedors del 

matrimoni i sobre els cònjuges sobrevivents i fins i tot s’establien heretaments 

preventius.  

En definitiva, la família d’una part declarava hereu universal al contraent i, d’altra 

banda, la família de la dona lliurava el conegut dot a la família del marit.13 

 

 

 

                                                           
13

 Vegeu, a les p. 23, 24 i 25 l’anàlisi i comparació entre les classes socials dels dos capítols 

matrimonials.                             
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Censal mort 

 

Es pot definir el censal com l’obligació 

redimible de pagar una pensió anual a 

una persona i als seus successors en 

virtut d’un capital rebut per aquell qui la 

contreu. 

Per contra, el censal mort era irredimible; 

és a dir, s’havia de pagar indefinidament 

aquesta pensió anual. La seva creació 

tenia, en general, la forma de venda del 

dret i en realitat era la manera d’encobrir 

un préstec amb interès. És per aquesta 

raó que, ara com ara, les lleis vigents a 

Catalunya prohibeixen el censal mort, 

afavorint el censal simple, el redimible 

 

 

 

Censal violari 

 

 

Agafant per base l’accepció del censal 

mort, el censal violari obliga a pagar la 

pensió durant la vida d’una o dues 

persones com a màxim, i de la mateixa 

manera que en el censal simple, aquest 

també es realitza amb pacte de redimir.  

 

 

 

Figura 9. Inici d’un censal simple, el redimible. 

Font: Formulari complet de la Notaria de D. Fèlix 

Maria Falguera. Barcelona, 1888 (p. 147). 

Figura 10. Inici d’un censal violari. Font: Formulari 

complet de la Notaria de D. Fèlix Maria Falguera. 

Barcelona, 1888 (p. 152). 
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Codicil 

Acte de darrera voluntat complementari d’un testament. Mitjançant aquest 

s’aclareixen, varien o revoquen disposicions testamentàries, o s’institueixen llegats, 

amb menys requisits formals que en els testaments.14 

 

Comodat 

És un contracte unilateral 

segons el qual una de les parts 

deixa gratuïtament a l'altra una 

cosa no fungible (o una cosa 

fungible sempre que hom no 

l'hagi de consumir) perquè l'usi 

durant un temps i després la hi 

retorni. Intervé el comodatari 

(rep la cosa) i el comodant 

(presta la cosa). 

 

Compravenda 

Contracte pel qual una de les parts, el venedor, ha de lliurar una cosa determinada, i 

l’altra, el comprador, pagar-ne un cert preu en diners o amb un signe que els 

representi. 

Hi ha diverses classes de compravenda: civil, la més corrent; mercantil, quan es 

tracta de coses mobles per revendre, amb ànim de lucre; voluntària, si 

espontàniament la vol el venedor, o necessària, si és imposada (per exemple, 

expropiació forçosa); pública (com el cas de subhasta) o privada.15 

 

                                                           
14

 Vegeu la transcripció d’un codicil del segle XVIII a la p. 42 de l’annex. 

15
 Vegi’s també un model actual de compravenda a la p. 86 de l’annex. 

Figura 11 i 12. Imatges que mostren la finalitat del comodat. 

Font: Formulari complet de la Notaria de D. Fèlix Maria 

Falguera. Barcelona, 1888 (p. 260 i 261). 
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Encant 
 

Venda pública de béns de tota mena, tant sota l’autoritat judicial com sense aquesta. 

Per a produir efecte enfront de terceres persones calia que fos amb intervenció d’un 

corredor públic. Ha estat durant molts segles el que avui dia anomenem subhasta.  

 

 
 

Insolutumdació 
 

Neologisme notarial que equival a dació en pagament; és la denominació de l'acte 

en virtut del qual el deutor realitza, a «títol de pagament», una prestació diversa de la 

deguda al creditor, que accepta rebre-la en substitució d'aquesta. Sovint, en un sentit 

més restringit, per dació en pagament s'entén concretament el lliurament d'una cosa 

corporal com a equivalència del compliment de l'obligació originària de donar una 

suma determinada de diners. 

 

Inventari 
 

Relació de béns d’una persona natural o jurídica. En alguns casos era de formació 

obligatòria, i en d’altres era una condició prèvia per a l’obtenció de determinats drets. 

En definitiva consisteix en una llista o enumeració dels mobles, béns i gèneres 

pertanyents a una persona, generalment difunta, per poder dur a terme, a posteriori, 

l’heretament dels seus béns.16 

 

                                                           
16

 Vegeu, entre les p. 32-35 del treball, l’anàlisi i la comparació de dos inventaris.  

Figura 13. Fragments interessants de l’encant. Transcripció: 1r.: «...corredor públich…». 2n.: «...feren 

encant y venda dels béns mobles de dit difunt...». 3r.: «Primerament han venut...».                     

Font: manual notarial núm. 512 (p. 163), ACS. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Deutor
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pagament
https://ca.wikipedia.org/wiki/Creditor
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Permuta 
 

Aquest contracte es produeix quan una de les parts entrega a l’altra una cosa i en 

rep una altra a canvi, la qual ha de tenir un valor igual o similar. Per tant, és el canvi 

d’una cosa que hom posseeix, d’un càrrec, d’un benifet, per un altre i, normalment, 

es materialitza en escriptura pública.  

 

 

 

 

Poder 
 

Facultat que es dóna a una altra persona per tal que realitzi i executi determinats 

actes jurídics i materials en el nostre nom. L’apoderat no ha d’acceptar el poder, ja 

que és un negoci unilateral del poderdant. És més, pot ser que no se n’assabenti 

que posseeix determinat poder. El poder és revocable per part del poderdant, a 

través d’una posterior escriptura, quedant sense efecte, per tant, la primera.17  

 

Testament 

Negoci jurídic formal, unilateral, personalíssim i essencialment revocable, en virtut 

del qual el causant regula la seva successió per causa de mort, mitjançant la 

institució d'un o més hereus i l'ordenament d'altres disposicions. La pràctica més 

habitual i segura és el testament obert davant notari, però val a dir que existeixen 

altres modalitats, tals com el testament davant rector, davant testimonis, etc.18  

                                                           
17

 Consulteu un model de poder, a la p. 100 de l’annex . 

18
 Vegeu, entre les p. 28-32 del treball, l’anàlisi i comparació de dos testaments.  

Figura 14 i 15. Inici d’una permuta entre les dues parts. Font: Formulari complet de la Notaria de D. Fèlix 

Maria Falguera. Barcelona, 1888 (p. 154 i 155). 



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

20 
 

Testament clos 

Prenen el mateix significat que els testaments oberts, però presenten una petita 

diferència quant a preservació i reserva. Els testaments closos són aquells davant 

notari que es tanquen indefinidament fins que es dugui a terme un altre testament 

del mateix contingut. Altrament, si no s’efectua un altre testament, el clos ha de ser 

l’oficial, per la qual cosa es reobre i s’aplica el seu contingut. 

 

 

 

 

 

 

 

Testament vital 

El document de voluntats anticipades (DVA), també denominat testament vital, és 

una modalitat del testament ordinari dirigit al metge o metgessa responsable, en el 

qual una persona major d'edat, amb capacitat suficient, expressa les instruccions a 

tenir en compte quan es trobi en una situació en què no pugui expressar 

personalment la seva voluntat (defunció, etc.). El document també serveix per 

designar un representant que actuï com a interlocutor vàlid amb el metge o l'equip 

sanitari, en el cas que no pugui expressar la seva voluntat per ella mateixa. Aquest 

document s'ha de formalitzar a través de notari o davant de tres testimonis.19 

                                                           
19

 Hom pot observar un model actual de testament vital a la p. 93 de l’annex. 

Figura 1617. Sobre que resguardava el 

testament clos. Font: lligall 487, Notaria de 

Solsona d’Ignasi Comellas, ACS (1754). 

 

Figura 1716. Testament clos extret del sobre. 

Font: lligall 487, Notaria de Solsona d’Ignasi 

Comellas, ACS (1754). 
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2.3.3. Anàlisi i comparació dels documents notarials antics 

S’inicia en aquest capítol la primera comparació entre els documents antics, 

començant pels capítols matrimonials, els testaments i en darrer terme els inventaris. 

Més endavant s’explicarà com s’ha efectuat l’anàlisi i la posterior comparació de les 

escriptures, per tal que en sortissin uns resultats complets i, alhora, intel·ligibles per 

a tothom. 

 

Anàlisi i comparació dels capítols matrimonials 

Per dur a terme una anàlisi breu però alhora fructífera s’ha subdividit l’apartat en 

quatre punts. Primerament es fa referència a l’estructura formal dels capítols 

matrimonials, citant explícitament l’organització que segueix aquest tipus 

d’escriptura. L’estructura formal permetrà, a més, citar amb precisió les parts que 

componen el document.  

D’altra banda, havent obtingut els resultats de l’anàlisi de l’estructura, es procedeix a 

comparar els dos capítols matrimonials que s’han transcrit en el treball, adjuntats a 

l’annex.20 Són la mateixa escriptura notarial, però una pertany a famílies benestants i 

l’altra a famílies de menys categoria. És aquesta la base amb la qual s’ha dut a 

terme la comparació entre les dues classes socials. A continuació, es fa menció de 

les abreviatures localitzades en els dos capítols matrimonials, juntament amb una 

pinzellada del llenguatge emprat en ambdós documents. Finalment, s’esmenta 

breument la biografia del notari que ha actuat en ambdues escriptures i, amb aquest 

apartat, finalitza la primera anàlisi i comparació del treball. 

 

Estructura formal i parts del document 

Dels dos capítols matrimonials transcrits en el treball, el primer correspon a un 

casament entre famílies ordinàries, més pròximes a la precarietat que no pas a la 

riquesa. En canvi, el segon capítol matrimonial pertany al casament del fill d’un 

cirurgià amb una donzella de Solsona.  

                                                           
20

 Consulteu les dues transcripcions dels capítols matrimonials, p. 4 i 25 de l’annex, respectivament. 
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No obstant això, cal destacar que, com es podrà corroborar en el següent punt, no 

trobem grans diferències entre les dues escriptures, per la qual cosa l’estructura 

formal dels dos documents és gairebé idèntica.  

Tots els capítols matrimonials s’inicien amb el lloc i la data en què s’ha dut a terme el 

pacte: «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». 

Paral·lelament s’exposen les dues parts, primerament l’home: «…per y entre Anton 

Grau y Vessa, botiguer de paños de dita ciutat de Solsona, fill legítim y natural…»;     

i després la dona: «…y Margarida, llur futura muller; filla, emperò, legítima…» 

Tot seguit, comencen els capítols amb una de les parts —majoritàriament la de 

l’home— per deixar pas, ulteriorment, la part de la dona. Ambdós capítols segueixen 

el mateix model; primerament l’home rep l’heretament, tant per la part paternal com 

la maternal: «...la dita Agnès Grau y Vessa, viuda, mare del dit Anton [...] dóna i per 

títol de donació y heretament universal atorga y concedeix al dit Anton Grau...» 

Com es pot observar, la mare del contraent li atorga l’heretament dels seus béns, 

però imposa diverses clàusules i/o condicions que estan escrites explícitament en el 

document. A tall d’exemple, la condició més important seria que la mare, tot i haver 

permès al fill heretar els béns, ella ha de tenir el dret d’usdefruit fins a la seva mort. 

Aleshores la mare jura l’heretament i el fill l’accepta i dóna gràcies. És en aquest 

moment quan es prossegueix amb la resta d’heretaments —d’altres familiars i/o 

íntims— i, a continuació, s’inicia l’apartat de la dona en els capítols matrimonials. 

Normalment la dona no era nomenada «hereva», sinó que la tradició era que el pare 

li donés una certa suma de diners (a més d’altres objectes) per tal que ella ho lliurés 

al seu futur marit. Aquesta «donació» que la part femenina feia a la masculina es 

denominava dot: «...Armengol Solans, pare de la dita Margarida [...] dóna y per títol 

de donació [...] mil lliuras barcelonesas, dos baüls, ...» 

La donació que el pare fa a la seva filla, és el que posteriorment serà el dot que na 

Margarida lliura a la família del seu futur marit. 
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Els donataris que reben el dot, normalment en retornaven una petita part a la 

donadora com a mostra de consideració: «...Agnès y Anton Grau [...] lin fan creix o 

augment [...] de dos centas lliuras barcelonesas...» 

Així mateix, s’exposen en dos o tres folis altres pactes de les dues parts, però que 

no són de gran rellevància per a aquesta anàlisi. Per consegüent, l’escriptura ja 

arriba al seu final; les dues parts prometen complir tots els juraments infrascrits en el 

document i segueixen les signatures de tots els participants, fins i tot els que no 

saben escriure, a través d’un testimoni. 

Havent finalitzat les signatures, es citen els diferents testimonis que han presenciat 

els pactes. Finalment, el notari que ha donat fe dels respectius capítols s’identifica 

d’aquesta manera: «...En poder de mi, Domíngo Aguilar, notari públic de Solsona, 

que fa fe conèixer a dits contrahents... » 

 

Comparació entre les dues classes socials 

Hom pot entreveure que l’estructura formal de les dues escriptures és idèntica i, per 

tant, les diferències entre els dos documents s’han de localitzar en el seu contingut, 

iniciant la comparació pels oficis de les dues parts. 

Figura 18. Apartat de les signatures. Transcripció: «Thomas Grau y del Graner, prevere= Agnès Grau 

y Vessa= Armengol Solans= Anton Grau y Bessa= 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».   

Font: manual notarial núm. 510 (p.10), ACS. 
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Pel que fa al primer capítol matrimonial, cal ressaltar que hi trobem tres tipus d’oficis 

ben diferents. Per la part del contraent, val a dir que el seu pare, ja difunt en aquell 

moment, era argenter; i el fill fou botiguer de paños. D’altra banda, el pare de la 

contraent era comerciant de la vila d’Oliana.  

Per contra, en el segon capítol matrimonial hi localitzem quatre oficis  —de més 

categoria que els mencionats anteriorment—. El contraent era apotecari, el que 

vindria a ser un farmacèutic de l’època21 i el seu pare era cirurgià, un ofici de gran 

categoria en l’antiguitat i també en l’actualitat. A més, apareix una tercera persona 

que representa a la mare i el fill de la família Deoleran; un procurador, ofici arrelat a 

l’església però que s’assimilava, alhora, a la professió del notari. Altrament, per part 

de la contraent, sabem que el seu pare va ser courer, un treball més similar als dels 

primers capítols que no als darrers. 

Després d’aquest incís, es pot considerar que la primera diferència que trobem en 

ambdues escriptures és el fet que en el segon capítol matrimonial, a l’apartat de 

l’heretament, la família Deoleran, després de declarar hereu el seu fill, posen a la 

seva disposició el procurador D. Barthomeu de Goya.22  

El contraent del segon capítol, Bonaventura Deoleran, agraeix l’heretament rebut per 

part dels seus pares a través del procurador Barthomeu de Goya; i, d’altra banda, 

l’Anton Grau, contraent del primer capítol matrimonial agraeix de pròpia paraula 

l’atorgament rebut per part dels seus. És aquí on es veu indubtablement el canvi de 

classe social entre els dos contraents. 

El següent punt a comentar és l’extravagància de les donacions en ambdós 

documents, ja que en el primer capítol, pertanyent a un casament amb menys 

categoria que el segon, el dot de la contraent és quantitativament superior vers el dot 

del segon capítol. En el primer, el comerciant dóna a la seva filla mil lliures 

barceloneses, dos baüls i aixovar. En canvi, en el segon capítol, el courer lliura a la 

seva filla cinc-centes lliures barceloneses, a més de robes i altres elements.  

                                                           
21

 Cal destacar que a partir de la p. 54 de l’annex s’inclou un glossari d’oficis que apareixen en el 
treball. 

22
 Vegeu l’apartat de l’heretament (p. 26 del segon capítol matrimonial a l’annex), en què es disposa a 

D. Barthomeu de Goya com a procurador del contraent.  
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Aquest fet es deu a dues raons: de bell antuvi ja s’ha dit que l’ofici de courer era el 

menys benestant entre els quatre del segon capítol i, en conseqüència, també es pot 

dictaminar que la professió de comerciant era més acomodada que la de courer. Ara 

bé, a favor del courer, és remarcable dir que aquest ja tenia un fill casat, que també 

era courer, i això pot entendre’s com una excusa de l’escàs dot que aquest pare 

lliurà a la seva filla. Ultra aquesta teoria, val a dir que el comerciant Armengol Solans 

només tingué una filla, la contraent del primer capítol matrimonial; un motiu bastant 

ocurrent per lliurar un dot valuós i complet a la seva única descendent. 

En penúltim terme, convé remarcar que els testimonis cridats per a presenciar l’acte 

no són els mateixos en ambdues ocasions; al primer capítol hi apareixen dues 

figures eclesiàstiques, un prevere i un clergue; en canvi, en el segon capítol hi 

figuren un professor de medicina i un altre courer.  

Finalment, però, es pot considerar com a similitud que les dues contraents en 

ambdós documents no firmen de la seva pròpia mà, sinó que requereixen un 

representant, ja que no saben escriure. Així doncs, un exemple seria aquest: «...per 

dita Margarida Grau y Solans per dir no sap de escriurer, y de sa voluntat ha firmat lo 

reverent Agustí Riera, prevere testimoni». 

 

Abreviatures i llengües dels documents. 

Abans de res, convé esmentar que s’ha adjuntat un glossari d’abreviatures, 

d’elaboració pròpia, a l’annex.23 En aquest apartat es farà menció d’un grup reduït 

d’abreviatures, amb imatges incloses del seu anagrama. 

De manera paral·lela es parlarà breument del llenguatge dels documents, juntament 

amb el comentari d’alguna frase en llatí utilitzada en els capítols matrimonials. 

En els dos capítols matrimonials s’hi recull una quinzena d’abreviatures, però en 

aquest apartat se’n citarà cinc de les més interessants.  

 

  

                                                           
23

 Vegi’s el glossari d’abreviatures a la p. 59 de l’annex, just després del glossari d’oficis. 
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Abreviatura Observacions Imatge 

De 

 

És una de les abreviacions més 

bàsiques de l’època. Fixant-s’hi 

bé, es pot entreveure la lletra E 

sobreposada a la lletra D. 
 

 

 

Figura 19. 

Prevere 

 

Aquest vocable apareix diverses 

vegades en els dos capítols i és 

per aquest motiu que ha estat 

introduït en aquesta llista.  
 

 

 

Figura 20. 

Barceloneses 

 

Aquesta abreviatura també és 

molt comuna en tot tipus de 

manuals; és la que fa referència 

a les lliures barceloneses. 
 

 

 

Figura 21. 

Notari públic 

 

Una abreviatura habitual com les 

mencionades anteriorment, amb 

la qual els notaris d’antany es 

referien a la seva professió. 
 

 

 

Figura 22. 

Il·lustríssim 

 

Hom pot entreveure la lletra i, 

dues L i una M subratllada per 

una línia horitzontal; aquesta línia 

normalment es troba a sobre de 

la paraula i implica abreviació.24  

 

 

Figura 23. 

 

                                                           
24

 Les imatges de les abreviatures s’han extret dels diferents manuals notarials que s’han anat 

consultant; principalment, dels manuals 510, 511, 512 i 472. 
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Aquestes escriptures són redactades en català antic, tot usant alguns vocables que 

avui dia són de llengua castellana. Ara bé, en tots els documents que s’han transcrit 

apareix el llatí, i no només en les abreviatures, sinó que trobem frases literals en llatí 

o paràgrafs en llatí abans de començar una escriptura o al final, tal com es mostra a 

la imatge següent. 

 

Finalment, convé recalcar una frase en llatí que es repeteix en el decurs de 

l’escriptura: id est liberis. Pren per significat «és a dir, els fills...» i no té més secret, 

però pot arribar a ser un problema per a la transcripció, ja que el seu significat pot 

variar depenent del context en què es localitzi. 

 

Referència del notari 

Domènec Aguilar (1743-1774) 

Domènec Aguilar és el notari que apareix més vegades en aquest treball, no tan sols 

per la seva fama a escala local i social, sinó perquè es troba en un context temporal 

en el qual els manuals notarials poden ser entesos per usuaris sense cap 

coneixement de paleografia.  

Figura 24. Apareix el signe de Domènec Aguilar i, seguidament, es presenta un fragment en llatí que parla 

sobre el mateix notari: la ciutat i l’any en què es troba, les autoritats per les quals treballa, etc. Font: manual 

notarial núm. 511 (p. 259), ACS. 
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Fou un notari per les autoritats apostòlica i reial. Era fill de l’argenter de Solsona 

Domènec Aguilar. L’any 1746 es casà amb Magdalena Montanyà, filla de l’adroguer 

solsoní Esteve Montanyà. Morí a Solsona l’1 de novembre de 1774. El seu fill Anton 

Aguilar i Montanyà fou també notari de Solsona just després de la retirada del seu 

pare (1775-1806). A més, cal destacar que el nét d’en Domènec també fou notari, 

completant així una generació d’avi, pare i nét amb professió notarial que durà del 

1743 (Domènec Aguilar, avi) fins a l’any 1812 (Domènec Aguilar i Casagemas, nét). 

 

Anàlisi i comparació dels testaments 

La introducció realitzada en l’anàlisi i comparació dels capítols matrimonials també 

es pot aplicar en aquesta anàlisi; la base i els punts a seguir són els mateixos, el que 

canvia és el tipus de document notarial, que en aquest cas són dos testaments amb 

un codicil adjuntat a l’annex.25 

Estructura formal i parts del document 

Contràriament als capítols matrimonials, aquests dos testaments contenen grans 

diferències, la primera de les quals és l’extensió dels documents, i és que el 

testament del benestant és gairebé el doble de llarg que l’altre. Cal reconèixer, 

emperò, que en cap dels dos no s’hi localitzen immobles de gran envergadura com 

podria ser una gran extensió de terreny. No obstant això, són altres les diferències 

que podem trobar entre les dues escriptures, com l’organització de les parts del 

document. 

En primer lloc, ambdós testaments s’inicien amb una breu introducció en la qual el 

testador es presenta: «Miguel Aymarich, jove pagès, ciutadà de Solsona, fill legítim y 

natural...» 

A continuació, s’esmenten els marmessors; és a dir, aquelles persones que 

s’ocuparan de dur a terme les últimes voluntats del testador quan aquest ja no hi 

sigui: «Elegesch en marmessors [...] al doctor Isidro Llorens, notari, fill meu...» 

                                                           
25

 Vegeu les transcripcions dels dos testaments (p. 17 i 36) i del codicil (p. 42) a l’annex. 
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Seguidament es comencen a enumerar les voluntats dels testadors; els dos 

documents inicien l’enumeració de la mateixa manera: pagament de deutes i el lloc 

de la seva respectiva sepultura: «Elegesch la sepultura [...] dins la catedral Iglesia de 

Solsona al vas on són enterrats los meus passats...» 

Un dels testaments incorpora a l’apartat de voluntats la celebració de cent setanta 

misses en honor a la seva persona: cent pels pares Caputxins, etc. Aleshores, 

després d’aquest incís, els dos documents tornen a avenir-se, coincidint en la part de 

la donació de diners. Ara bé, en la comparació posterior es podrà corroborar qui són 

els donataris de les dues donacions. El pròxim punt a comentar és el nomenament 

de l’hereu, l’essència del testament; i és curiós que en aquest conjunt de documents 

s’hi localitzin dues maneres diferents de llegar els béns mobles i/o immobles. Aquest 

fragment n’és una bona mostra: «...los altres emperò béns meus, mobles e 

immobles [...] instituisch al doctor Isidro Llorens, notari, fill meu [...] hereu meu...» 

Els apartats següents consten de poca però valuosa informació; s’inicia amb la 

prevalença del testament per sobre de tots els altres existents o per existir, seguint 

pel lloc i la data en la qual s’ha dut a terme el document. En darrer terme, apareixen 

les signatures, els testimonis cridats i el notari que en dóna fe, respectivament. 

Aquests últims passos són ídem en els capítols matrimonials que hem observat 

anteriorment. 

 

Comparació entre les dues classes socials 

De la mateixa manera que en els capítols teníem famílies de més categoria que 

d’altres, en els testaments encara passa més, ja que es tracta solament d’una 

persona i, en els dos que s’han escollit, hi ha gran diferència en la classe social. 

D’una banda, el primer testament pertany a en Miguel Aymarich, jove pagès del 

terme de Solsona i, en canvi, el segon correspon al testament del notari Thomas 

Llorens.  

Una de les primeres dissemblances que trobem entre els dos documents és la tria 

dels marmessors, ja que en el primer cas, el jove pagès escull a dos marmessors 

mentre que el notari n’escull a cinc, dos dels quals són també notaris. Pel que fa a 
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l’apartat de la sepultura, el notari té clar que vol ser enterrat amb els seus 

avantpassats, a la catedral de Solsona; per contra, el jove pagès prefereix que 

l’enterrin al poble o ciutat on, desafortunadament, hagi de deixar la vida. Potser la 

diferència més abismal és en el fet que el notari Thomas Llorens ordena que es facin 

cent setanta misses en honor seu, repartides entre distintes institucions 

eclesiàstiques, mentre que el jove pagès amb prou feines declara el lloc on vol ser 

enterrat. Respecte a la donació dels diners, en el primer testament, el pagès les 

lliura totes a membres de la seva família, mentre que el notari en dóna la majoria a 

diferents òrgans eclesiàstics per a la realització de les seves misses, quedant només 

quinze lliures per a cada una de les seves filles.  

El nomenament de l’hereu és un altre punt desigual entre les dues escriptures, 

perquè el notari atorga el dret d’heretament al seu fill, però el jove pagès es nomena 

a ell mateix com a ben mereixent de tots els seus béns mobles. I aquest fet es pot 

traduir com una donació temporal de tot el seu inventari als marmessors (prèviament 

citats) per tal que aquests el portin a vendre a un «encant públic». Aquest benefici, 

segons el pagès, haurà d’anar destinat al pagament dels deutes que restin, per al 

seu enterrament, per a la funerària, etc.  

En últim lloc, els dos testadors declaren el lloc i la data en la qual han realitzat els 

seus respectius testaments, efectuen les signatures, citen els testimonis i el notari 

dóna fe de llurs voluntats. 

 

Abreviatures 

Havent vist prèviament que en els capítols matrimonials s’hi inclou un gran cúmul 

d’abreviatures, en els testaments, pel fet de ser documents més compendiosos, no 

se’n localitzen tantes, malgrat que hagin estat documents del mateix notari. 

Tanmateix, s’han escollit les tres abreviatures més adequades dels dos documents. 
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Abreviatura Observacions Imatge 

Administració 

Aquesta abreviatura, similar a 

moltes altres, consta de 

poques lletres, però sempre 

són les de l’inici i les del final. 

 

 

Figura 25. 

Marmessor 

Aquest tipus d’abreviatures 

són les que s’identifiquen més 

fàcilment, normalment són 

fàcils de comprendre. 

 

 

Figura 26. 

Sagradíssim 

Particularment, aquestes són 

les abreviatures amb més 

elegància, malgrat ser les 

menys intel·ligibles. 

 

 

Figura 27. 

 

Referència dels notaris 

 

Domènec Aguilar (1743-1774) 

Es presenta un altre cop com el notari que ha actuat en els dos testaments anteriors. 

Ja s’ha fet referència d’aquest notari en l’anàlisi dels capítols matrimonials.26 

 

 

  

                                                           
26

 En les pàgines 27 i 28 del treball, ja s’ha fet referència al notari Domènec Aguilar. 
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Tomàs Llorens (1693-1729) 

En aquest cas no apareix com el notari que efectua el document, ja que ell es retirà 

l’any 1729. Es presenta com un client que anhela declarar les seves últimes 

voluntats. 

Fou un notari per les autoritats apostòlica i reial. Era fill del negociant de Solsona 

Isidre Llorens i Mir i de Paula Pintor, cònjuges. El 10 de maig de 1693 es casà amb 

Àngela Josa, filla de Joan Josa, de Verdú (Urgell). Féu dos testaments, un l’any 

1746 i l’altre el 1749. Al primer hi feia hereu universal el seu fill Isidre Llorens, també 

notari; però aquest morí el 24 d’agost de 1749 i aleshores Tomàs Llorens va fer un 

segon testament (14 d’octubre de 1749) pel qual deixava hereva universal a la seva 

néta Dorotea Llorens i Aguilar, filla d’Isidre Llorens. Disposà que l’enterressin a la 

catedral de Solsona, al vas dels seus avantpassats. 

 

Anàlisi i comparació dels inventaris  

En darrer terme s’analitzaran i es compararan els dos inventaris transcrits i adjuntats 

a l’annex.27 De primer antuvi s’ha d’aclarir que, d’entre els tres tipus de documents 

transcrits, els inventaris són els menys rellevants; és a dir, tant els capítols com els 

testaments rebien millor consideració durant els segles XVIII i XIX. L’anàlisi i la 

ulterior comparació es duran a terme seguint el model de les altres dues escriptures.  

 

Estructura formal i parts del document 

Ambdós inventaris presenten una llargada desigual, essent el benestant més extens 

que el de menys categoria; i no és extravagant, ja que en aquesta ocasió, el segon 

inventari inclou una llista d’immobles, atès que el difunt era un mestre de cases, 

professió ben remunerada a l’època. Les dues escriptures s’inicien amb una breu 

presentació del respectiu hereu, que reclama fer inventari per enumerar els béns del 

difunt: «...Francesch Castelló, fadrí pagès [...] fas inventari de la heretat y béns...» 

                                                           
27

 Vegeu annex, pàgines 20 i 45, per a les transcripcions dels inventaris. 
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A continuació, els dos inventaris 

presenten una enumeració dels béns 

pertanyents al difunt. El primer inventari 

presenta una llista solament de béns 

mobles, sense especificar on es troba 

cada un dels objectes/animals que es 

citen. Per contra, en el segon inventari 

(benestant) s’exposen explícitament 

totes les habitacions amb els respectius 

objectes, acabant amb els immobles. 

 

Finalment, els inventaris es 

finalitzen en quatre passos 

molt concisos: el lloc i la data 

en què s’ha dut a terme el 

document («...fet en la ciutat 

de Solsona [...] als disset dias 

del mes de abril del any [...] mil 

set cents sinquanta y set...»), 

la citació dels testimonis 

cridats, les signatures dels 

hereus i, en últim lloc, el notari 

donant fe de l’escriptura. 

 

Comparació entre les dues classes socials 

Es reitera, com en els testaments, una gran diferència entre les classes socials dels 

dos inventaris. Els dos oficis ja mostren, des del principi, que el contingut de les dues 

escriptures serà dissemblant. L’inventari del prevere consta d’un gran nombre 

d’animals i objectes, però la majoria sense gran valor; la major part dels objectes ja 

foren usats i, per consegüent, el seu valor era inferior. Tota la llista és seguida, 

sense especificar, com ja s’ha dit abans, la localització de cada objecte. 

Figura 28. Enumeració dels béns de l’inventari de 

classe mitjana. No es menciona la localització de 

cada moble i/o animal, etc. Font: manual notarial 

núm. 472 (p. 85 i 86), ACS. 

Figura 29. Enumeració dels béns mobles per habitacions 

(inventari benestant). Transcripció: 1r.: «Primerament en la 

entrada de dita casa». 2n.: «En lo seller de dita casa». 3r.: «En la 

establia». Font: manual notarial núm. 512 (p. 113 i 114), ACS. 
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Contràriament al primer inventari, el del mestre de cases conté una enumeració dels 

béns del difunt en perfecta organització, des de «la entrada de dita casa» passant 

pel celler, la sala i la cuina, entre d’altres, fins al terrat. A més, gran part de les coses 

esmentades no han estat usades, just el contrari que en el primer inventari, en el 

qual gairebé la totalitat dels objectes ja havien estat utilitzats. 

El següent punt a tractar és el que inclou la llista dels immobles del segon inventari, 

pertanyent al mestre de cases. En aquest es citen les dues cases localitzades a la 

ciutat de Solsona i els dos terrenys continguts al mateix terme solsoní.  

L’última diferència destacable i inaudita és que al penúltim apartat, corresponent a 

les signatures, el pagès firma de la seva pròpia mà (és a dir, sap escriure), mentre 

que el mestre de cases necessita un testimoni, ja que ell no sap firmar. 

 

 

Abreviatures 

En els inventaris s’usa, habitualment, dues abreviatures en l’enumeració dels béns 

del difunt. 

 

Abreviatura Observacions Imatge 

Primerament 

Hom pot entreveure que 

l’abreviatura correspon a 

«primo»; i, estandarditzat al 

català, seria primerament. 

 

 

Figura 30. 

Ítem 

 

Aquesta és una de les 

abreviatures que considero 

elegants, encara que no 

aporti gran informació. Ítem 

significa també, així mateix. 
 

 

 

Figura 31. 
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Referència dels notaris 

Domènec Aguilar (1743-1774) 

Per tercera vegada apareix en el treball. Ara es presenta com el notari que donà fe al 

primer inventari que s’ha transcrit.   

Jaume Fórnols (1729-1771) 

Notari que s’encarrega del segon inventari transcrit en el treball, el del mestre de 

cases. Fou un notari per les autoritats apostòlica i reial. Era fill del negociant Jaume 

Fórnols i de Francesca Irla, cònjuges de Solsona. Testà l’any 1770, fent hereu el seu 

fill Josep Fórnols, notari apostòlic de Solsona (1743-1761). 

Anton Font (1757-1762) 

Sorgeix al segon inventari; fou el notari que féu el testament del pare de l’hereu —el 

mestre de cases—; és a dir, del difunt que posseïa tot aquell llistat de béns mobles i 

immobles. Notari per les autoritats apostòlica i reial. Era fill del botiguer de teles de 

Solsona Josep Font i de Paula Ginestar, cònjuges. L’any 1752, essent ja notari de 

Solsona, es casà amb Antònia Abad, filla del doctor en medicina de la vila de 

Cardona Josep Abad; havent-se fet els capítols matrimonials davant el notari de 

Cardona Celdoni Gravoleda. Féu testament el 20 de setembre de 1762, deixant 

usufructuària la seva muller i hereu universal el seu fill Josep-Anton Font i Abad. 

Morí a Solsona el 26 d’octubre de 1762. 

 

2.3.4. Anàlisi dels documents notarials actuals 

Aquesta secció aplega gran part de les característiques d’alguns documents 

notarials actuals. Ara bé, no se separaran com ha ocorregut en l’apartat anterior, 

sinó que es farà una reflexió i anàlisi general; s’explicarà primerament el mètode que 

se segueix actualment per realitzar qualsevol tipus d’escriptura i, posteriorment, es 

desenvoluparan els punts restants. Abans de res, però, cal destacar que aquesta 

anàlisi serà la preparació per a la posterior comparació entre documents antics i 

actuals, d’on en resultaran les conclusions del treball.  
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Estructura formal i parts dels documents 

Abans d’aprofundir en documents en concret, és notori saber que en l’actualitat 

s’usen models per a cada document, unes plantilles per facilitar la feina del personal 

d’una notaria. Per tant, existeixen algunes plantilles però cal recordar que no tots els 

documents són tan estandarditzats; n’hi ha d’específics que el notari ha de redactar 

completament. A l’annex s’hi inclouen alguns models de documents notarials.28 

Sabent que en l’actualitat s’utilitzen plantilles, ja es pot observar un gran canvi entre 

l’antiguitat i avui dia respecte a la seva realització, tot i que aquesta comparació 

apareixerà en l’apartat següent. Els documents que es comentaran seguidament 

són: capítols matrimonials, testament i compravenda.  

Els capítols matrimonials gairebé han desaparegut. Segons el notari de Solsona, 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. Convé esmentar 

l’existència d’un model de capítol matrimonial29, però no serà analitzat, ja que no és 

de vital importància per al treball. 

Així mateix, el primer model a 

analitzar serà el de testament 

de la notaria de Solsona. 

Totes les escriptures s’inicien 

amb el mateix ritual: hi figura 

el número de protocol, la 

data, el lloc i el notari que 

actua, tal com mostra la 

imatge adjuntada. 

Seguidament, compareix el testador/a, el qual ha de respondre si té fills, l’ofici, el 

DNI, etc. El pròxim apartat ja correspon a la tria de clàusules, és a dir, l’espai per a 

les voluntats del testador, un punt que no ha evolucionat des del segle XVIII.  

                                                           
28

 A partir de la pàgina 83 de l’annex s’ha incorporat diversos models de documents notarials actuals 
en català. 

29
 Vegeu annex, pàgina 97. 

Figura 32. Part introductòria d’un testament.                    

Font: model de testament de la Notaria Ortiz Barquero. 
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Aleshores el notari aprova el 

testament i dóna fe de llur 

contingut. Així mateix, aquest 

model presenta un foli adjuntat 

que correspon a una variant del 

mateix testament; en el cas que 

el dit testador no pogués firmar, 

hauria d’estampar l’empremta 

del seu índex dret en el full.  

Per últim, es comentarà, sumàriament, la compravenda, una escriptura de gran 

importància en els últims anys. Aquest document s’inicia de la mateixa manera que 

el testament. Tot seguit, compareixen el venedor i el comprador i, a continuació, 

s’exposen tots els tràmits a través dels quals es durà a terme la compravenda. El 

següent punt és la disposició 

de les dues parts, per la qual 

cosa es manifesten un seguit 

de condicions, tals com la suma 

de diners que es rebrà per la 

venda. Finalment, el notari 

autoritza la compravenda i es 

dóna fe del document. 

 

Abreviatures i idioma dels documents  

En les diverses escriptures que s’han consultat no s’ha localitzat cap abreviatura, i 

no és estrany, perquè els documents notarials han d’exposar tot el que sigui 

necessari, sense crear cap confusió. Quant a l’idioma, majoritàriament és tot en 

català, exceptuant algun cas en castellà i alguna frase remota en llatí; però, com ja 

s’ha dit en altres apartats, tot ciutadà té el dret de demanar i obtenir els documents 

notarials que precisi en català.30  

                                                           
30

 És un dret social: el català és la llengua pròpia del país, i també legal: al principat, la llei de política 

lingüística 1/1998 ho estableix clarament. 

Figura 3334. Format de signatura alternativa en un testament. 

Font: model de testament de la Notaria Ortiz Barquero. 

Figura 3433.  Apartat en què s’explicita el preu de la venda.      

Font: model de compravenda de la Notaria Ortiz Barquero. 
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2.4. COMPARACIÓ DELS DOCUMENTS NOTARIALS 

ANTICS I ACTUALS 

Havent analitzat prèviament els documents notarials antics i els actuals per separat, 

en aquesta part es compararan explícitament els documents de les dues èpoques i 

els resultats s’exposaran a les conclusions del treball, tot i que és en aquest apartat 

on s’entreveuran les diferències entre les dues parts. 

D’entrada es pot dir que antigament els notaris escrivien a mà tots els documents 

dels seus manuals i, per contra, en l’actualitat els notaris se serveixen de models i 

plantilles de la majoria d’escriptures per facilitar la seva realització. A més, ja no són 

documents manuscrits, sinó que es presenten impresos a través de l’ordinador. 

Un altre punt a comentar és l’evolució del significat de document notarial, ja que es 

comença a fer ús d’aquest terme cap al segle XIII. La funció d’aquest document és 

essencialment la mateixa, però a l’època 

existien notaris de diferent procedència: hi 

havia els notaris reials, els eclesiàstics i 

també els propis d’una ciutat o poble en 

qüestió. Els reials podien actuar en 

qualsevol part del regne i eren coneguts 

com els viatjants de la fe pública; en canvi, 

els eclesiàstics eren més reservats, sobretot 

per afers de l’Església. És per aquesta raó 

que el document notarial no havia estat 

sempre un document públic, perquè se sap 

que els manuals pertanyien al notari que havia actuat, no pertanyien a l’Estat com en 

l’actualitat. Avui dia ja fem ús del terme «protocol», i tots els toms notarials realitzats 

cada any pertanyen a l’Estat i és per això que són totalment públics. 31 

Quant als tipus de documents notarials, cal remarcar el gran canvi que hi ha hagut 

en el seu repertori perquè moltes escriptures han desaparegut, han estat rellevades 

                                                           
31

 Pàgina web: http://www.advocatsreus.org/index.php/2015/05/25/conferencia-el-document-notarial-

de-voluntats-anticipades-present-i-prospectiva-de-futur/  

Figura 35. Tres toms de diferents protocols. 

Font: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus.
31

 

http://www.advocatsreus.org/index.php/2015/05/25/conferencia-el-document-notarial-de-voluntats-anticipades-present-i-prospectiva-de-futur/
http://www.advocatsreus.org/index.php/2015/05/25/conferencia-el-document-notarial-de-voluntats-anticipades-present-i-prospectiva-de-futur/
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per altres documents o han romàs en les notaries d’avui dia, com el testament. Pel 

que fa als documents antics que s’han transcrit en el treball (capítols matrimonials, 

testaments i inventaris) trobem un cas de cada; és a dir, els capítols gairebé han 

desaparegut, els testaments encara segueixen vigents, i els inventaris han estat 

rellevats pel que avui denominem manifestacions i acceptacions d’herència. 

Respecte als capítols matrimonials, val a dir que tingueren molta esplendor en ple 

segle XVIII però de llavors ençà han perdut importància i actualment estan 

pràcticament obsolets. Malgrat que perdessin gran transcendència en el decurs dels 

segles, encara ronden models d’aquesta escriptura. Cal aclarir que han estat els 

testaments, els documents que han rellevat d’alguna forma els capítols, perquè pel 

fet de ser unilaterals, no requereixen l’acceptació de tots els participants, com en el 

cas dels capítols matrimonials, que al cap i a la fi no deixen de ser contractes.  

Deixant de banda els capítols, convé recalcar el protagonisme que ha tingut el 

testament en la història de la institució notarial: és el document de referència per als 

notaris. Antany la població feia testament sense deixar gairebé res de valor, només 

pel fet de no morir abintestat i, en l’actualitat, encara que molta gent afirmi no tenir 

res de valor, s’equivoquen, ja que no tenir res de valor no equival a no posseir 

immobles. La major part de la població posseeix un cotxe, llibretes de la caixa o el 

mobiliari de casa seva. A l’antiguitat s’associava molt el testament als immobles però 

avui dia aquesta ideologia s’està perdent. 

De manera paral·lela, l’escriptura del testament ha evolucionat considerablement en 

els últims segles, com molts altres documents, gràcies a la síntesi que molts notaris 

han fet en els seus models. Abans, un testament sense immobles podia durar més 

de cinc pàgines manuscrites, i ara un testament sense immobles i imprès n’ocupa 

dues, segons el model de testament estandarditzat.  

D’altra banda, els inventaris encara segueixen vigents, però denominats i coneguts 

com a manifestacions i acceptacions d’herència. Quan alguna persona mor, hi ha un 

temps de sis mesos per acudir al notari i acreditar el testament amb les últimes 

voluntats del difunt, que posteriorment s’acataran al peu de la lletra. Els inventaris 

presenten dues diferències envers les manifestacions i acceptacions d’herència 
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actuals: per una part, en l’antiguitat les famílies declaraven hereu a un sol fill tant si 

vivien a pagès o a la urbs. Ara, en canvi, les famílies de zones urbanes tendeixen 

més a repartir els béns entre els fills, cosa que a pagès encara no succeeix, perquè 

l’arrelament de l’hereu continua essent estrictament rigorós. Altrament, els inventaris 

actuals no precisen un desplaçament previ del notari al lloc en qüestió com abans, 

sinó que solament es relacionen els vehicles amb matrícula, els saldos dels bancs 

i/o caixes, les assegurances i els immobles. En definitiva, els béns mobles es 

pressuposen i ja no es citen en aquests documents actuals. 

Un altre aspecte a comentar és el tema de les abreviatures, l’ús de la paleografia en 

els documents notarials. Actualment no s’usa cap tipus d’abreviatura; des que es 

començà a escriure a màquina, es van anar perdent incessantment. Ara com ara, 

només s’abrevia, en ocasions, el vocable etcètera, ja que els documents notarials 

han de posar tot el que sigui necessari, sense abreviatures ni confusions. Hom ha de 

pensar que tot el cúmul d’abreviatures que es localitzen en els documents antics és 

per facilitar el treball dels escrivans, els quals agraïen usar abreviatures en paraules 

com «il·lustríssim». Cal fer esment específic a les signatures o anagrames antics i a 

les signatures o firmes actuals. Avui dia els notaris no tenen un signe tan 

espectacular i elegant com els que es feien abans, sinó que simplement firmen amb 

una signatura específica que, de vegades, s’abreuja i se’n diu mitja firma o mitja 

signatura. Aquesta mitja firma es presentarà en documents de menys importància, 

per la qual cosa és ineludible posseir-la pels documents secundaris que la 

requereixin. 

En últim terme cal fer una especial referència a la distribució dels documents en 

l’antiguitat i en l’actualitat. Antigament, els notaris disposaven d’un manual per a 

cada tipus d’escriptura (testaments, capítols matrimonials i altres.). En els nostres 

dies, els notaris apleguen tots els documents realitzats en un sol tom; és a dir, en un 

sol volum hi figuren testaments, compravendes, actes, poders, etc. 

En conclusió, com en altres àmbits administratius, les noves tecnologies han estat, 

en gran part, la causa de l’evolució dels documents notarials, no tan sols per les 

abreviatures o l’estructura formal, sinó per la digitalització dels documents que ha 

permès una síntesi d’aquests en forma de models i plantilles. 
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2.5. ENTREVISTES 

Aquest capítol pertany a l’última secció del cos d’aquest treball. Abans de res, però, 

hom ha de saber que la primera entrevista, corresponent al notari de Solsona, s’ha 

dividit per qüestions d’espai. La breu biografia del notari i part de la informació més 

bàsica i fonamental de la institució notarial es troba narrada en la primera part de 

l’entrevista. L’altra gran part d’informació pot ser localitzada a la pàgina 69 de 

l’annex, on es poden observar, a més, diverses imatges de caràcter notarial. D’altra 

banda, l’entrevista amb el director de l’ACS —més succinta i breu que la primera—, 

s’ha inserit completament en el treball, sense necessitat de traspassar-ne una part a 

l’annex. 

 

2.5.1. Notari de Solsona: don Pedro B. Ortiz Barquero 

El notari de Solsona don Pedro-Benjamín Ortiz Barquero prové d’una família rural 

d’Extremadura que es traslladà a Granada per motius de feina del seu pare, 

funcionari de la policia. 

El desplaçament reiterat de localitat en localitat es va traduir en una etapa 

d’estudiant bastant erràtica, però a partir dels setze anys va realitzar una carrera 

brillant, sense cap suspens. Posteriorment, essent ja llicenciat en dret, inicià l’etapa 

d’opositor que es perllongà fins a sis anys complets. No té un mal record de l’etapa 

d’opositor, tot i haver estudiat, en alguns casos, gairebé onze o dotze hores diàries.  

Essent notari als 29 anys, va determinar que volia canviar d’aires, i escollí Cardona, 

encara que la seva primera intenció era anar a Tremp. Passats cinc anys, 

concretament l’any 1983, el Sr. Ortiz Barquero es traslladà a Solsona per ocupar el 

càrrec de notari. Podia haver elegit establir-se a Barcelona, però com ell diu: 

«perquè ser un notari més en una gran ciutat si puc ser el notari de Solsona».  

Des del seu ingrés com a notari a la localitat solsonina ja han passat trenta-dos 

anys, i encara que actualment es trobi a l’ocàs de la seva carrera, desenvolupa la 

seva feina com sempre ho ha fet, de la manera més correcta i assenyada. 
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En els subsegüents paràgrafs s’esmenten algunes de les característiques més 

bàsiques de la institució notarial, comentades per ell mateix.  

Els notaris són fedataris públics que tenen a càrrec seu la redacció i l'autorització en 

forma pública dels actes, contractes i tota mena d'instruments, i donen fe de llur 

contingut. Viuen estrictament del seu treball, però també compleixen una funció 

social d’ajuda, d’aconsellament i de divulgació; s’han de sentir, d’alguna manera, 

integrats en la societat que els envolta.  

Redacten les escriptures en protocols. Un protocol és la conservació ordenada de 

tots els documents que el notari duu a terme cada any; de la primera escriptura de 

l’any, ja sigui l’u, el dos o el tres de gener, fins al trenta-u de desembre. Cada 

protocol s’enquaderna amb el nombre de volums que es requereixin, segons l’any. 

N’hi poden resultar cinc (en l’època que el notari va arribar aquí), però actualment 

s’arriba als quinze volums per any. No obstant això, en els últims temps ha davallat 

l’ús del servei notarial, perquè l’activitat econòmica influeix molt en la feina del notari. 

Actualment els protocols no són dels notaris, com passava antany amb els manuals; 

quan es firma una escriptura, ja passa a ser, automàticament, de l’Estat, per la qual 

cosa els protocols no poden sortir de la notaria on es troben fins al traspàs a un arxiu 

adequat.32 L’últim volum de cada anualitat conté uns índexs cronològics i alfabètics 

que permeten el maneig de tots els toms d’un mateix any. 

Referent als documents, cal destacar que la primera part és ritual, és a dir, hi figura 

el número de protocol, la data, el lloc i el notari que actua. Aquest apartat és el més 

fonamental de l’escriptura, independentment del contingut del document. Pel que fa 

a l’idioma de les escriptures, cal remarcar que el notari de Solsona, tot i ser 

castellanoparlant, treballa amb l’idioma del país, el català. I amb orgull es pot 

esmentar que ell i el notari de la Seu d’Urgell són els notaris que més escriptures 

realitzen en català arreu del país. 

Per finalitzar la primera part introductòria de l’entrevista, és interessant saber que a 

Solsona, malgrat ser una localitat petita, es duen a terme entre 1200 i 1500 

documents cada any, dels quals uns 350 són testaments.  

                                                           
32

 Tots els protocols de més de vint-i-cinc anys es porten a un arxiu per a la seva futura conservació. 
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2.5.2. Director de l’Arxiu Comarcal: Jordi Torner i Planell 

El Sr. Jordi Torner i Planell, tècnic arxiver de l’Arxiu Comarcal del Solsonès (ACS) va 

estar present en la inauguració d’aquest arxiu l’any 1995, encara que després 

s’absentés un temps a Manresa, per després tornar a Solsona.  

D’altra banda, cal esmentar que les universitats del nostre país no ofereixen el grau 

d’arxivística, per la qual cosa els arxivers, generalment, estudien història, per 

després realitzar algun màster, ara sí, relacionat amb l’arxivística. Val a dir que en 

altres països la figura de l’arxiver està perdent competències, ja que des de fa pocs 

anys existeix el conegut gestor de documentació. La diferència que els separa és 

molt bàsica: el gestor de documentació s’ocupa, majoritàriament, de tota la 

documentació administrativa, amb tot el que comporta, com l’ús de les noves 

tecnologies; en canvi, l’arxiver ha estat des de sempre el gestor estrictament de 

documentació història. Tot i això, actualment, el personal de l’ACS s’ocupa de totes 

dues variants. 

En les següents línies, s’han plasmat les respostes de l’arxiver, que ajuden a 

comprendre la conservació dels protocols notarials a l’ACS. 

Per començar, cal aclarir que l’arxiu és un centre cultural i històric, però també 

administratiu, perquè posseeix documentació que encara no és de consulta pública, 

com escriptures de la notaria, documentació de l’oficina comarcal d’agricultura, dels 

jutjats o dels ajuntaments.  

Referent als protocols notarials, s’ha de tenir en compte que els volums preservats a 

la notaria que sobrepassin els vint-i-cinc anys es traslladen a l’arxiu, i allà romanen a 

la custòdia  reservada del personal de la notaria, fins que hagin passat cent anys. És 

a dir, el notari és l’únic que pot treure còpies dels mencionats protocols fins que hagi 

passat un segle.  

El personal de l’arxiu se n’encarrega de recollir els protocols a la notaria, tot fent, 

alhora, un full de transferència d’aquests volums. Aquest full té una doble 

significació: d’una banda, serveix com a prova que l'arxiver ha recollit un nombre 

específic de protocols, i d’altra banda, hi figura la data i la quantitat de volums que 

s’han traslladat de la notaria a l’arxiu.  
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En el moment que els volums passen a l’arxiu, es desplega una carpeta adjunta del 

seu interior per a la seva futura conservació, sigui de la pols, dels insectes, etc.  

Pel que fa a la conservació d’aquests manuals, cal destacar que pel fet de ser 

portades completament de pergamí, no reben la mateixa conservació que llibres 

normals, sinó que requereixen un tractament especial. La humitat en què s’han de 

trobar hauria de ser major a la de Solsona i, a més, l’ACS es troba a l’últim pis de 

l’edifici, on és més sec. Per tant, al dipòsit on guarden tots els protocols amb 

enquadernació sencera de pergamí hi ha un humidificador, un aparell que augmenta 

la humitat per a millorar les condicions en què romanen els dits protocols.  

L’arxiu reté, actualment, uns 1400 manuals notarials diferents. Malgrat això, cal 

recordar que el fons notarial està dividit en dos arxius, com ja s’ha sintetitzat en 

aquest treball.33 Encara que la majoria es trobi a l’ACS, una part dels manuals 

notarials romanen a l’Arxiu Diocesà. És un punt que porta confusió, ja que el retorn 

defectuós dels manuals notarials després de la guerra és un tema que ja s’ha 

publicat i ja és sabut per les dues parts. 

El fons notarial és la secció de l’arxiu més consultada pels investigadors i /o usuaris, 

tot i no ser la secció més nombrosa que s’hi preserva. Els usuaris més comuns són, 

normalment, aquests tres tipus d’investigadors: 

 Persones que fan la genealogia i història de la seva família. 

 Historiadors de l’art. 

 Usuaris que estudien algun tema d’història local, etc. 

De manera paral·lela, l’arxiu té un programa de restauració anual, a través de 

diferents recursos que s’aconsegueixen demanant ajudes, en el qual s’hi inclouen, 

sovint, manuals notarials fets malbé que s’han de restaurar. 

En darrer lloc, es pot dir que l’arxiver no estudia directament l’arxivística, sinó que ha 

d’anar prenent coneixements de cursos i màsters. Un d’aquests coneixements és la 

paleografia, que permet als arxivers comprendre i copsar el contingut de documents 

antics. 

                                                           
33

 Reviseu la pàgina 11. 
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3. CONCLUSIONS 

L’objectiu principal d’aquest treball consistia a aprofundir al màxim en la institució 

notarial d’aquí a Solsona, per tal d’il·lustrar a tothom sobre l’àmbit notarial, ja que és 

relativament desconegut per a moltes persones.  

És per aquesta raó que el treball s’inicia amb les dues breus històries de Solsona i 

es continua amb la definició i els tipus de documents notarials. Aquests primers 

punts són introductoris i han de ser intel·ligibles per a tots els lectors, ja que és, 

senzillament, teoria. Seguidament, emperò, es presenten les diferents anàlisis, 

començant pels documents antics i acabant pels actuals, per després finalitzar 

comparant-los explícitament en el penúltim punt. L’últim capítol del cos del treball 

correspon a les entrevistes pertanyents al notari de Solsona i al director de l’ACS.  

Faig esment de totes aquestes parts perquè el treball inicial posseïa un índex més 

llarg; malgrat tot, la gran extensió de les comparacions entre documents em va fer 

dividir i sintetitzar molts dels apartats, la majoria dels quals es troben a l’annex. A tall 

d’exemple, cal destacar que la meva intenció era adjuntar la cronologia dels notaris 

de Solsona fins a l’actualitat, però per motius d’espai el vaig incorporar a l’annex. Va 

passar el mateix amb el cas de les entrevistes; en concret, a la primera, 

corresponent al notari de Solsona. El fet de ser una explicació tan íntegra, s’estenia 

en nou folis, per la qual cosa vaig haver de destriar la breu biografia i les 

característiques més bàsiques de la institució notarial per posar-ho en el treball, i 

vaig deixar la informació restant a l’annex, on pot ser consultada juntament amb 

imatges de caràcter notarial.  

Aquests contratemps no van ser previstos amb prou antelació, però les 

comparacions, pel fet de ser les parts intocables del treball, no han estat 

sintetitzades. Per tant, crec que, dins les meves possibilitats, he dut a terme un bon 

treball de recerca però podia haver estat millor en diferents aspectes com el de 

comparar més documents antics i/o actuals i unir-ho a l’annex, preveure la manca 

d’espai, etc. Per les raons esmentades anteriorment recomano, com ja s’ha fet al 

principi del treball, que tothom qui observi acuradament el treball ha de tenir l’annex 

a mà, perquè aquesta recerca no és de cinquanta pàgines i escaig, sinó que n’és de 
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més de cent. A l’annex no només hi ha les transcripcions, sinó que també hi consta 

informació del treball inicial que ha estat annexada allà, per no mencionar el cúmul 

d’imatges que hi ha adjuntades. Per consegüent, i des del punt de vista d’autor del 

treball, crec que la major part de la informació de l’annex no és subsidiària o 

accessòria, sinó que facilita la comprensió del contingut essencial del treball.  

Deixant de banda aquest problema —ja resolt— del treball, considero oportú fer 

menció de les autèntiques conclusions i exposar-les en els següents folis. La 

hipòtesi d’aquest treball era que l’evolució de la realització dels documents notarials 

en els últims segles ha fet canviar, per consegüent, el treball habitual dels notaris. 

Després d’haver analitzat i comparat, respectivament, tant els documents notarials 

antics com els actuals, puc dictaminar que la hipòtesi és parcialment correcta.  

En primer lloc, val a dir que és parcialment correcta perquè sí que és veritat que els 

notaris actuals, tot i posseir la mateixa funció que els antics, no treballen de la 

mateixa manera, i una de les raons són els avenços tecnològics. Si abans el treball 

era manuscrit, ara és tipogràfic; si abans existien tals documents, ara n’existeixen 

d’altres; si abans la població era majoritàriament analfabeta, ara ja no ho és i, per 

tant, els notaris actuals no requereixen tant temps invertit en els clients (en aquest 

aspecte). I, d’altra banda, les noves tecnologies han permès crear els diferents 

models de documents notarials per a l’ús habitual i, en aquest sentit, també és un 

treball més lleu, referint-nos estrictament a l’hora d’escriure per part dels notaris. 

Ara bé, no és del tot correcte perquè ni que els documents hagin canviat radicalment 

en virtut de tipologies i d’estructura, el notari continua fent la seva feina, la de donar 

fe pública a allò que ho mereix. És simplement una confrontació que es pot explicar 

a través d’una teoria pròpia. És evident que els documents notarials han sofert una 

evolució considerable des del segle XVIII ençà però, com ha afectat als notaris? La 

facilitat que aporta tenir models i/o plantilles en l’actualitat és de gran ajuda però això 

no demostra que els notaris duguin a terme la seva feina d’una manera més lleu, 

sinó que la meva teoria defensa el contrari. D’una banda, és destacable que en 

l’actualitat, referint-nos a Solsona, el notari disposa de més feina perquè no té 

competència, com va passar durant el segle XVIII, quan a Solsona hi hagué sis 

notaris a la vegada. Però no em refereixo a l’aspecte de treball estrictament notarial:                                    
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la hipòtesi no és totalment correcta perquè el que ha canviat en els notaris no és la 

seva feina habitual, sinó la seva integració en la societat que l’envolta. És cert que 

estic parlant segons el que he corroborat a la notaria de Solsona, però el que passa 

aquí pot passar a qualsevol altre poble o fins i tot en alguna ciutat.  

El notari, per tant, ha reduït una part de la seva feina específicament notarial, per 

abastar, a més, un paper social d’ajuda, d’aconsellament i de divulgació per a la 

societat que l’envolta i s’ha de considerar un fedatari públic, que a més de donar fe 

del contingut dels documents notarials, assessora, difon i orienta el client en els 

moments que aquest ho requereixi. 

En definitiva, l’evolució dels documents notarials s’ha traduït en una síntesi de les 

mateixes escriptures, i aquest esdeveniment ha afavorit la inserció dels notaris en la 

societat que els circumda a través dels consells, divulgacions i assessoraments que 

en fan a la dita població. Pel que fa a Solsona, convé recalcar que el notari 

concedeix, a tot aquell que ho precisi, una visita de trenta minuts totalment gratuïta; 

un fet que constata el que acabo d’esmentar. Els notaris han d’acomplir un paper 

social de gran rellevància en la societat que els envolta, no només per la posició 

social en què es troben, sinó pels coneixements jurídics i altres que posseeixen. 

La hipòtesi inicial, doncs, s’hauria de modificar de la següent manera perquè fos 

enterament correcta: l’evolució de la realització dels documents notarials en els 

últims segles ha contribuït, en gran part, a la millor introducció de la figura del notari 

en la societat que l’envolta. Relacionat amb això, el rei Felip VI va declarar que «La 

figura del notario es especialmente valiosa en un momento en el que se demanda un 

esfuerzo para salir de la situación económica [...] Funcionario público y jurista, 

controlador de la legalidad, y consejero también, son cualidades que configuran la 

identidad del notario...»34. Com podem veure, els notaris estan agafant més 

responsabilitats socials i això implica que hi haurà més persones vetllant pel 

benestar del conjunt de la societat.  

Canviant de tema, m’agradaria expressar que a part de l’objectiu cabdal del treball  

—comprovar la hipòtesi— també en tenia un altre, el d’aprofundir en la institució                                                                                                                                                  

                                                           
34

 Declaracions de Felip de Borbó l’any 2012, quan encara no era rei, a l’acte commemoratiu del 150è 

Aniversari de la Llei del Notariat. 
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notarial, prendre els coneixements que precisés per després poder fer-ne una 

valoració global. Abans d’iniciar el treball de recerca sabia què era un notari però 

poca cosa més; em vaig anar endinsant en la institució notarial i ara percebo que tinc 

molts més coneixements sobre aquest àmbit. Això em complau perquè aquest treball 

m’ha permès observar les característiques essencials de la professió notarial.  

Ultra els coneixements notarials que he obtingut, convé mencionar que n’he adquirit 

d’altres en llocs com l’Arxiu Comarcal del Solsonès. És una gran sort posseir en 

aquesta localitat un arxiu de tals magnituds, encara que molta gent no en sigui 

conscient. A banda de l’amabilitat del seu personal, l’ACS es un gran centre 

bibliogràfic, on es troba tot tipus d’informació relacionada amb el Solsonès, 

Catalunya, etc. La transcripció de les escriptures se’m va presentar, inicialment, com 

un problema, ja que vaig haver de practicar a priori per tal de redactar i entendre tot 

el que llegia en els documents. No només pel català antic o la cal·ligrafia de l’època, 

sinó per les abreviatures que anava descobrint. Tanmateix, amb l’ajuda del tècnic 

arxiver i d’un diccionari italià de paleografia, vaig anar avançant en les 

transcripcions. En conseqüència, es pot dir que gràcies a aquest treball sóc capaç 

d’entendre, mínimament, documents del segle XVIII. 

D’altra banda, un treball de tals característiques no s’havia dut mai a terme a l’Institut 

Francesc Ribalta, i és per aquest motiu que va ser difícil començar-lo, perquè no 

tenia cap referència d’anys anteriors. Però des d’un punt de vista objectiu, el treball 

ha superat considerablement les meves expectatives 

inicials. 

Per tant, aquest treball no només il·lustrarà als lectors 

sobre la institució notarial i l’evolució de la figura del 

notari, sinó que també m’haurà permès aprofundir en 

aquesta professió, i independentment de la qualificació 

que rebi el treball, ningú em podrà treure els 

coneixements i les experiències personals que he 

adquirit realitzant-lo.35 

                                                           
35

 Aquest exemplar de segell notarial s’ha extret d’una de les carpetes per a guardar documents de la 

Notaria Ortiz Barquero. Vegeu l’anàlisi del lema dels notaris a la pàgina 78 de l’annex.  

Figura 36. Lema dels 

notaris espanyols «No res 

abans que la fe». Font
35
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A la família, que en aquests darrers mesos m’han donat suport en tots els sentits i, 

especialment, m’han ajudat a enllestir els últims retocs d’aquest treball de recerca. 
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