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FONS PELAGI NEGRE I PASTELL 
 
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 AMGi (Arxiu Municipal de Girona) 
1.2 Fons Pelagi Negre i Pastell 
1.3 1144-1986 
1.4 Fons 
1.5 12,9 ml (129 unitats d’instal·lació), en suport paper, 646 pergamins i 1005 llibres. 
 
2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1 Família Negre. 
2.2 La història del patrimoni Negre de Castelló d’Empúries s'ha d'entendre a partir dels 

diferents patrimonis que amb els anys s'hi anaren incorporant, com els Teixidor de 
Vilartolí en el segle XVIII, els Goy de Fornells de la Selva i Quart, i el Pastell de Torroella 
de Montgrí, Peralada i Castelló d'Empúries, en aquests darrers dos casos incorporats a 
cavall dels segles XIX i XX. Així doncs, sabem que el patrimoni Negre a mitjan segle XX 
disposava d'un important patrimoni agrari, amb 179 ha distribuïdes entre les comarques 
de l’Alt i Baix Empordà i el Gironès. 

 Els Negre i els Pastell en època medieval eren famílies pageses, però en els segles XVII 
i XVIII deixaren de conrear la terra directament i exerciren professions liberals, com la de 
farmacèutic, notari i advocat, alhora que tenien cura dels seus patrimonis agraris. En 
canvi els Teixidor i els Goy sempre apareixen a la documentació com a famílies pageses, 
tot i que en el cas dels Goy es tractaria d'una família pagesa ennoblida amb les 
distincions de Familiar del Sant Ofici i Ciutadà Honrat de Girona, a l'igual que la família 
Pastell que també disposava d’un títol nobiliari, el de Cavaller del Comte d'Empúries. 
Podem trobar més informació al respecte en els treballs inèdits de Pelagi Negre, 
localitzats a la sèrie 142 Treballs de recerca, en els quals s'inclouen els arbres 
genealògics de la família Negre i la família Pastell. Pel que fa a la família Teixidor, hi ha 
un llibre mestre que inclou una relació d'hereus del patrimoni. 

 En aquest fons també destaca la documentació personal de l'advocat, polític i historiador 
Pelagi Negre i Pastell (Castelló d’Empúries, Alt Empordà 1895 – Girona 1984). Fou 
membre de la Lliga Regionalista i president del Sindicat Centre Agrícola i Social de 
Castelló d’Empúries del 1925 al 1936. Es doctorà en dret amb el treball Evolución del 
régimen de propiedad en Cataluña, singularmente en la diócesis de Gerona (1921). Es 
va dedicar a la investigació en el camp de la genealogia i l’estudi dels principals casals 
nobiliaris de Girona. Dels seus treballs cal destacar El linaje de Requesens (1955), 
Divisiones territoriales y jerarquía nobiliaria en las comarcas gerundenses en la época 
medieval (1955) i Els primers vescomtes de Rocabertí (1968-1969).  

2.3 Després de la mort de Pelagi Negre el fons es mantingué en mans de la família fins al 
moment de la donació. 

2.4 Donació de les senyores Rosa Maria, Anna i Maria Lluïsa Muntañà i Gratacòs, efectuada 
el gener de 1991 i ratificada per acord del Ple de l’Ajuntament de Girona el 16 de gener 
de 1991. 

 
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 El fons conté la documentació generada pel patrimoni Negre i altres patrimonis 

incorporats successivament amb el pas dels anys, com el Teixidor, Goy i Pastell. Els 
grups documentals que es pot trobar en aquests quatre patrimonis són els següents: 

 A) Documentació de caràcter personal. Tots els patrimonis, a excepció dels Teixidor, 
contenen documents personals, constituïts per correspondència, documentació escolar, 
certificats de baptisme i altres documents personals generats per l’Administració. A 
banda d’això, destaca els documents produïts per Pelagi Negre, concretament els 
vinculats als seus estudis històrics. 

 B) Documentació constitutiva o del patrimoni. Es tracta de capítols matrimonials, 
testaments, inventaris, compravendes, establiments, censals, debitoris, capbreus, plets i 
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concòrdies, entre altres documents. També podem trobar llibres mestres en el cas dels 
patrimonis Negre i Teixidor, i títols nobiliaris i privilegis en el cas dels Goy i Pastell. 

 C) Documentació administrativa o econòmica. Es tracta de llibres de comptes, 
arrendaments, establiments, llevadors de censos i censals, inventaris, factures, rebuts, 
pagaments d’impostos i correspondència entre propietaris i administradors, entre altres 
documents. En el cas de la família Goy, també podem trobar plànols del patrimoni. 

 D) Documentació aliena al patrimoni. Aquest grup estaria representat bàsicament per la 
documentació generada per Josep Anton Pastell en l'exercici de càrrecs a Castelló 
d'Empúries en qualitat d'alcalde, jutge de pau, administrador de l'hospital, membre de la 
Comissió d'Instrucció Primària i membre d'institucions eclesiàstiques durant la segona 
meitat del segle XIX. 

 E) Publicacions i altra documentació impresa. La majoria d'aquests documents han estat 
aplegats per Pelagi Negre i Pastell. Podem trobar des d’informes estadístics de caixes i 
bancs a programes culturals, passant per guies i mapes turístics, fullets de diferent 
temàtica, reculls de premsa, articles científics o revistes. Malgrat tot, per sobre d’altres 
matèries, destaca la literatura relacionada amb la història jurídica. 

3.4 El fons es divideix en 4 subfons, atenent els 4 patrimonis que l’han produït, i una secció 
destinada a documentació bibliogràfica o impresa. El quadre de classificació reflecteix la 
unió dels patrimonis Teixidor, Goy i Pastell al patrimoni Negre a través de la cronologia, 
malgrat que en alguns casos no acabi de coincidir exactament amb la data d’unió, 
perquè alguns documents, com els llibres de comptes, seguien utilitzant-se més enllà 
d’aquesta unió. El quadre tampoc reflecteix l'existència d'importants conjunts 
documentals de caràcter personal, com el de Pelagi Negre i Pastell, que actualment es 
troba dins del Subfons Negre, concretament en la secció 110 Documentació personal i 
140 Activitat professional.  

 Cada subfons s’ha organitzat de nou, intentant reconstruir el sistema de fons patrimonial 
a partir de l'estàndard utilitzat en aquests tipus de fons, conservant sempre que ha estat 
possible l'organització original. Per a la seva organització s’ha seguit criteris funcionals 
especialment en les seccions, tipològics sobretot en les sèries i cronològics bàsicament 
en l'ordenació de les unitats documents simples i compostes.  

 
 El quadre de classificació resultant és el que es pot observar a continuació: 
 

SUBFONS NEGRE (1600 - 1986) 
Documentació personal 
Correspondència 
Documentació escolar 
Notes i apunts 
Documentació administrativa 
Documentació del patrimoni 
 Actes del patrimoni 
 Arrendaments 
 Plets i causes 
Pergamins 
Documentació econòmica 
 Comptes 
Censos i censals 
Despeses 
Contribucions i impostos 
Producció i jornals 
Activitat professional 
 Advocacia i àmbit jurídic 
 Treballs de recerca 
 
SUBFONS PASTELL (1650 - 1929) 
 Documentació personal 
 Correspondència 
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 Documentació administrativa 
 Documentació del patrimoni 
 Actes del patrimoni 
 Documentació sobre propietats 
Exercici de càrrecs 
 Jutjat de Pau 
 Càrrecs públics 
 
SUBFONS TEIXIDOR (1648 - 1726) 
 Documentació del patrimoni 
 Documentació sobre propietats 
 Documentació econòmica 
 Comptes 
 
SUBFONS GOY (1437 - 1935) 
 Documentació personal 
 Correspondència 
 Documentació administrativa 
 Documentació religiosa 
 Documentació del patrimoni 
  Actes del patrimoni 
  Arrendaments 
  Plets i causes 
  Documentació sobre propietats 
            Documentació econòmica 
  Comptes 
  Censos i censals 
  Despeses 
  Contribucions i impostos 
  Producció i jornals 
 
PUBLICACIONS I ALTRA DOCUMENTACIÓ IMPRESA (ca. 1933 - 1966) 
  Impresos i dossier 
  Cartografia 
  Publicacions 
  Premsa��  

 
4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
4.1 Es tracta de documentació de naturalesa privada. El seu accés és lliure d'acord amb el 

marc legal aplicable sobre el patrimoni documental i la protecció de dades de caràcter 
personal. 

4.2 Les reproduccions s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa de l’Arxiu Municipal de 
Girona. 

4.3 Les llengües utilitzades en la documentació són el llatí i el català, fins al segle XVII, i el 
català i castellà, posteriorment. 

4.4 El fons presenta un bon estat de conservació. La col·lecció de pergamins va ser 
restaurada el 1996. 

4.5 S’ha realitzat un instrument de descripció a nivell d’inventari per al fons en paper i un 
instrument de descripció a nivell de catàleg per als pergamins. Pel que fa a l'hemeroteca, 
s'ha realitzat també un catàleg, actualment integrat en el catàleg general de l’hemeroteca 
de l'Arxiu Municipal de Girona. 

 
5 ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5.1 Els originals es troben a l’Arxiu Municipal de Girona. 
5.2 Gran part de la bibliografia fa referència a la figura de Pelagi Negre i Pastell: 
 Diccionari Biogràfic. Barcelona: Albertí Editor. Vol. III, 1966 – 1970, p. 338. 
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 NADAL i FARRERAS, Joaquim. Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1977, volum 10, 
p.481. 

 “In memoriam”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. Girona, Impremta Masó, SA, 1982-
1983, volum XXVI, p.597 - 598. 

 Memòria de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Girona. Febrer 1990 – gener 1991. Ajuntament 
de Girona, p.4. 

 MIRAMBELL i BELLOC, Enric. "En la mort del doctor Pelayo Negre Pastell". Revista de 
Girona. Núm. 107, (Girona, 1984), p.137-139. 

 SAGUER i HOM, Enric; TÉBAR i HORTAL, Xabier. "Dossier. Els hisendats gironins. 
Pelai Negre: un hisendat gironí i la qüestió agrària, (1921-1939)". Revista de Girona. 
Núm. 144, 1991. p. 67 - 71. 

 L'única referència bibliogràfica que parla del patrimoni Negre en general és: 
 ESTALELLA, Helena. La propietat de la terra a les comarques gironines.  Girona: Col·legi 

Universitari de Girona, 1994. p. 192 - 195. 
 
6 ÀREA DE NOTES 
6.1 Bona part dels llibres de la secció Publicacions i altra documentació impresa es troben 

catalogats al catàleg de la Biblioteca de l’Arxiu Municipal de Girona. 
 Les dades utilitzades per informar l'element Història del productor han estat extretes dels 

estudis de Pelagi Negre Pastell sobre la família Negre i de la informació del propi fons, 
així com del treball d'Helena Estalella. Pel que fa a la informació sobre Pelagi Negre 
Pastell, s’ha extret de l'entrada de Joaquim Nadal i Farreras de la Gran Enciclopèdia 
Catalana. 

 
7 ÀREA DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ 
7.1 Normalització de l’inventari a càrrec de Sebastià Villalón. Supervisió: Anna Gironella 

(Direcció: Joan Boadas, Lluís-Esteve Casellas). 
7.2 Descripció realitzada segons les recomanacions de la Norma Internacional de Descripció 

Arxivística ISAD-G, segona edició, i la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya 
(NODAC). 

7.3 Normalització de la descripció: 2013. 
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DONACIÓ atorgada per Pere Joan i la seva esposa Maria, a favor del seu fill Joan, de
la meitat de totes les honors, cases, corts, terres, vinyes i arbres que tenen a la vila de
Serinyà, de Cassà de la Selva, a excepció de l'honor de l'hospital de Sant Joan
Jerusalem. Joan dóna la meitat del que rep dels seus pares a la seva futura esposa
Guillema.

1144 setembre 1

Nº 77 127 x 174

1

26

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Guillem

Numeració antiga:

EMPENYORAMENT fet per Dorca i la seva esposa Ricsendis, a favor del seu germà
Miró i de la seva esposa Serbelina, de dues feixes de terra amb una figuera, sobre
Santa Maria, per tal que les treballin. A canvi, reben 17 sous turolesos. Els atorgants
tenen llicència per redimir les feixes fins al primer de març de l'any següent.

1160 març 28

115 x 134

2

21

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Arnau

DONACIÓ atorgada per Dorca, de Serinyà de Cassà de la Selva, la seva esposa
Ricsendis i llur fill Bartomeu, a favor de Guillema, germana de Dorca, i del seu espòs
Arnau i successors, de l'honor que tenen a Cassà, a la vila de Serinyà.

1175 setembre 17

102 x 235

3

25

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Pere

5
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DEFINICIÓ D'HOME PROPI atorgada per Berenguer de Ruïra, la seva esposa
Arnaleta i el seu fill Berenguer, a favor de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, de la
persona de Joan B[...] i els seus descendents. Reconeixen haver rebut 40 sous
barcelonesos.

1182 juliol 30

98 x 136

4

22

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Berenguer

VENDA atorgada per Guillem de Riera i la seva esposa Maria, a favor de Pere Dalmau
i de la seva esposa Maria, de dos quadres de terra que tenen per meitats proindivises
amb Berenguer del Pla, situats prop del torrent que ve de Boc Mort. També venen una
rovira de terra situada al lloc anomenat Boc Mort, a Serinyà de Cassà de la Selva. El
preu de la venda és de 11 sous i mig de moneda de Girona. Se salva el dret de Ramon
de Cassà.

1184 setembre 29

nº 65 lletra O y S 135 x 137

5

23

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Guerau

Numeració antiga:

VENDA atorgada per Guillem de Riera i la seva esposa Maria a favor de Joan Ros de
Serinyà de Cassà de la Selva i de la seva esposa Boneta, d'un quadre de terra que
tenen a Cassà, a la vila anomenada Serinyà, sota les cases de Pere Pasqual, per 24
sous barcelonesos. Se salva el dret del senyor, Ramon de Cassà.

Al document s'hi llegeix "Riba" en comptes de "Riera", però als document 10 i 23 s'hi
llegeix "Riera".

1194 gener 27

nº 70 lletra O y S 120 x 165

6

24

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Pere

Numeració antiga:

6
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VENDA atorgada per Guillem de Riera i la seva esposa Maria, a favor de Pere [...], d'un
quadre de terra amb vinya situat a Serinyà de Cassà, al lloc anomenat Boc Mort [Bug
Mort], pel preu de 6 sous barcelonesos. Se salva el dret del castell de Cassà.

1202 març 28

nº 69 lletra O y S 95 x 2112

7

10

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Guerau

Numeració antiga:

DONACIÓ D'ESPONSALICI feta per Guillem, fill de Pere Dalmau i de Maria, a favor
d'[Ermess]enda, la seva futura esposa, de les cases que té per Ramon de Cassà i
altres senyors a Cassà de la Selva o altres parròquies i 20 sous, una tina i un vexellum.

1207 gener 16

118 x 147

8

4

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Gironès

Cassà de la Selva

HERETAMENT fet per Pere Dalmau i la seva esposa Maria, a favor del seu fill Guillem,
del mas que tenen a Cassà de la Selva amb les seves honors i possessions.

1207 gener 16

82 x 102

9

11

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Gironès

Cassà de la Selva

DEFINICIÓ atorgada per Pere, a favor de la seva germana Boneta, dels drets que
tenia sobre el mas i l'honor de l'esmentada Boneta. A canvi de la definició rep 15 sous
barcelonesos.

1209 agost 15

77 x 131

10

2

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Gironès

Cassà de la Selva

7
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VENDA atorgada per Pere Guitó, de Serinyà, a favor de Barnager, d'una feixa i un
quadró de terra situats a Serinyà, parròquia de Cassà de la Selva, pel preu de 18 sous
barcelonesos. Se salva el dret de Ramon de Cassà.

1211 maig 7

nº 67 lletra O y S 79 x 182

11

8

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Gironès

Cassà de la Selva

Numeració antiga:

VENDA atorgada per Barnager a favor de Bernat Ros, de Serinyà, i de la seva esposa
Guillema, d'una feixola i un quadró de terra que tenen a Serinyà, parròquia de Cassà
de la Selva, pel preu de 16 sous barcelonesos. Se salva el dret de Pere de Cassà.

1215 març 1

nº 68 lletra O y S 101 x 164

12

12

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Gironès

Cassà de la Selva

Numeració antiga:

EVICCIÓ presentada per Pere Murru, la seva filla Adelaida i el seu marit Bernat, a
favor de Bernat Ros i de la seva esposa Guillema, en la qual prometen fer-los tenir
pacíficament aquella vinya que els havien comprat, situada al lloc anomenat Boc Mort.

1223 octubre 15

nº 66 lletra O y S 88 x 97

13

13

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Gironès

Cassà de la Selva

Numeració antiga:

8
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VENDA atorgada per Guillem Dalmau i la seva esposa Ermessenda, a favor de Bernat
Ros i la seva esposa Guillema, de l'hort que tenen a "Petram Beszam", des del torrent
fins a la vinya del comprador, un quadre de terra situat a Boc Mort i una feixa situada a
"Papa Sement", pel preu de 40 sous barcelonesos. Se salva el dret de Ramon de
Vilademajó i successors en el castell de Cassà.

1224 febrer 26

nº 72 lletra O y S 127 x 160

14

9

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Gironès

Cassà de la Selva

Numeració antiga:

VENDA atorgada per Pere Murru, a favor de Bernat Ros i la seva esposa Guillema,
d'un quadre de terra situat sota la vinya de l'atorgant, que fou de Guillem de Riera, per
8 sous barcelonesos de quatern.

1232 març 15

Nº 71 lletra O y S 89 x 189

15

6

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Gironès

Caldes de Malavella

Numeració antiga:

VENDA atorgada per Bernat de Vall-llobera, la seva mare Adelaida i el seu marit
Guillem Ribot, a favor de Guillem de Vall-llonga, d'una feixa situada a Cassà de la
Selva, al lloc anomenat Vall-llobera, pel preu de 50 sous barcelonesos. Se salva el dret
del senyor Pere Ramon de Vilademany.

1232 maig 5

nº 73 lletra O y S 141 x 170

16

15

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Gironès

Cassà de la Selva

Numeració antiga:

9
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REDUCCIÓ feta per Elisenda de Mont i el seu marit Ramon de Foixà, a favor de Bernat
Ros, de Serinyà de Cassà, i de la seva esposa Guillema, del que prestaven per dret de
lloçol pel mas de Guillem Dalmau de Serinyà, de Cassà de la Selva, a dues quarteres
de civada i una de blat anuals (una quartera de civada i una de blat pel mas Dalmau i
una quartera que havien de pagar pel mas de Guillema Riera). Bernat Ros i la seva
esposa havien comprat el mas a Guillem Dalmau. A canvi de la reducció reben 25 sous
barcelonesos.

1240 setembre 5

99 x 215

17

3

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Llebrers, Guillem de

DONACIÓ "INTER VIVOS" atorgada per Pere, fill del difunt Pere de Serinyà, a favor de
Ramon Dalmau, parent seu, del dret que tenia en un camp anomenat Maraneia, situat
al pla de Serinyà de Cassà de la Selva. Ramon Dalmau hauria de prestar-li a ell o als
possessors del mas de Serinyà, un cens d'adjutori de 4 diners de moneda de quatern
anuals.

1246 gener 10

125 x 163

18

7

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Asclet, Guillem d'

COMPOSICIÓ entre Bernat Ros i el seu fill Pere, d'una banda, i Bonet Creixell i el seu
nebot Bernat, de l'altra, per la clausura d'una vinya de Bernat Ros, prop del clos del
mas Serinyà, de Bonet Creixell, per l'aigua que surt d'aquesta vinya, i sobre el dret de
pas dels Ros pel mas Serinyà.

1248 abril 27

135 x 185

19

19

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Llambart, Berenguer

Caldes de Malavella

10
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DONACIÓ PROPTER NUPTIAS atorgada per Bernat Mancip, de Cassà de la Selva, a
favor de la seva futura esposa Maria, germana de Pere Ros, de 380 sous de moneda
barcelonesa de tern. Per assegurar aquests diners i els 380 sous que li havia fet
donació en dot l'esmentada Maria, obliga la meitat de les cases que té a Cassà per
Guillem de Montgrí, sagristà de la Seu, com a paborde de Setembre i Octubre de la
Seu de Girona.

1262 octubre 10

158 x 170

20

14

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Noguera, Guillem de

COMUNITAT DE BÉNS entre Bernat Mancip i la seva esposa Maria, de Cassà de la
Selva.

Tinta esvanida en algunes parts.

1262 octubre 10

100 x 127

21

16

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Noguera, Guillem de

DONACIÓ inter vivos atorgada per Jaume de Torrent, fill de Berenguer de Torrent, de
Fornells, i de la seva esposa Ermessenda, a favor d'Arnau Goy del mateix lloc,
consanguini seu, del mas Torrent de Fornells, derruït, amb totes les seves pertinences,
honors i possessions, tingut sota domini directe del monestir de Sant Vicenç de
Cardona. Se salva el dret del monestir.

Foli annex amb la còpia simple del document.

1277 novembre 13

nº 9 lletra O /  Nº 1

22

80

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Om, Miquel d'

Girona, notaria de Ramon de Taialà

Numeració antiga:

11



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ESTABLIMENT atorgat per Arnau, abat del monestir de Sant Esteve de Banyoles, a
favor de Joan des Poador i de la seva esposa Ermessenda, d'una feixa de terra d'un
prat que tenen damunt la vinya anomenada del Prat, la qual afronta a occident amb el
torrent de Valloria. L'estabilient rep 18 sous barcelonesos d'entrada. Se salva el dret i
domini del monestir de Sant Esteve de Banyoles.

1280 març 12

211 x 240

23

317

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Reixac, Bernat de 

Banyoles

DONACIÓ DE DOT atorgada per Dolça, filla de Guillem de Vall-llobera, de Serinyà de
Cassà de la Selva, i de la seva esposa Arnaleta, a favor de Guillem, fill de Pere Ros de
Serinyà i de la seva esposa Ermessenda, el seu futur marit,  de 700 sous barcelonesos
de tern.

1282 setembre 27

113x160

24

5

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pi, Ferrer de

Llagostera

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Guillem Ros, fill de Pere Ros, de Serinyà de
Cassà de la Selva, i de la seva esposa Ermessenda, amb Dolça Vall-llobera, filla de
Guillem de Vall-llobera i de la seva esposa Arnaleta, de Cassà. Comencen amb
l'heretament fet pels cònjuges Ros a favor del seu fill, del mas on viuen, a Serinyà de
Cassà de la Selva, amb les seves honors i possessions.  Signa Guillem de Clota,
paborde de l'Almoina del Pa de la Seu de Girona. Se salva el dret de l'esmentada
Almoina.

Carta partida per ABC.

1282 setembre 27

208 x 194

25

18

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Pi, Ferrer de

12



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DEFINICIÓ mútua entre Guillem Ros, de Serinyà de Cassà de la Selva, i Bernat de
Vall-llobera, cunyat seu, de Cassà. El primer defineix a Bernat els diners que li devia
per raó de l'esponsalici de Dolça, esposa de l'atorgant i germana de Bernat i els 200
sous barcelonesos de tern que Dolça havia deixat en testament al seu marit. El segon
defineix a Guillem Ros els diners corresponents al dot de Dolça. Bernat de Vall-llobera
haurà de pagar 20 sous per misses i  una almoina per a l'ànima de la seva germana.

Carta partida per ABC.

1286 novembre 28

141 x 265

26

1

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Galó, Auberic

DONACIÓ en contemplació al matrimoni atorgada per Berenguer Oller, de Falgars, i la
seva esposa Agnès, a favor del seu fill Guillem, del mas Oller amb les seves honors i
possessions, situat a Falgars, i uns censos que rebien els donants.

Carta partida per ABC.

Tinta esvanida per abrasió en els marges superior i esquerre. No es pot llegir la
signatura del notari.

1287 febrer 5

205 x 175

27

243

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

DEFINICIÓ atorgada per Arnau Adroer, paborde de l'Almoina del Pa de la Seu,
fundada per Bernat d'Escala, a favor de Guillem Ros de Cassà de la Selva, home propi
de l'esmentada Almoina, del que pertocava a l'Almoina dels béns que ara tenia Guillem
Ros i que foren de Dolça, difunta esposa d'aquest, per raó de l'eixorquia o mort sense
fills de l'esmentada Dolça. A canvi reconeix haver rebut 30 sous barcelonesos.

1292 febrer 12

98 x 153

28

17

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Burguès, Besalú 

Girona, notaria de Ramon de Taialà

13



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

VENDA atorgada per Guillem Dalmau i la seva esposa Ermessenda, d'una terra
situada a Serinyà de Cassà de la Selva.

Tinta esvanida per abrasió.

1293 desembre 20

nº 74 lletra O y S 82 x 239

29

20

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Gironès

Cassà de la Selva

Numeració antiga:

DONACIÓ DE DOT atorgada per Adelaida de Guardia, de Paret-rufí i el seu fill Bernat
Oliver, a favor de Ramon Guillem de Gàrrep, de Sant Gregori,  espòs i germà
respectivament dels atorgants, de 500 sous barcelonesos. Per assegurar-ne el
pagament obliguen diversos masos i terres que Adelaida té per la pabordia de Xunclà
de Sant Feliu de Girona, el monestir de Sant Pere de Galligants i el noble Guillem
Galceran de Cartellà, i els seus béns mobles.

Presència de forats de corc. Tinta esvanida per abrasió.

1295 setembre 28

plech primer nº 1 241 x 300

30

388

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Burguès, Besalú

Girona, notaria de Ramon de Taialà

Numeració antiga:

VENDA atorgada per Ramon de Canvis, de Pineda, la seva mare Elisenda i la seva
esposa Arsendis, a favor Berenguer Martorell, de Pineda, de la seva esposa Franca, el
seu fill Deulondé i de l'esposa d'aquest Guillema, de la quarta part íntegra d'un camp
anomenat de Manlleu. Se salva el dret i domini del monestir de Sant Salvador de
Breda. Reconeixen haver rebut 210 sous barcelonesos de tern.

Part inferior il·legible per abrasió. No es pot llegir el nom del notari.

1296 setembre 13

248 x 263

31

86

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notaria: Castellnou

14



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

Segle XIV
CAPBREVACIÓ atorgada per Berenguer d'Oliveres de Gallissà, parròquia de Sant
Martí Vell, a favor de Sibil·la, vídua de Bernat d'Abellars, cavaller, d'un camp de terra
situat a la parròquia de Sant Martí Vell, al lloc anomenat Falgueres.

Havia estat cosit per la part superior, part inferior tallada, afectat per abrasió, hi ha un
cosit a la part dreta i presenta petits forats de corc.

142 x 297

32

36

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Segle XIV
SOTSESTABLIMENT EMFITÈUTIC atorgat per Bernat de Serra, ciutadà de Girona, fill
d'Arnau de Serra, difunt jurisperit de Girona, a favor de Berenguer Ferrer i del seu fill
Berenguer, del mas de Bellsolà de Paret-rufí. Se salva el dret i domini directe del bisbe
de Girona.

Només es conserva la meitat superior del pergamí tallada verticalment per la meitat,
formant dos trossos de dimensions semblants. Probablement va ser retallat per
utilitzar-lo com a etiqueta. La part esquerra porta la inscripció: "Plech Segon. Conté los
censals y lluicions de casa Simon d'Avall de Sant Gregori". La part dreta conté la
inscripció: "Actes de la Torra Mirona alias mas Bellsolà de Paret Rufina u de sas
pertinensas de Simon d'Avall de Sant Gregori".

Falta la part on es llegiria la signatura del notari.

170 x 188 i 170 x 188

33

346

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Segle XIV
Fragment probablement de VENDA. Signatura de Berenguer de Bigorra, notari del
monestir de Santa Maria de l'Om, en poder del qual va signar Guillem d'Avinyó, prior,
senyor directe.

Només es conserva la part inferior del document amb les signatures del senyor i la
rúbrica del notari. Força deteriorat. Taques produïdes per fongs i ennegrit.

125 x 295

34

640

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Asclet, Guillem d'

Garriguella, notaria de Guillem Ferrer

15



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

Segle XIV, primer quart
CAPITULACIONS MATRIMONIALS entre Bonanada, filla d'Arnau de Ruïra i la seva
esposa Saurina, de Fornells, i Bernat Dalmau, fill de Vidal Dalmau, de Quart.
Comencen amb la donació d'Arnau i Saurina, de 1.000 sous barcelonesos a favor de la
seva filla. Els aporta en dot al seu futur marit, el qual li correspon amb una quantitat
equivalent dels seus bens. Signatura de Guillema, vídua de Berenguer de Riera,
cirurgià de Girona, mare i tutora de Berengueró, fill i hereu del dit Berenguer, i Jaume
de Riera, senyors del mas i terres de Bernat Dalmau.

Carta partida per ABC.

Part dreta tallada.

250 x 238

35

119

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Carnut, Bartomeu

VENDA atorgada per Esbelina, esposa de Bernat Alfons de Foixà i el mateix Bernat
Alfons, a favor de Pere Massot, d'Ultramort, de la seva esposa Guillema i de la seva
mare Maria Fina, d'un quadre de terra situat a Foixà, al lloc anomenat Morera, pel preu
de 56 sous barcelonesos. Se salva el dret i domini de Pere de Galliners, paborde
d'Agost de la Seu de Girona.

1300 agost 17

352 x 201

36

341

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Arnau, Pere

Foixà

VENDA atorgada per Jaume Ros, de Foixà, i la seva esposa Guillema, a favor de Pere
Massot, d'Ultramort, de la seva mare Maria Fina i de la seva esposa Guillema, de dues
peces de terra que tenen a Foixà, al lloc anomenat la Morera, pel preu de 150 sous
barcelonesos de tern. Se salva el dret de la pabordia d'Agost de la Seu de Girona.

Presència de forats que afecten el text del document.

1302 setembre 20

328 x 221

37

110

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Arnau, Pere

Foixà

16



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

REDUCCIÓ a mitja tasca atorgada per Guillem, fill del difunt Guillem Sunyer, ciutadà
de Girona, a favor d'Arnau Goy, de Fornells, de la tasca dels esplets d'una feixa de
terra situada a Fornells, per raó de l'honor d'Aiguaviva.  A canvi rep 3 sous
barcelonesos de tern. Arnau Goy i els seus successors haurien de femar-la cada
quatre anys. Signatura de Blanca, esposa de Guillem Sunyer, i de Vidal Sastre, batlle.

1302 setembre 21

Nº 2 119 x 256

38

613

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Sacot, Ramon

Girona, notaria de Ramon de Taialà

Numeració antiga:

SENTÈNCIA INTERLOCUTÒRIA dictada per Guerau Badia, jutge de Girona, en la
qual resol que no procedeix l'apel·lació de Guillem de Cantallops, de Quart, a la qüestió
moguda per ell mateix contra Vidal Dalmau, del mateix lloc, per una mitgera de blat
segons mesura de Girona de cens que Bernat Estruç rebia anualment dels possessors
del mas Dalmau. L'esmentat Bernat l'havia establert a Guillem Rovira, de Quart, i
després cedit a Guillem de Cantallops. La sentència havia estat dictada per Guillem de
Déu, jutge de Cassà, a favor de Vidal Dalmau i contra Guillem de Cantallops.

1305 febrer 10 Girona

nº 18 564 x 312

39

303

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Ada, Berenguer

Girona, Cort Reial

Numeració antiga:

SENTÈNCIA dictada pel jutge Guillem de Déu sobre la controvèrsia entre el difunt
Jaume de Riera, fill de Berenguer de Riera, i el mateix Berenguer de Riera, vivent,
senyors de Quart i Palau-sacosta, d'una banda, i Mateu de Cases, de Palau-sacosta,
de l'altra, en relació amb els drets i domini sobre algunes possessions de les
pertinences del mas de Mateu Cases, prop d'una gran bassa. Jaume i Berenguer de
Riera defensaven que eren del seu domini i de domini reial.

1306 desembre 31

nº 13 lletra O 502 x 233

40

536

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Fuià, Guillem

Numeració antiga:

17



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

VENDA atorgada per Guillem de Cantallops, de Quart, i la seva esposa Brunissenda, a
favor de Vidal Dalmau, d'una feixa de terra que tenien a Quart amb dret de pas per una
tinença del comprador plantada amb vinya. Amb la present venda renuncien també al
dret de pas, el qual havia estat reconegut pel mateix Vidal Dalmau en un instrument de
1307. El preu de venda és de 40 sous barcelonesos de tern. Se salva el dret i domini
reial i de Berenguer i Jaume de Riera, ciutadans de Girona, senyors de Quart i
Palau-sacosta per establiment del rei.

Part inferior enfosquida.

1309 juny 19

nº 2 481 x 254

41

115

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Fuià, Guillem

Girona, notaria de Ramon Simó de Taialà

Numeració antiga:

DEFINICIÓ atorgada per Maria, esposa de Guillem de Bruguera, de Cassà de la Selva,
a favor de la seva mare Garsenda Ros i del seu germà Guillem, dels drets que tenia
sobre els béns dels seus pares per raó de part, heretat i legítima paterna i materna.

1313 setembre 22

156 x 255

42

268

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Torrent, Ramon de

Cassà de la Selva

70 DECLARACIÓ del bisbe Guillem de Vilamarí, amb consens del Capítol de la Seu,
de les setmanes que podien ser delegades a clergues forans.

Carta partida per ABC.

Forats de rosegadors i taques d'humitat especialment a la part superior.

1316 octubre 30

218 x 270

43

284

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Capmany, Pere

Girona, Cúria Episcopal

18



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

COMUNITAT DE BÉNS entre Pere de Noguera, de Cassà de la Selva, i la seva
esposa Guillema, del mas de Noguera de Cassà. Pere reconeix haver rebut de
Guillema 100 sous barcelonesos, la roba de dos llits i dos vestits.

1322 maig 17

nº 75 lletra O y S 100 x 243

44

27

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Boïga, Jaume

Caldes de Malavella, notaria de Bernat de Colomers

Numeració antiga:

DEFINICIÓ atorgada per Guillema, esposa de Pere de Noguera, de Cassà de la Selva,
amb consell i voluntat del seu marit, a favor de la seva mare Garsenda Ros i del seu
germà Guillem, de tot el dret que té sobre el mas i honor Ros per raó d'heretat i
llegítima paterna i materna.  A canvi, reconeix haver rebut 1.500 sous barcelonesos de
tern, la roba de dos llits i dos vestits.

Tinta esvanida en alguns llocs; cal llum ultraviolada.

1322 maig 17

190 x 220

45

34

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Boïga, Jaume

Caldes de Malavella, notaria de Bernat de Colomers

DEFINICIÓ atorgada per Adelaida, filla de Guillem Ros, de Serinyà, del terme de
Cassà de la Selva, i de la seva esposa Garsenda, amb consentiment i voluntat del seu
marit Bernat Llobet, de Cassà, a favor de la seva mare i del seu germà Guillem, del
dret que tenia en raó de l'heretat i llegítima paterna o materna. Reconeix haver rebut
1.300 sous barcelonesos, la roba de dos llits i dos vestits en concepte de dot.

1325 gener 28

121 x 313

46

39

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Albert, Bernat

Cassà de la Selva

19



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

VENDA atorgada per Ramon Mancip, també anomenat Ramon Dalmau, del lloc de
Serinyà de Cassà de la Selva, i la seva esposa Cominal, a favor de Guillem Ros, de
Cassà, i de la seva esposa Sibil·la, d'una feixa de terra situada a Serinyà que tenen per
Ferrer de Llagostera, pel preu de 55 sous barcelonesos. Se salva el dret de Ferrer de
Llagostera.

1326 juny 2

nº 63 lletra O y S 435 x 305

47

28

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Albert, Bernat

Cassà de la Selva

Numeració antiga:

VENDA atorgada per Bernat Creixell, de Cassà de la Selva, la seva esposa Adelaida i
Guillem, germà de Bernat, a favor de Guillem Ros, de Serinyà de Cassà de la Selva, i
de la seva esposa Sibil·la, d'una feixa de terra situada al veïnat de Serinyà, pel preu de
70 sous barcelonesos de tern. Se salva el dret de la precentoria de la Seu de Girona.
Signen la venda Berenguer de Pau, precentor de la Seu, i Guillem, abat de Sant Pere
de Galligants.

Marge dret retallat però no afecta el text.

1326 novembre 15

nº 62 lletra O y S 450 x 243

48

30

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Albert, Bernat

Cassà de la Selva

Numeració antiga:

20



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Guillem Joan, fill de Pere Joan, difunt de
Cabanes, parròquia de Constantins, amb Guillema de Gàrrep, de Sant Gregori.
Comencen amb la donació de Guillem Joan a favor de la seva futura esposa de 700
sous barcelonesos (600 en moneda comptant; 60 que obliga sobre una vinya i
avellaners a la muntanya de Tudela, a prop de l'honor del mas de Verdaguer, tinguda
per Ramon de Xammar, senyor del castell de Cartellà, i 40 sous que obliga sobre una
altra vinya amb avellaners a la mateixa muntanya sota el domini de l'abat d'Amer).
Guillema aporta en dot altres 700 sous (600 que obliga sobre el capmàs Gàrrep i les
seves honors i possessions, que té per la pabordia de Xunclà de Sant Feliu de Girona;
50 sobre les honors que té per Ramon Xammar, senyor del castell de Cartellà, i 50
més sobre les honors que té per l'abat del monestir de Sant Pere de Galligants).

Restes de cola a la part inferior, signes de rosegadors a la part dreta que no afecten el
text i tinta esvanida per abrasió en alguns llocs.
Còpia simple.

1327 març 7

Plech nº 3 411 x 261

49

95

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.Numeració antiga:

VENDA atorgada per Mateu de Costa, bracer de Girona, la seva esposa Bernarda i llur
fill Berenguer, a favor de Jaume d'Om, de la vall de Sant Daniel de Girona, i de la seva
esposa Ferrera, d'una peça de terra situada a Girona al lloc anomenat puig Aguilar, pel
preu de 20 sous barcelonesos. Se salva el dret de la Sagristia Segona de la Seu de
Girona. Signatura de Jaspert Folcran, sagristà segon de la Seu i de Bernat de Riuclar,
batlle de l'esmentat sagristà.

1329 gener 21

440 x 302

50

142

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Viader, Ramon

ÀPOCA atorgada per Bernat Llobet, del lloc de Serra, terme de Cassà, a favor de
Guillem Ros, de Cassà, en què reconeix haver rebut en diversos pagaments 1.300
sous barcelonesos de moneda de tern, la roba de dos llits, dos vestits i una caixa de
núvia, per raó del dot d'Adelaida esposa del l'atorgant i germana de Guillem.

1334 setembre 4

119 x 241

51

37

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Boïga, Jaume

Cassà de la Selva, notaria d'Odó de Montcada
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DEBITORI atorgat per Guillem Ros, del lloc de Serinyà de Cassà de la Selva, a favor
d'Arnau Nadal, del lloc de Serra de Cassà, en què reconeix deure-li 40 sous
barcelonesos de moneda de tern per un préstec que li havia fet i la roba d'un llit
(vànova, flassada, un parell de llençols i un coixí), que l'atorgant havia de donar a
Bernat Llobet, pel dot d'Adelaida, esposa de Bernat i germana de l'atorgant. Promet
pagar-ho la propera festa de Sant Pere i Sant Feliu.

1335 setembre 4

88 x 312

52

31

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Boïga, Jaume

Cassà de la Selva, notaria d'Odó de Montcada

22



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

79 CABPREVACIÓ atorgada per Ermessenda i Bernat Bou, de Castelló,  a favor del
cavaller Berenguer Alquer, d'una casa que té al puig de la Muga, a Castelló
d'Empúries.

CAPBREVACIÓ atorgada per Castellona, vídua de Jordà, de Castelló, a favor del
cavaller Berenguer Alquer, d'una casa situada al puig de la Muga, a Castelló.

CAPBREVACIÓ atorgada per Castellona, vídua de Jordà, de Castelló, a favor del
cavaller Berenguer Alquer, d'un hort situat al pla del Conangles, a Castelló.

1661, novembre, 30. Castelló d'Empúries.
DONACIÓ atorgada per Maria Font, vídua de Joan Font, pagès de Castelló
d'Empúries, a favor de la seva filla Esperança, esposa de Montserrat Daró, pagès
oriünd de Peralada i habitant de Castelló, fill del difunt Pere Daró, pagès de Peralada i
de la seva esposa Maria, també difunta, en concepte de part, heretat i llegítima paterna
i materna i suplement, d'una casa petita que fou de Joan Font, al costat de la casa
principal, també del dit Joan, situada a la plaça de la Fruita de Castelló; una terra
conreada al costat de la Muga Vella, i diverses peces de roba, vestits i una arca.

CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Esperança, filla de Maria Font i del difunt Joan
Font, pagès de Castelló d'Empúries, amb Montserrat Daró, fill del difunt Pere Daró,
pagès de Peralada i la seva esposa Maria, també difunta.

Segueix duplicat de les CAPITULACIONS MATRIMONIALS anteriors.

Els capbreus són en pergamí i foren utilitzats com a cobertes de dos quaderns de
paper, mida quartilla. El primer conté la donació i les capitulacions matrimonials i el
segon, un duplicat de les capitulacions.

1335 desembre 14

355 x 263

53

518

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Capó, Pere
Camps, Narcís

Comtat d'Empúries
Castelló d'Empúries, notaria d'en Bofill
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DEBITORI atorgat per Arnau de Canet, de la Cellera de Cassà de la Selva, i el seu fill
Ramon, a favor de Guillem Ros, del lloc de Serinyà de Cassà, en què reconeixen haver
rebut 59 sous barcelonesos de tern. Prometen tornar-los la propera festa de Sant Pere
i Sant Feliu.

1336 setembre 25

127 x 173

54

33

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Boïga, Jaume

Cassà de la Selva, notaria d'Odó de Montcada

DEFINICIÓ D'HOME PROPI feta per Maimó, sagristà de Cardona, majordom i
procurador general de Pere, abat del monestir de Sant Vicenç de Cardona, a favor de
Bernat, fill de Pere Goy, de Fornells, per la seva persona, descendència i béns mobles.
A canvi, reconeix haver rebut per mà de Pere Goy 20 sous de moneda barcelonesa de
tern. Signatura de Pere de Figuera, menor d'edat, batlle de Fornells.

1340 octubre 16

nº 7 lletra O 421 x 293

55

140

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Tresfort, Jaume

Girona, notaria de Bernat de Taialà

Numeració antiga:

DEFINICIÓ D'HOME PROPI feta per Maimó, sagristà de Cardona, majordom i
procurador de Pere, abat del monestir de Sant Vicenç de Cardona, a favor de Pere, fill
de Pere Goy, de Fornells. A canvi, l'atorgant reconeix haver rebut de Pere Goy, pare,
20 sous barcelonesos de tern.

Algunes taques.
Bifoli annex en suport paper amb la transcripció del pergamí.

1340 novembre 16

Nº 8 lletra Q   / Nº 4 429 x 295

56

58

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Tresfort, Jaume

Girona, notaria de Bernat de Taialà

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Pere Sabater de Capaspre, de Santa Maria de Pineda, a favor de
Berenguer Jaume, de la mateixa parròquia, en què reconeix haver rebut 100 sous
barcelonesos per la venda d'una feixa de terra situada a Santa Maria de Pineda, al lloc
anomenat Ullastre.

1345 novembre 16

125 x 221

57

480

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Conamines, Bernat

Montpalau

DEFINICIÓ atorgada per Pere Esteper, resident a la vila de Sant Celoni, fill i hereu del
difunt Bonanat Esteper, ciutadà de Barcelona, a favor de Guillem Martorell, del lloc de
Riera de Santa Maria de Pineda, d'un violari de 70 sous que Guillem Martorell i Pere
Om, difunt de Santa Maria de Pineda; Guillem Ferrer i el seu fill Simó; Bernat Morell,
difunt de Sant Pere de Pineda, fill del difunt Bernat Morell, i Simó Bofill, de Sant Pere
de Pineda, i els seus successors, havien de prestar anualment a Bonanat Esteper i al
seu hereu. A canvi, reconeix haver rebut els 70 sous del preu del violari i totes les
pensions degudes.

1350 agost 17

238 x 273

58

166

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Bonmancip, Guillem

Sant Celoni i Sant Martí de Pertegàs
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Guillema, filla de Guillem de Gàrrep, de la
parròquia de Sant Gregori, i de la seva esposa Guillema, amb Bernat de Palomar, de
Sant Gregori. Comencen amb la donació atorgada per Guillem de Garrep i la seva filla
Sibil·la, esposa de Bernat de Gàrrep, a favor de l'esmentada Guillema, de 1.000 sous
de moneda barcelonesa de tern, la roba de dos llits, dos vestits i un cofre. Aquesta ho
dóna en dot al seu futur marit el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels
seus béns. Per la restitució del dot obliga diverses terres que posseeix per l'abat del
monestir de Sant Pere de Galligants, per l'hereu del cavaller difunt Dalmau Ramon
Xammar i pel bisbe de Girona, a Sant Gregori i a Paret-rufí i l'alberg anomenat del
Palomar, de Sant Gregori, i les seves terres i possessions.

Carta partida per ABC.

Presència de forats de corcs i rosegadors. Esparracs al marge dret.
Còpia simple.

1351 gener 29

plech primer nº 4 414 x 360

59

270

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.Numeració antiga:

VENDA atorgada per Guillem de Subera, flassader de Girona, a favor de Bernat Vidal,
la seva esposa Bonanada i del seu fill Bernat, de Quart, d'una feixa de terra, situada a
Quart, pel preu de 300 sous barcelonesos de tern. Se salven els drets de Berenguer de
Riera i de mestre Bernat de Riera, cirurgià, ciutadans de Girona, possessors per
concessió reial de l'honor de Quart, Palau i Montalt.

Part dreta deteriorada.

1351 maig 19 Girona

nº 9 587 x 474

60

362

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vives, Bartomeu

Girona, notaria de Bernat de Taialà

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

VENDA atorgada per Guillem de Subera, flassader de Girona, a favor de Bernat
Dalmau, de Quart, d'una peça de terra erma que té a Fornells, pel preu de 200 sous
barcelonesos de tern. Segueix lloació de Guillema, esposa de l'atorgant. Se salva el
dret i domini de la casa de Vinyoles. Signa la venda Agnès, vídua de Bernat d'Escala,
ciutadà de Girona, senyor de la casa de Vinyoles de Fornells.

Segueix ÀPOCA.

Forats que afecten el text.

1357 juliol 24 Quart

nº 10 548 x 460

61

105

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Llobet, Guillem

Girona, notaria de Bernat de Taialà

Numeració antiga:

VENDA atorgada per Guillem de Subera, flassader de Girona, a favor de Bernat
Dalmau de Quart i de la seva esposa Maria, d'una borda anomenada Dalmau, situada
a Quart, per 3.300 sous barcelonesos de tern. Se salva el dret de Berenguer de Riera i
de mestre Bernat de Riera, cirurgià reial, ciutadans de Girona, que tenien per
concessió reial l'honor de Quart, Palau i Montalt, i el dret de Ferrer de Segurioles,
mercader de Girona, que va comprar a Caterina, filla i hereva del difunt Arnau de
Cantallops i esposa de Narcís de Cantallops, de Quart.

Segueix ÀPOCA.

Presència d'esparracs i forats.

1360 febrer 14 Girona

nº 12 715 x 565

62

190

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Tort, Bartomeu
Vives, Bartomeu

Girona, notaria de Bernat de Taialà

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Maria, filla de Ramon de F[...], amb Arnau
Cabot, fill de Ramon Cabot, de Bescanó. Comencen amb la donació de dot feta per
Maria de 700 sous de moneda barcelonesa. Arnau li correspon amb una quantitat
equivalent dels seus béns, que assegura amb diverses possessions que té per la
pietera del monestir de Sant Daniel de Girona, de la qual era home propi pel mas
Cabot, i per Eimeric de la Via, ciutadà de Girona. Signatura autògrafa de Sibil·la,
pietera del monestir de Sant Daniel de Girona.

Carta partida per ABC.

Part superior ennegrida.
Còpia simple.

1361 abril 13 Girona

404 x 360

63

583

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

VENDA en lliure i franc alou atorgada per Guillem Gruart, de Bellsolà, terme de Cassà
de la Selva, i la seva esposa Saurina, a favor de Pere Ros, de Serinyà, terme de Cassà
de la Selva, d'un quadre de terra situat al lloc anomenat el Pla dels Calls, pel preu de
430 sous de moneda barcelonesa de tern.

Segueix ÀPOCA.

Còpia simple.

1368 maig 20 Cassà de la Selva

nº 64 lletra O y S 565 x 349

64

29

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.Numeració antiga:

VENDA en franc alou atorgada per Guillem Gruart, de Bellsolà, Cassà de la Selva, a
favor de [...], del veïnat de Serinyà de Cassà, i del seu fill Guillem, d'un camp situat al
lloc anomenat els Qualls, del veïnat de Serinyà de Cassà de la Selva. Signa [...] de
Begudà, paborde de l'Almoina del Pa de la Seu de Girona.

Part esquerra afectada per rosegadors.

1369 octubre 9 Cassà de la Selva

nº 61 lletra O y S 350 x 323

65

32

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Guilla, Bernat

Cassà de la Selva, notaria de Gastó de Moncada

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ABSOLUCIÓ DE DONA PRÒPIA feta pel donzell Ruf de Pineda, a favor d'Antònia, filla
de Jaume Tapiola, de Santa Maria de Pineda, home propi i sòliu del dit Ruf. A canvi,
reconeix haver rebut 49 sous barcelonesos.

Tinta esvanida en algunes parts.

1372 març 21 Pineda de Mar

230 x 350

66

580

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

F[...], Jaume

Montpalau

VENDA atorgada per Guillem Garriga, de l'Armentera, a favor de Pere Llausàs, de
Montiró, d'una terra situada al lloc anomenat Canet, terme de Montiró, pel preu de 110
sous melgoresos. Se salva el dret de l'abat del monestir de Santa Maria de Vilabertran.

Posat en pública forma el 12 de febrer de 1409.

1376 octubre 22 Empúries

323 x 307

67

451

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Ferrer, Francesc

Empúries, església d'

VENDA atorgada per Andreu Ferrer, clergue establert en l'església de Santa Eugènia
de Vila-romà, a favor de Pere Godofre i la seva esposa Magdalena, de la mateixa vila,
d'un alberg amb pati contigu, situat a Palamós, que afronta a migdia i occident amb
l'aigua del mar i amb un altre alberg, pel preu de 50 lliures de moneda barcelonesa de
tern. El ven per poder dotar un benefici que havia fundat a l'església de Santa Eugènia
de Vila-romà, a l'altar de Santa Maria, pel qual havia promès 52 mitgeres de forment
censals cada any.

Segueix ÀPOCA.

1377 juliol 22 Vila-romà i Vall-llobrega

740 x 732

68

424

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Ramon, Bernat

Palamós
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DEFINICIÓ atorgada per Maria, vídua de Bernat Dalmau, de Quart, filla de [...] i de la
seva esposa Guillema, difunts d'Aiguaviva, amb consentiment i voluntat del seu marit
Capdeferra [de Mediani Sive Miyan], de Vilablareix, a favor de Francesc [Rovira] del
mas Rovira de Fornells, ara senyor útil de la borda Dalmau i les seves terres, honors i
possessions, que havia estat de [Ber]nat Dalmau de Quart i que tenia per compra feta
el mateix dia a Pere Bernat [Dalmau], fill de Bernat Dalmau i de la seva esposa
Bonanada. Li defineix els drets que podia tenir sobre la borda Dalmau per raó dels
béns que foren del seu marit. Per la present definició reconeix haver rebut 1.300 sous
barcelonesos de tern.

Taques i deteriorat a la part dreta. Esparrac a la part superior.

1377 agost 24

nº 14 271 x 295

69

426

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Peralta, Ramon

Girona, notaria de Jaspert de Campllong

Numeració antiga:

TESTAMENT de Berenguera Vives, vídua de Ramon Nadal, de Juià, ara habitant de
Sant Daniel de Girona. Nomena hereu universal Bernat Vives, el seu nebot, clergue
beneficiat a l'església de Sant Joan de Perpinyà.

1378 novembre 8 Girona, Sant Daniel

445 x 306

70

601

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Perles, Pere Bernat de

Sant Daniel, església de
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

VENDA atorgada per Pere Joan, hereu i senyor útil del mas Joan, la seva mare
Margarida i la seva esposa Maria, de Quart, a favor de Pere Net, ciutadà de Girona,
d'un camp amb ribera i verneda, anomenat de Tallada, situat en la parròquia de
Fornells, pel preu de 1.000 sous barcelonesos i del sembrat pel preu de 200 sous
barcelonesos. Se salven els drets de Joan de Riera, fill i hereu del difunt mestre Bernat
de Riera, metge, pel qual es tenia en gran part per concessió reial amb l'honor de
Palau, de Quart i de Montalt, i pel precentor de la Seu de Girona (per una petita part).

Segueix ÀPOCA.

Presència d'esparracs consolidads.

1381 novembre 29 Girona, Torre de Gornall

nº 5 y 4 679 x 375

71

330

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Peralta, Ramon

Girona, notaria de Jaspert de Campllong

Numeració antiga:

Fragment de document de VENDA.

Només s'ha conservat la part inferior dreta. Presència de forats. Tinta esvanida pel
frec. No es pot llegir el nom del notari.

1391

214 x 387

72

636

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Notaria: Palafolls

VENDA atorgada per Blanca, vídua de Pere Cassola, de Santa Maria de Pineda,
senyora útil del mas Cassola d'aquest lloc, a favor de Guillem de Cànoves, també de
Santa Maria de Pineda, d'una peça de terra en part plantada amb vinya, situada al lloc
anomenat torrent de la Vall, que té en alou del comprador, per 12 lliures barceloneses
de tern.

1396 març 15 Pineda de Mar

310 x 258

73

259

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Fogassot, Jaume

Montpalau
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Joan Massot, sabater de Girona, a favor del seu pare Guillem,
d'Ultramort, en la qual reconeix haver rebut 24 lliures i 10 sous de moneda
barcelonesa, de les 30 que li corresponien per dret hereditari.

Presència de forats. Tinta esvanida.

1396 setembre 4 Girona

116 x 172

74

575

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mut, Pere

Girona, notaria de Jaspert de Campllong

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Joan Vilar, fill d'Arnau Vilar, difunt de Sant
Sadurní, amb Caterina, filla d'Antoni Escuder, pedrer de Girona i de la seva esposa
Francesca, hereva del mas Castelló de Sant Daniel de Girona des del mateix dia del
present document. Joan Vilar lliura a la seva futura esposa 70 lliures barceloneses de
tern i Caterina aporta en dot tot el mas Castelló, amb les seves honors i possessions.

Carta partida per ABC.

1397 gener 10 Girona, Sant Daniel, mas Castelló

293 x 515

75

156

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vidal, Francesc

Girona, notaria de Jaspert de Campllong

DEFINCIÓ D'HOME PROPI atorgada per Pere Berenguer de Casesnoves, prevere
beneficiat a la Seu de Girona, com a procurador de Berenguer d'Anglesola, bisbe de
Girona, a favor de Joan Vilar, fill d'Arnau Vilar de Sant Sadurní, home propi i sòliu del
bisbe, per la seva entrada al mas Castelló de Sant Daniel de Girona, que pertanyia al
domini directe del precentor de  la Seu de Girona. Per la definició rep  82 sous i 6
diners barcelonesos de tern.

1397 febrer 17 Girona, Palau Episcopal

296 x 245

76

51

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Eixamins, Bernat

Girona, Cúria Episcopal
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

Segle XV. Corçà
ÀPOCA atorgada per Joan Gironès, a favor de [...] Sabater, menor d'edat, del veïnat de
[...], en què reconeix haver rebut 15 lliures del dot rebut per l'esposa de l'esmentat
Gironès, germana de Sabater.

Molt afectat per rosegadors. S'ha perdut la meitat del document.

123 x 301

77

93

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Puig, Joan de

Corçà

Segle XV. Foixà
VENDA atorgada per Francesc Pons, de Foixà, a favor de Pere Massot, d'Ultramort,
d'una petita peça de terra, de dos cellons d'extensió, situada a Foixà, al lloc anomenat
la Morera. Se salva el dret dels senyors de Foixà. Signa Arnau Vinyals i de Foixà com a
procurador de Catalana d'Orriols i de Foixà. També signa Francesc Batlle, batlle de
Foixà.

Molt afectat per rosegadors, s'ha perdut la meitat del pergamí.
Còpia simple.

327 x 338

78

94

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Segle XV
SOTSESTABLIMENT atorgat per Joan [Caulés], de Torroella de Montgrí a favor de [...]
Bonet, clergue de Torroella, d'una peça de terra que tenia proindivisa a la parròquia de
Gualta. Se salva el dret i domini del senyor de Gualta.

Molt afectat per rosegadors. Se n'han perdut unes dues terceres parts.

158 x 254

79

423

.

Registre específic: 

Mides: mm.
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Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

Segle XV
CAPITULACIONS MATRIMONIALS entre Antònia, filla de Climent Greboleda, de Sant
Climent Sescebes, i de la seva esposa Bartomeva, i Jaume Pujol, del veïnat de Vic de
la mateixa parròquia, fill del difunt [Climent] Pujol, pagès del mateix veïnat, fetes
després de la celebració i consumació del matrimoni. Comencen amb la donació
atorgada per Joan Greboleda, a favor de la seva germana, de 26 lliures barceloneses i
els vestits i joies personals.

Carta partida per ABC.

Falta la part on es llegiria la signatura del notari.

nº 38 240 x 286

80

496

.

Registre específic: 

Mides: mm.Numeració antiga:

Segle XV, primera meitat
CAPBREVACIÓ atorgada per Montserrat Sureda, de Quart, a favor de Berenguer de
Fontcuberta, cavaller, possessora en dret de violari per concessió reial l'honor de
Quart, Palau i Montalt, absent, i a Dalmau de Palol, el seu procurador, de diverses
peces de terra situades als llocs anomenats Burgueres, les Serres, Ribera i Coma; i
una altra situada a Fornells, al lloc anomenat Camp de Fornells. Després de la mort de
Berenguer de Fontcuberta tornarien al domini reial.

Trasllat de 22 de desembre de 1557.

Extret del llibre " Capudbreve rerum parrochiarum de Quartu, Palatio et Monte alto",
que es trobava amb les escriptures públiques del lloctinent del batlle general de
Catalunya a Girona, a petició de Joan Vidal, agricultor de Quart, com a propietari d'una
de les peces de terra, lliurat el 22 de desembre de 1557. No transcriu la data de
l'original.

nº 23 296 x 319

81

144

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Renart, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Pere Miquel, mercader de la Bisbal, a favor de Pere Llausàs, de
Montiró, en què reconeix haver rebut 12 florins d'or d'Aragó, que li havia reconegut
deure per una euga de pèl roig que li havia comprat.

1401 juliol 18 Armentera, l'

190 x 244

82

461

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Cortal, Guillem

Armentera, església de l'

RENÚNCIA feta per Guillem Caner, de l'Armentera, a favor dels monjos i clergues de
l'església del monestir de Sant Miquel [de Cruïlles], per raó de l'aniversari d'en
Mercader, d'una peça de terra que l'atorgant tenia a la parròquia de Santa Eugènia de
S[...], al lloc anomenat Vinyes, sota domini directe de l'esmentat aniversari.

Taca d'humitat a la part superior.

1402 juliol 19 Armentera, l'

211 x 260

83

182

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Guerau, Berenguer

Armentera, església de l'

ÀPOCA atorgada per Pere Cardona, mercader de Barcelona, com a procurador del
donzell Joan de Santfeliu, receptor general dels diners per pagar les despeses del
matrimoni del rei de Sicília, primogènit d'Aragó i pel viatge fet per Blanca, reina de
Sicília, en la qual reconeix que ha rebut 35  florins d'or d'Aragó que alguns homes de la
parròquia de Riudellots de la Selva havien obligat,  28 florins que havien obligat alguns
homes de Campllong i 76 florins i mig d'alguns homes de les parròquies de Fornells,
Quart i Palau. Els diners havien estat dipositats per Pere Saurí, de Riudellots, a la taula
de canvi de Francesc de Gualbes, canvista de Barcelona.

1404 agost 16 Barcelona

nº 83 245 x 398

84

213

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Illes, Arnau d'

Barcelona

Numeració antiga:
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Catàleg de pergamins

ESTABLIMENT EMFITÈUTIC atorgat pel donzell Francesc Gallard, fill de Francesc
Gallard,  domiciliat a Ultramort, a favor de Guillem Massot, del mateix lloc, d'una peça
de terra situada en aquest terme, al lloc anomenat la Mata. Reconeix haver rebut un
bou de pèl vermell de 120 sous barcelonesos de tern de preu.

1404 setembre 30 Ultramort

301 x 437

85

211

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pons, Joan

Rupià, notaria de Guillem Pons

ÀPOCA atorgada per Pere Garrofa, d'Aiguaviva, fill de Pere Garrofa i hereu de la seva
tia Maria, vídua de Pere de Capdeferra [de Mediani sive Miyan], de Vilablareix, oriünda
del mas Garrofa, a favor de Francesc Rovira, àlies Dalmau, de Quart, en què reconeix
haver rebut, després de la mort de l'esmentada Maria, els 1.300 sous barcelonesos de
tern que Francesc Rovira havia reconegut deure a Maria per la compra de la borda
anomenada Dalmau, situada en el terme de Quart, el 24 d'agost de 1377, sobre la qual
Maria tenia assegurat el dot que havia aportat al seu matrimoni amb Bernat Dalmau, el
seu primer marit.

1404 octubre 30 Girona

nº 22 201 x 385

86

367

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Capella, Berenguer

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

VENDA atorgada per Antoni Cassola, de Santa Maria de Pineda, a favor de Guillem de
Cànoves, del mateix lloc, d'una feixa de terra que escindeix d'una feixa que té a
Pineda, al lloc anomenat Canoelles, pel preu de 55 sous barcelonesos de tern. Se
salva el dret i domini de  l'hereu de la Casa de Pineda a Sant Pere de Pineda (en
aquest moment, Galceran de Vilanova).

1406 desembre 3 Calella

Nº 12 289 x 351

87

258

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Gracià, Bartomeu

Montpalau

Numeració antiga:

36



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DEBITORI atorgat per Pere Castellar i la seva filla Francesca, esposa de Joan Llausàs,
de Riumors, a favor de Pere de Llausàs, de Montiró, per la quantitat de 6 lliures
melgoreses, que reconeixen haver rebut del dit Pere.

Presència de forats.

1409 octubre 22 Castelló d'Empúries

115 x 467

88

246

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pla, Berenguer de

Castelló d'Empúries, notaria d'en Bofill

141[.], [...], 24. Castelló d'Empúries
ÀPOCA atorgada per Pere Castellar, de Riumors, i la seva filla Francesca, esposa de
Joan Llausàs, del mateix lloc, a favor del seu marit, en què reconeixen haver rebut de
mà de Pere Llausàs, de Montiró, germà d'aquest, 13 lliures i 3 sous melgoresos, que
eren part de les 35 lliures que Joan Llausàs havia aportat al matrimoni en el moment
de les seves núpcies.

Presència de forats.

285 x 376

89

546

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pla, Berenguer de

Castelló d'Empúries, notaria d'en Bofill

ÀPOCA atorgada per Francesc Ros, oriünd del terme de Cassà de la Selva, ara
habitant de Sant Feliu de Guíxols, a favor del seu germà Guillem Ros, de Serinyà, lloc
del terme de Cassà, en què reconeix haver rebut, en dos terminis, 10 lliures de
moneda barcelonesa de tern, en pagament de 30 lliures corresponents a la seva part,
heretat i llegítima paterna.

1413 setembre 9 Caldes de Malavella

114 x 319

90

38

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Casesnoves, Miquel de

Caldes de Malavella, notaria de Gastó de Montcada
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

HERETAMENT atorgat per Francesc Dalmau alies Vidal, de Quart, a favor de Joan, fill
de Francesc Sitjar, de Quart, el seu nebot, de tot el mas Vidal i la borda Dalmau, del dit
lloc, amb les seves terres, honors i possessions, amb algunes retencions.

Una nota  a la part inferior del pergamí diu que el document fou rebut  en poder del
notari Guillem Coll.
Còpia simple.

1414 abril Girona

nº 47 377 x 385

91

276

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.Numeració antiga:

CESSIÓ DE DRETS SOBRE UN CENSAL atorgada per Bartomeu Vives, mercader de
Barcelona, amb consentiment de Ramon Plomer, Francesc Dalmau, Pere Coma,
Arnau Ginesta, Ramon Feliu i Bartomeu Benet, a favor de Bernat Ros, oriünd de
l'Armentera i resident de Quart. Li cedeix els drets sobre 15 sous de moneda
barcelonesa de pensió anual que Arnau Ginesta, Pere Plomer, Ramon Feliu, Pere
Coma, Bartomeu Benet, del lloc de Palau, i Francesc Dalmau, àlies Vidal, de Quart,
havien donat a Bernat Ros, a la torre de Pere Benet, ciutadà de Girona, i que eren part
d'un censal de 10 lliures i 10 sous  de pensió, en pagament dels terminis deguts per un
violari de 60 sous anuals que Ramon Feliu, Berenguer Esperapans, Francesc
Vall-llobera, Bernat Benet, Pere Sacoma, Pere Arrufat, Joan Prunell, Pere Guerau,
Francesc Dalmau, Arnau Ginesta i Pere Plomer havien venut a Guillem Turon, de
Montfullà (1385), i que Bartomeu Vives tenia per cessió de l'esmentat Guillem Turon
(1388).

revisar

1414 juliol 26 Girona

nº 47 lletra O y S 338 x 327

92

529

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Coll, Guillem de

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

VENDA atorgada Narcís Xiberta, de Fornells, a favor de Joan Figuera, del mateix lloc,
d'una feixa de terra situada a Fornells, a prop de la riera anomenada de Redemics, pel
preu de 6 lliures de moneda barcelonesa de tern. Se salva el dret i domini directe de
l'Almoina del Pa de la Seu de Girona.

Segueix ÀPOCA.

Falta la part on es llegiria la signatura del notari.

1419 abril 1 Girona

nº 52 347 x 344

93

92

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.Numeració antiga:

VENDA atorgada per Pere Duran, de Caldes de Malavella, la seva esposa
Brunissenda, senyora útil i propietària del mas Duran de Caldes, i llur fill Guerau, a
favor d'Antoni Mestre, del terme de Llagostera, d'una feixa de terra situada a Caldes de
Malavella, al Pla de Gotarra, pel preu de 10 lliures barceloneses. Se salva el dret i
domini de Bartomeu Vives, mercader de Barcelona.

Segueix ÀPOCA.

Havia estat encolat per la part inferior. Forats de corcs.

1421 febrer 27 Caldes de Malavella

Nº 34 510 x 405

94

608

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Miró, Llorenç
Casesnoves, Miquel de

Caldes de Malavella i Llagostera

Numeració antiga:

Fragment de DONACIÓ atorgada per Guillem Nicolau i la seva esposa Ermessenda, a
favor del seu fill Pere.

Falta la part superior. Molt deteriorat amb presència de nombrosos forats de
rosegadors i esparracs.

1422 desembre 7 Vilartolí

272 x 356

95

233

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Joan

Sant Climent Sescebes
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

VENDA atorgada per Salvador Vallciran, de Sant Pere de Pineda, hereu, senyor útil i
propietari del mas Terrac de Santa Maria de Pineda, a favor de Pere Ferran de Soler,
de Sant Pere de Pineda, d'un camp de les pertinences d'aquest mas situat al lloc
anomenat  Caravera, pel preu de  30 lliures i 16 sous barcelonesos. Se salva el dret i
domini directe del monestir de Sant Pau del Maresme, de l'orde de la Cartoixa.

1423 novembre 11 Pineda de Mar

436 x 222

96

479

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Costa, Francesc de

Montpalau

VENDA atorgada per Narcís Altimir, sabater de Girona, fill i hereu de Berenguer Altimir,
sabater difunt, i també del seu germà difunt Joan, a favor d'Andreu Cases, de Fornells,
del mas Cases amb les seves terres, honors i possessions, situat a Fornells i en el
terme de Palau, que havien de destinar-se, per execució de cort, al pagament de part
d'un censal que havia estat venut a Jaume Barrils. Se salva el dret de la Precentoria
Major de la seu de Girona.

Segueix ÀPOCA.

Presència de forats de rosegadors. Falta la part dreta amb pèrdua de text.

1424 desembre 5 Girona

nº 2 751 x 536

97

239

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Escuder, Joan

Girona, notaria de Bernat de Campllong

Numeració antiga:

TESTAMENT d'Ermessenda, esposa de Guillem Nicolau, de Vilartolí, parròquia de
Sant Climent Sescebes. Nomena hereu universal el seu fill Pere.

Presència de forats de rosegadors.

1425 març 26 Vilartolí

444 x 302

98

497

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Quera, Joan

Sant Climent Sescebes i Espolla
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DEBITORI atorgat per Francesc Almar, de Torroella de Montgrí; Berenguer Cros, de la
mateixa vila; Ramona, mare de Francesc, i la seva esposa Dolça, a favor de Pere
Salvador, de Torroella, en què reconeixen deure-li 100 lliures barceloneses per la
restitució del dot de Margarida, filla difunta de Pere Salvador que havia estat esposa de
Francesc Almar.

1425 agost 18 Monells

400 x 305

99

487

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Bambaser, Joan
Resplant, Antoni

Monells, notaria de Pere Antoni

VENDA atorgada pel cavaller Ramon Galceran de Molan i de Pinós, senyor dels
castells de Tudela i Cartellà, fill dels difunts Bernat Galceran de Pinós i de la seva
esposa Sança i hereu del seu avi Pere de Molan i de la seva mare, a favor de Pere de
Gàrrep d'Avall, de Sant Gregori, del domini directe del camp de Salort, situat a Sant
Gregori, que Pere Gàrrep d'Avall tenia per l'atorgant, amb els censos, lluïsmes,
foriscapis i qualsevol altre dret que prestava per aquest camp. El preu de la venda és
de 95 lliures barceloneses de tern.

Segueix ÀPOCA.

Presència de forats i esparracs.

1428 desembre 14 Barcelona

Plech 3r  nº 4 755 x 731

100

191

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Sassala, Berenguer Ferrer

Numeració antiga:

VENDA atorgada per Narcís Xiberta i el seu hereu Narcís, de Fornells, a favor de Joan
Figuera, àlies Goy, també de Fornells, d'una peça de terra en part erma i en part
boscosa, situada en la parròquia de Fornells, al lloc anomenat Vinyassa, pel preu de 7
lliures i 10 sous de moneda barcelonesa de tern. Se salven els drets de l'Almoina del
Pa de la Seu de Girona.

Esparrac cosit amb fil de lli, de dalt a baix del pergamí. Falta la part superior i la inferior
dreta.
Còpia simple.

1430 octubre 17 Girona

nº 53 360 x 568

101

279

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

HERETAMENT atorgat per Francesc Dalmau, àlies Vidal, senyor útil i propietari del
mas Dalmau de Quart, a favor de Joan Sitjar, el seu nebot, fill dels difunts Francesc
Sitjar i de la seva esposa Caterina, germana de l'atorgant, amb motiu del matrimoni
contret feia poc amb Margarida, filla de Francesc Soler, difunt de Vilablareix, de tot el
mas Dalmau, les seves terres i possessions, amb les clàusules i retencions
especificades en el document. Se salven els drets i domini directe de fra Berenguer de
Fontcuberta, cavaller i comanador de la casa de Masdéu, de l'orde de Sant Joan de
Jerusalem, el qual tenia per concessió reial, durant tota la seva vida, els honors de
Quart, Palau i Montalt. També se salven els drets de Francesc de Segurioles, ciutadà
de Girona, per algunes possessions del mas.

Presència d'esparracs amb pèrdua de text a la dreta.

1430 desembre 21 Girona

nº 48 395 x 657

102

214

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Escuder, Joan

Girona, notaria de Bernat de Campllong

Numeració antiga:

DEFINICIÓ DE DONA PRÒPIA atorgada per Pere Capmany de Girona, com a
procurador del cardenal Joan de Casanova, prevere de Sant Sixt, administrador
perpetu de l'església de Girona, i com a procurador del prevere domer Pere Traver, al
seu torn procurador del cardenal, a favor de Margarida, filla de Pere Massot,
d'Ultramort i esposa de Marturià Colomers, de la Tallada, dona pròpia de la dignitat
episcopal, per l'eixida del mas del seu pare per raó del seu matrimoni. L'atorgant
reconeix que ha rebut 2 sous i 8 diners.

1431 abril 12 Girona

226 x 337

103

391

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Negrell, Francesc

Girona, notaria de Bernat de Campllong
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

VENDA atorgada per Francesc Massanet, major d'edat, de Torroella de Montgrí, a
favor de Francesc Alagot, de Gualta, d'una peça de terra situada a Gualta, al lloc
anomenat Jonquers, pel preu de 8 lliures barceloneses. Se salva el dret i domini
directe de Bernat Oliver, senyor de Gualta.

1434 març 9 Torroella de Montgrí

nº 2 317 x 336

104

353

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Proeta, Llorenç

Torroella de Montgrí

Numeració antiga:

DEFINICIÓ atorgada per Pere Massot, de Fornells, i Martí Massot, el seu hereu,
senyors útils i propietaris del mas Fonellar de Fornells, comprat per Pere Massot a
Guillem Fonellar, a favor de Joan  Figuera, dels drets que puguin tenir per raó del mas
sobre una feixa de terra tinguda per l'esmentat Joan anomenada Martina, que havia
estat de les possessions del mas.

1434 juny 24 Girona

nº 58 304 x 477

105

620

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Calvó, Jaume Feliu

Girona, notaria de Bernat de Campllong

Numeració antiga:

DEFINICIÓ atorgada per Francesca, filla de Joan Vidal, de Quart, i de la seva esposa
Margarida, amb consentiment del seu espòs Guillem Pere Llorenç, fill de Francesc
Llorenç, de Sant Andreu Salou, i de la seva esposa Francesca, a favor dels seus pares
de tota la seva part, heretat, llegítima paterna i materna i suplement i altres drets que li
puguin correspondre. A canvi reconeix haver rebut 60 lliures barceloneses que els
seus pares li havien donat en temps de les seves núpcies.

1436 maig 1 Girona

nº 83 325 x 285

106

400

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pere, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

HERETAMENT atorgat per Joan Vidal, àlies Dalmau, de Quart, i la seva esposa
Margarida, a favor de llur filla Caterina. Li donen el mas Vidal i les seves terres, honors
i possessions.

Carta partida per ABC.

1437 maig 15 Girona

nº 49 245 x 344

107

125

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Roca, Nicolau
Pere, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

HERETAMENT atorgat per Joan Vidal, àlies Dalmau, de Quart, i la seva esposa
Margarida, a favor de llur filla Caterina. Li donen el mas Vidal i les seves terres, honors
i possessions.

Carta partida per ABC.

1437 maig 15 Girona

nº 49 250 x 351

108

143

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Roca, Nicolau

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

TESTAMENT de Francesc Dalmau, àlies Vidal, de Quart. Nomena hereu el seu nebot
Joan Vidal.

Part dreta enfosquida.

1437 agost 8 Quart

nº 92 265 x 557

109

544

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Esteve, Narcís

Quart, església de

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

PROCURA atorgada per Ferrer Malet, de l'Armentera, a favor de [...] i Bernat
Sanglada, amb poder per actuar en la causa que versava sobre els béns de Frienso.

Document molt deteriorat: presència de forats, en falta gairebé la tercera part i hi ha un
fragment desprès del cos principal.

1439 maig 11 Corçà

346 x 385

110

610

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Parés, Nicolau

Girona, notaria de Bernat de Campllong

DEBITORI atorgat per Joan Solà, senyor útil i propietari del mas Solà, del veïnat de
Crot de Santa Cristina d'Aro, i la seva esposa Antiga, a favor del seu gendre Miquel
Proensal. Reconeixen deure-li 60 lliures barceloneses corresponents al dot de la seva
filla Eulàlia.

Mal estat de conservació, tinta esvanida, esparracs i taques.

1442 Santa Cristina d'Aro

Nº 22 219 x 321

111

603

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Llandric, Jaume

Vall d'Aro

Numeració antiga:

HERETAMENT atorgat per Salvador Correudevall i la seva esposa, senyora útil i
propietària del mas Correudevall situat en la vall de Manola de Santa Maria de Pineda,
a favor del seu fill Pere. Li donen el mas Correudevall.

Afectat per rosegadors amb pèrdua de text a la part esquerra.
Còpia simple.

1442 agost 5 Pineda de Mar

213 x 292

112

298

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Salvador Manyalic, de la Torre, veïnat de Sobrestany i terme de
Torroella de Montgrí, a favor de Bernat Garbí, pagès de Torroella, com a tutor de la filla
i hereva del difunt Bernat Coll, d'Ullà, en què reconeix haver rebut 3 lliures
corresponents a un pagament del dot de la seva esposa Antiga, germana de Bernat
Coll.

Presència d'esparracs.

1445 novembre 1 Ullà

82 x 475

113

107

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Tarascó, Antoni

Ullà

CREACIÓ I VENDA DE CENSAL atorgada per Narcís Banyuls, barber de Palau-sator,
en nom propi i com a procurador de Pere de Puig, de la Bisbal, servent de l'església de
Sant Jordi; Pere Miró, fill del difunt Pere Miró, sabater de Palau-sator; Bernat de Puig i
Miquel Barceló, de la Bisbal, i Bernat Mestre, notari de Pals, a favor d'Esteve Salvador,
obtentor del benefici de Sant Joan de l'església parroquial de Peratallada. El compra
amb els béns que foren de Pere Bosser,  difunt beneficiat de Peratallada que va
instituir com a hereu universal el benefici de Sant Joan. Li venen un censal de 5 sous
de moneda de tern de pensió anual, pel preu de 5 lliures barceloneses.

Presència de forats de rosegadors i corcs.
Còpia simple.

1447 agost 7 Peratallada

538 x 394

114

560

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Caterina Dorca, filla de Jaume Dorca, de
Riudellots de la Selva, i de la seva esposa Antònia, amb Francesc Figuera, àlies Goy,
fill de Joan Figuera, àlies Goy, de Fornells, i de la seva esposa Narcisa. Comencen
amb la donació dels cònjuges Dorca a favor de la seva filla de 50 lliures barceloneses
de tern i els vestits i joies personals, en concepte d'heretat i llegítima paterna i materna
i altres drets. Caterina ho lliura en dot al seu futur marit el qual li correspon amb una
quantitat equivalent dels seus béns.

Esparrac cosit.
Còpia simple.

1448 maig 16 Girona, monestir de Santa Maria del Carmel

nº 19 lletra O 308 x 408

115

248

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.Numeració antiga:

46



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

PRIVILEGI en forma de capítols atorgat per la reina Maria, com a lloctinent del seu
espòs el rei Alfons IV, a súplica de les parròquies i llocs de fora de la ciutat de Girona
que pertanyien a la vegueria i batllia de Girona, per tractar de resoldre els danys que
els causen les sortides de viafora; els plets entre veïns per camins, rases, arbres,
marges, etc.; el reconeixement de pesos i mesures, i el port d'armes.  A canvi, la reina
Maria reconeix que ha rebut 225 florins mitjançant el conseller i tresorer general Pere
Mercader.

Trasllat de 30 de març de 1450 fet per Miquel Ombert.
L'original portava segell pendent. Presència de forats.

1448 setembre 3 Girona

nº 82 631 x 385

116

345

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Brugada, Bernat
Humbert, Miquel

Cancelleria Reial

Numeració antiga:

SENTÈNCIA ARBITRAL dictada per Antoni Reig i Joan Sibills, de Fornells, prohoms
nomenats per la Universitat de Fornells per resoldre les qüestions que es produeixin
durant l'any per la causa entre Joan Goy, àlies Figuera, de Fornells, i Pere Salvany,
possessor del mas Pla. Pere Salvany pretenia l'empriu d'un rec situat entre les
possessions dels masos Pla i Goy, àlies Figuera.

Bifoli de paper annex amb el trasllat del pergamí, segles XVII-XVIII.

1449 juny 19 Girona

Nº 81 309 x 405

117

71

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Roca, Nicolau
Humbert, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

Segle XV, tercer quart
CLÀUSULA DEL TESTAMENT de [...] Goy de Fornells.

Trasllat de 1497.

El notari Dalmau Humbert actua com a testimoni.
Part esquerra tallada.

184 x 225

118

383

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mercader, Ramon

Girona, notaria de Jaume de Campllong

HERETAMENT fet per Jaume Vidal Salon, de Salitja, a favor de Sibil·la, filla seva i de
la seva esposa Margarida, difunta, de tot el mas Vidal de Salitja i les seves honors i
possessions.

Tinta esvanida per abrasió en diverses parts.

1454 febrer 22 Sant Dalmai

nº 53 258 x 385

119

57

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Teixidor, Joan

Brunyola

Numeració antiga:

VENDA atorgada per Joan Pellicer, batlle de Sant Climent Sescebes, a favor de Pere
Nicolau Sanglada, de Vilartolí, d'unes terres a les quals havia renunciat en Renart, de
Vilartolí: un prat anomenat la Canyarissa, uns horts situats al mateix lloc, prop de
Vilartolí i el domini directe d'aquestes peces, pel preu de 6 lliures i 1 sou barcelonesos.

Pergamí molt deteriorat amb tinta esvanida, forats i esparracs.

1455 setembre 16 Sant Climent Sescebes

nº 31 270 x 355

120

503

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Font, Jaume de

Sant Climent Sescebes

Numeració antiga:

48



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

TESTAMENT de Caterina, esposa de Bartomeu Vives, de Sant Daniel de Girona, filla
del difunt Pere Bon i de la seva esposa Pelegrina, de Madremanya. Nomena hereu
universal el seu fill Pere i com a substitut l'hereu del mas Bon de Madremanya.

1455 octubre 20 Sant Daniel, mas Vives

247 x 371

121

65

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Calvó, Jaume Feliu

Girona, notaria de Bernat de Campllong

VENDA atorgada per Bernat Morell, àlies Perasbert, de Sant Pere de Pineda, senyor
útil i propietari de mas Morell, a favor de Bartomeu Florit, fabre de Santa Maria de
Pineda. En primer lloc, li ven un cens de 3 sous barcelonesos que l'atorgant, com a
hereu de Pere Morell, rebia de Bartomeu Florit el dia de la festa de Sant Miquel, per un
alberg amb verger situat a la pobla de Boada. En segon lloc, un cens de 2 sous per
una part d'alberg i un cens de 6 sous que li prestava Pere [Perpinyà] Savila, sastre de
la pobla de Boada per un alberg amb verger. En tercer lloc, un cens de 2 sous i 10
diners que li presta el mateix Pere Perpinyà Savila per una part d'alberg. El preu de la
venda és de 4 lliures de moneda barcelonesa. Se salva el dret de l'abat del monestir de
Breda i de  Marc de Vilanova i els seus successors.

Segueix ÀPOCA.

Forats de rosegadors amb pèrdua de text.

1455 octubre 29 Pineda de Mar

668 x 580

122

238

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Faner, Antoni

Montpalau

49



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Miquela, filla de Salvador Llorenç, àlies Vidal, i
la seva esposa, de Quart, amb Pere Amic, fill de Miquel Amic i de la seva esposa
Joana, també de Quart. Comencen amb la donació atorgada pels cònjuges Llorenç de
70 lliures de moneda corrent a favor de la seva filla, en concepte d'heretat i llegítima,
paterna i materna i altres drets. Miquela les lliura en concepte de dot al seu futur marit,
el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

Carta partida per ABC.

Presència de cosits.
Còpia simple.

1458 juliol 10 Girona

nº 55 320 x 403

123

329

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.Numeració antiga:

RENÚNCIA feta per Caterina, vídua de Pere Serra, de Paret-rufí, possessora de
l'heretat i béns del seu marit, a favor del cavaller Pere Miró, a un camp de les
pertinences del mas Bellsolà, de cinc vessanes d'extensió, situat a Paret-rufí, pel qual
Caterina li havia de pagar un cens anual de 5 mitgeres de forment i una embosta per
cada mitgera.

1467 juliol 25 Girona

Lloch 4 nº 6 146 x 377

124

101

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Roca, Nicolau

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

DONACIÓ atorgada per Mateu Mestre, de Llagostera, a favor del seu fill Guerau, en
contemplació al seu matrimoni i en concepte de part, heretat i llegítima, paterna,
materna i suplement, de tots els drets que tenia sobre els seus béns mobles i
immobles.

Carta partida per ABC.

Forat causat per rosegadors.

1469 Llagostera

Nº 4 255 x 298

125

490

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pincar, Joan

Llagostera, notaria de Miquel Sunyer

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

VENDA atorgada per Miquel Torrens, sabater de Girona, a favor d'Andreu Gombert,
ballester de Girona, d'una peça de terra en part vinya i en part boscosa, situada a la
muntanya de Girona, pel preu de 2 lliures de moneda barcelonesa. Se salva el dret i
domini directe d'Antoni Vives, de Sant Daniel de Girona. Lloació de Caterina, esposa
del venedor.

Segueix ÀPOCA.

Esparrac a la part superior, consolidat.

1471 abril 18 Girona

384 x 507

126

351

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Cotxa, Narcís

Girona, notaria de Jaume de Campllong

DEFINICIÓ atorgada per Miquela, filla de Mateu Mestre, de Llagostera, i de la seva
difunta esposa Bartomeva, esposa de Francesc Galí, fill de Jaume Galí, també de
Llagostera i de la seva esposa Margarida, amb consentiment i voluntat de l'esmentat
Francesc, a favor del seu pare, de tota la seva part, heretat i llegítima paterna, materna
i suplement i altres drets que li pertocaven sobre els béns dels seus pares. A canvi
reconeix haver rebut 50 lliures barceloneses en concepte de dot.

1472 octubre 11 Llagostera

Nº 14 324 x 272

127

549

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Humbert, Miquel

Llagostera

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

VENDA atorgada per Esteve Pasqual, teixidor de draps de lli de Pineda, com a tutor
d'Isabel, filla de Pere Pascasi, a favor d'Esteve Malavall, de Calella, d'una feixa de
terra, en part amb vinya i en part boscosa, situada a Santa Maria de Pineda al lloc
anomenat vall de Navador, pel preu de 18 lliures barceloneses. Se salva el dret de
l'altar de Sant Nicolau i Santa Caterina de l'església parroquial de Sant Martí de
Montnegre.

Segueix ÀPOCA.

Esparracs a la part superior.

1472 novembre 14 Pineda de Mar

455 x 314

128

299

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Feixes, Narcís

Montpalau

DEFINICIÓ atorgada per Antoni Mestre, fill de Martí Mestre, senyor útil i propietari del
mas Mestre de Llagostera i de la seva esposa Bartomeva, a favor del seu pares i del
seu germà Antoni, dels drets que li corresponien en concepte de part, heretat i llegítima
paterna i materna i suplement.

Presència de taques i tinta esvanida en algunes parts.

1474 gener 8 Llagostera, mas Mestre

Nº 15 195 x 324

129

288

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Humbert, Miquel

Caldes de Malavella i Llagostera

Numeració antiga:

TESTAMENT de Francesc Goy, de Fornells, fill de Joan Goy i de la seva esposa
Margarida i marit de Caterina. Nomena la seva filla Margarida, esposa de Blai
Bruguera, com a hereva universal. La substituiran les seves filles Marturiana, Narcisa,
Eulàlia i Antònia; els seus néts Joan i Bartomeu, fills de Margarida i de Blai Bruguera, i
els altres néts del testador.

Forat d'uns dos centímetres de diàmetre.

1478 juny 13 Girona

Nº 51, Nº 14 495 x 359

130

64

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Ramon, Pere
Mercader, Ramon

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DEFINICIÓ atorgada per Francina, filla de Salvador Vidal, de Quart, esposa de Damià
Espígol, de Canet, a favor del seu pare i del seu germà Jaume, de tots els drets que
tenia corresponents a la part, heretat i llegítima paterna, materna i suplements i altres
drets que podia tenir sobre els béns dels seus pares. A canvi, reconeix haver rebut 50
lliures de moneda barcelonesa.

Falta la part esquerra, malmesa per la humitat. No es pot llegir la signatura del notari.

1478 octubre

nº 84 190 x 257

131

328

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notaria: Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

DONACIÓ atorgada per Joan Colomers, de la Tallada, fill i hereu de Marturià
Colomers, pagès, i de la seva esposa Margarida Massot, difunts, a favor del seu germà
Antoni, en concepte d'heretat i llegítima paterna, materna i suplement i altres drets que
li pertocaven sobre els béns dels seus pares. Li dóna 55 lliures de moneda
barcelonesa i dos llegats fets per Margarida a favor d'Antoni: l'heretat que fou de Pere
Massot, pare de Margarida, en el lloc d'Ultramort, i un censal que havia estat de 26
sous i 3 diners de pensió i de 21 lliures de preu, ara reduït a 21 sous de pensió anual,
que prestaven els habitants de la Tallada.

Carta partida per ABC.

Presència de forats.

1479 maig 4 Tallada d'Empordà, la

248 x 387

132

311

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Maians, Miquel de

Verges, la Tallada i Bellcaire, baronia de
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DEBITORI atorgat per Joan Colomers, pagès de la Tallada, a favor del seu germà
Antoni, de 55 lliures de moneda corrent en concepte d'heretat i llegítima paterna,
materna, suplement i altres drets que tenia sobre els béns dels seus pares Marturià i
Margarida, de la Tallada.

Tinta lleugerament esvanida.

1479 maig 4 Tallada d'Empordà, la

207 x 404

133

609

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Maians, Miquel de
Carrera, Pere

Verges, la Tallada i Bellcaire, baronia de

CARTA PRECÀRIA atorgada pel cavaller Miquel de Vilanova, domiciliat a la vegueria
de Girona, senyor i hereu de l'heretat anomenada d'en Finestres, a la parròquia
d'Ultramort, a favor d'Antoni Colomers, àlies Massot, d'Ultramort, d'una feixa de terra
situada a la mateixa parròquia, al lloc anomenat Cerner, tinguda per meitats
proindivises per l'atorgant i el bisbe de Girona.

Còpia simple.

1479 juny 9 Rupià

195 x 407

134

366

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

VENDA atorgada per Bernat Vallmanya, de Sant Pau del Maresme, parròquia de Sant
Cebrià de Vallalta, a favor d'Antoni Llorenç, àlies Llobera, del mateix lloc, de dos patis
situats a Sant Pau del Maresme, al lloc anomenat l'Era, pel preu de 8 lliures de
moneda barcelonesa. Signatura de Bernat Villena, com a procurador de l'abat de
Ripoll, i de Mateu Rella, doctor en teologia, de l'orde de Sant Agustí, com a
marmessors de l'últim testament de Iolanda de Cabrera vídua de Bernat Joan de
Cabrera, senyor del terme del castell de Montpalau.

Segueix ÀPOCA.

Part superior dreta retallada: forma un queixal de 12 x 11,50 cm.

1483 febrer 21 Sant Pau del Maresme

423 x 325

135

562

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Coll, Marc

Montpalau
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

VENDA atorgada per Gabriel Salvador, de Fonolleres, a favor d'Antoni Sabater, del
veïnat de Cunyà, parròquia de Serra, d'una peça de terra situada al lloc anomenat la
Comtessa, prop del llit vell del Daró, pel preu de 12 lliures. Se salva el domini directe
de l'Almoina del Pa de la Seu de Girona.

Segueix ÀPOCA.

Presència de taques i un forat en la part superior.
Còpia simple.

1484 gener 16 Serra de Daró

510 x 318

136

564

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

VENDA atorgada per Gabriel Salvador a favor d'Antoni Sabater, de Cunyà, parròquia
de Serra de Daró, d'una peça de terra que té a Sant Cristòfor de Fonolleres, al lloc
anomenat la Comtessa. A orient afronta amb el nou curs del riu Daró i una terra
complementària de l'anterior. El preu de venda és de 13 lliures de moneda corrent. Se
salva el dret de l'Almoina del Pa de Girona. Nicolau Vaquer, de Fonolleres, es
constitueix en fidejussor.

Forat a la part superior amb pèrdua de text.
Còpia simple.

1484 març 9 Serra de Daró

443 x 335

137

272

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

VENDA atorgada per Pere Mestre, d'Ultramort, a favor d'Antoni Massot, del mateix lloc,
d'una feixa de terra situada a Ultramort, al lloc anomenat Estany, pel preu d'11 lliures
barceloneses. Se salva el dret i domini del bisbe de Girona. Signatura autògrafa del
bisbe Berenguer de Pau.

1486 agost 5 Rupià

266 x 363

138

541

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Guilana, Joan

Rupià
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Antoni Esglésies, habitant d'Empúries, a favor de la seva esposa
Francesca, germana de Jaume Soler, de Ventalló, en què reconeix haver rebut 60
lliures corresponents al dot pactat en les capitulacions matrimonials.

L'escrivà omet "quadragentesimo" en copiar la data. Pel tipus d'escriptura el document
és del segle XV.
Còpia simple.

1487 novembre 11 Empúries

268 x 355

139

441

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Antònia, filla de Narcís Mainau, sabater, i de la
seva esposa Joana, difunts, amb Antoni Carreres, fill d'Antoni Carreres i de la seva
esposa Antònia, de Besalú. Comencen amb la donació atorgada per Joana, germana
d'Antònia i esposa de Joan Corts, paraire de draps de llana de Besalú, a favor de la
seva germana, en concepte d'heretat i llegítima, paterna, materna i suplement, de 55
lliures de moneda barcelonesa de tern i els vestits i joies personals. Antònia ho lliura en
concepte de dot al seu futur marit el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels
seus béns.

Part inferior retallada sense pèrdua de text.

1488 desembre 20 Besalú

307 x 421

140

595

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Sirvent, Bernat
Sirvent, Joan

Besalú

ÀPOCA atorgada per Joan Fermí, mestre de cases de Girona, a favor de la seva
esposa Joana, en què reconeix haver rebut 40 lliures que li havia donat en dot en
temps de les seves núpcies.

1490 maig 22 Girona

128 x 192

141

168

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Renart, Pere Antic

Girona, notaria de Jaume de Campllong
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Joan Colomers, pagès de la Tallada, a favor del seu germà
Antoni Colomers, àlies Massot, pagès resident a Ultramort, hereu del difunt Bernat
Colomers, germà dels anteriors mort sense fills, en què reconeix haver rebut 85 lliures
corresponents a l'aixovar que  Bernat li havia promès en un debitori.

1490 octubre 21 Tallada d'Empordà, la

184 x 186

142

163

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Marcet, Pere

Verges, la Tallada i Bellcaire, baronia de

ÀPOCA atorgada per Bartomeu Vall-llobrega, de la vall de Manola, parròquia de Santa
Maria de Pineda, a favor del seu sogre Pere Correu, en què reconeix haver rebut 50
sous de moneda barcelonesa que eren part del dot de la seva filla Antònia, esposa de
Bartomeu.

1492 novembre 29 Pineda de Mar

140 x 163

143

293

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Coll, Martí

Montpalau

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Caterina Vidal, germana de Joan Vidal, de
Quart, neboda de Climent Serdó, de Palamós, i néta de Salvador Vidal, amb Miquel
Salavia, teixidor oriünd de Mieres i resident de Fornells. Comencen amb la donació de
3 lliures atorgada per Joan Vidal i la de 7 lliures atorgada per Climent Serdó. Caterina
les aporta en dot juntament amb 10 lliures que li devien del llegat del seu avi Salvador
Vidal. Miquel Salavia li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

1495 gener 8 Girona

Nº 66 332 x 329

144

127

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Humbert, Dalmau

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Eulàlia, filla d'Antoni Vives, de Sant Daniel de
Girona, amb Guillem Pujada, hereu de Pere Pujada i de la seva esposa Clara, de
Bàscara. Comencen amb la donació atorgada per Antoni Vives i la seva esposa a favor
d'Eulàlia de 40 lliures de moneda barcelonesa de tern en concepte de part, heretat i
llegítima paterna, materna i suplement. Eulàlia les lliura en dot al seu futur marit el qual
li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

1496 agost 16 Girona

Nº 16 276 x 353

145

256

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Pere
Humbert, Dalmau

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Eulàlia, filla d'Antoni Vives, de Sant Daniel de
Girona, amb Guillem Pujada, hereu de Pere Pujada i de la seva esposa Clara, de
Bàscara. Comencen amb la donació atorgada per Antoni Vives i la seva esposa a favor
de la seva filla de 40 lliures barceloneses en concepte de part, heretat i llegítima
paterna i materna i suplement i altres drets. Aquesta ho lliura en dot al seu futur marit el
qual li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

Còpia simple.

1496 agost 16 Girona

297 x 357

146

401

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

HERETAMENT atorgat per Pere Pujada i la seva esposa, de Bàscara, a favor de llur fill
Guillem, de tots els seus béns i drets.

Còpia simple.

1496 agost 16 Girona

367 x 372

147

554

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CREACIÓ I VENDA DE CENSAL atorgada per Aldonça, vídua de Bartomeu Barnés,
àlies Bruguera, de Fornells, i la seva filla, esposa de Bartomeu Salom d'Aro, a favor de
Joan Vidal, de Quart. Li venen un censal de 7 sous de pensió anual i 7 lliures
barceloneses de preu.

Segueix ÀPOCA.

Són dos pergamins cosits. Esparrac vertical d'uns vint-i-un centímetres des de la part
superior. Altres esparracs a la dreta del pergamí.

1497 desembre 28 Girona

nº 41 lletra O y S 443 x 622

148

382

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Miquel
Bellsolà, Jaume de

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

PERMUTA entre Antoni Maig, pagès de Serra, i Jaume Gironès. El primer cedeix una
feixa de terra situada a l'esmentada població, al lloc anomenat camp Català. El segon
lliura una peça de terra situada al lloc anomenat Lones. Se salva el dret i domini del
comanador de Sant Llorenç de les Arenes, entre d'altres.

Mal estat de conservació. Tinta esvanida o perduda per abrasió i presència de forats i
taques. No es pot llegir el nom del notari.

1499

201 x 386

149

631

.

Registre específic: 

Mides: mm.

DEFINICIÓ atorgada per Roc Vidal, fill de Joan Vidal i de la seva esposa Antònia, de
Santa Margarida de [Vidreres] a favor dels seus pares, dels drets que pugui tenir sobre
els béns d'aquests per raó de part, heretat, llegítima paterna i materna i suplement i
qualsevol altre dret. A canvi ha rebut 50 lliures de moneda barcelonesa.

Part esquerra afectada per la humitat. Restes de cola a la part inferior.

1499 agost 19 Sils

nº 85 269 x 273

150

44

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Tió, Antoni

Hostalric i Vescomtat de Cabrera

Numeració antiga:
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Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Roc Vidal, fill de Joan Vidal i de la seva esposa
Antònia, de Quart, amb Coloma, filla d'Amador Flor, àlies Matamala i de la seva esposa
Joana, de Sils, hereva dels béns dels seus pares. Comencen amb la donació atorgada
per Joan Vidal i la seva esposa, a favor del seu fill, en concepte de part, heretat,
llegítima paterna, materna i suplement, de 50 lliures de moneda barcelonesa de tern,
que Roc lliura com a aixovar a la seva futura esposa. Aquesta li correspon amb una
quantitat equivalent dels seus béns.

1499 agost 19 Sils

nº 67 304 x 340

151

176

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Tió, Antoni

Hostalric i Vescomtat de Cabrera

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Nicolau Masdéu, prevere, paborde de l'Almoina del Pa de la Seu
de Girona, a favor d'en Sabater, del lloc de Cunyà de la parròquia de Serra, en què
reconeix haver rebut 100 sous per una terra i dues mitgeres de forment que en Sabater
havia comprat a en Salvador, de Fonolleres. El domini directe havia estat venut per
l'esmentat Salvador a l'Almoina del Pa. Nicolau Masdéu també reconeix haver rebut els
40 sous que establia la concòrdia entre en Sabater i Nicolau Masdéu de la traspostació
de la neboda d'en Sabater.

Suport paper. Presència de forats causats per l'acidesa de la tinta.
Còpia simple.

1499 setembre 21

102 x 221

Català

152

40

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

VENDA A CARTA DE GRÀCIA atorgada per Antoni Xifró, de Fornells, senyor útil i
propietari dels masos Proeta i Boer d'aquest lloc, a favor de Joan Vidal, de Quart, d'una
feixa de terra que té al pla de Fornells, pel preu de 8 lliures barceloneses.

Còpia simple.

1499 octubre 29 Girona

nº 74 333 x 297

153

224

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

Segle XVI
HERETAMENT fet per Caterina Martorell, vídua de Francesc Coma, àlies Martorell, de
la Riera, lloc de la parròquia de Santa Maria (prop de Montpalau), a favor de Miquel
Martorell, mariner fill de l'atorgant, de tots i cadascun dels seus béns.

Presència de forats. S'ha perdut la part esquerra del pergamí.

275 x 190

154

50

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Notaria: Montpalau

Segle XVI. Girona
TESTAMENT de Marta Sança, de Girona.

Molt afectat per rosegadors. 

277 x 228

Català

155

84

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vilaplana, Andreu
Renart, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Segle XVI
VENDA A CARTA DE GRÀCIA atorgada per Pere Rasedor i Magdalena Rasedor, la
seva mare, a favor de Joan Salvador, pagès de Torroella de Montgrí, d'una casa amb
corral contigu, que posseeixen a Torroella, pel preu de 25 lliures barceloneses que reté
el comprador en pagament de part del dot de Caterina, esposa de Joan Salvador,
cosina  germana de l'atorgant.

Afectat per rosegadors i escapçat per la seva part inferior. Falta la part de la signatura
del notari.

310 x 257

156

316

.

Registre específic: 

Mides: mm.
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

Segle XVI
Fragment de document emès per la Cúria Pontifícia.

Només s'ha conservat la part esquerra. Tinta força esvanida pel frec.

218 x 178

157

412

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Segle XVI
VENDA A CARTA DE GRÀCIA atorgada per Francesc Massanet, clergue, fill i hereu
d'Antoni Massanet, de Torroella de Montgrí, i de Damiana, esposa en primeres núpcies
de Pere Capella, pagès de Torroella difunt, ara esposa de Bartomeu Vilella, pagès de
la mateixa vila, germana seva, necessitats de diners per poder pagar la dot d'Àngela,
filla de Damiana i de Pere Capella, neboda de Francesc Massanet, a favor d'Andreu
Pons, donzell, domiciliat a Torroella, d'una peça de terra que tenen en el terme de
l'esmentada població, pel preu de 12[5] lliures barceloneses.

Part inferior tallada. Presència de forats de rosegadors. S'ha perdut la part on es
llegiria la firma del notari.

256 x 450

158

599

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Segle XVI
Fragments de  la DEFINICIÓ atorgada per Antoni Massot, a favor de la seva neboda
[Anna Massot] i Pastell, de tota la seva part, heretat i llegítima paterna i materna i
suplement i altres drets que tenia sobre els béns dels seus pares. A canvi reconeix
haver rebut 100 lliures barceloneses.

6 fragments de pergamí.

25 x 214, 30 x 217, 3 x 179,
27 x 218, 32 x 217,10 x 217

159

642

.

Registre específic: 

Mides: mm.
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

Segle XVI
Fragment de VENDA d'una peça de terra tinguda per una pabordia, prop d'unes
possessions de la casa d'en Palau.

Falta part superior i inferior del document. Tinta esvanida pel frec.

156 x 337

160

644

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Segle XVI
Fragment d'una VENDA atorgada per [...] Mates, a favor de [...] Mestre, d'una peça de
terra tinguda pel benefici de Sant Pere i Sant Pau de la Seu de Girona, amb certs
pactes entre les parts.

Falta la part superior i inferior, els marges dret i esquerre i presenta nombrosos forats
de rosegadors. No es pot llegir el nom del notari.

107 x 255

161

645

.

Registre específic: 

Mides: mm.

TESTAMENT de Joana Vidal, esposa de Dalmau Vidal, de Quart. Nomena hereu
universal el seu fill Miquel Vidal.

1500 abril 18 Quart, mas Vidal

nº 93 297 x 278

162

124

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vilar, Sebastià

Quart, església de

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CARTA PRECÀRIA atorgada per Pere d'Urrea, procurador general de l'infant Enric
d'Aragó en el comtat d'Empúries, a favor de Pere Teixidor, àlies Nicolau, de Vilartolí,
d'una masada anomenada de n'Anglada, a la parròquia de Sant Climent Sescebes, i
diverses peces de terra.

Força deteriorat: presència de forats de rosegadors i corcs.

1500 juny 20 Castelló d'Empúries

nº.19 413 x 560

163

512

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Maians, Miquel de

Castelló d'Empúries

Numeració antiga:

15[..], setembre, 7
VENDA atorgada per [...] Goy a favor de Joan Terrats, beneficiat de Cassà de la Selva,
ara servent de l'església de Sant Martí Sacosta de Girona, comprant amb diners
propis, d'un cens consistent en una mitgera i una quartera de forment net segons
mesura de Cassà de la Selva, a pagar el dia de la festa de Sant Pere i Sant Feliu, pel
preu de 16 lliures i 10 sous barcelonesos. En són fidejussors Pere Figuera, Nicolau
Garrofa, Pere Prat i Nicolau Bosc Savellaneda.

El document mostra signes de cancel·lació. El nom de l'atorgant i la data han estat
raspats. Gros forat en la part superior esquerra, potser provocat  per destruir els noms
que contenia.

550 x 670

164

587

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Guilana, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

VENDA atorgada per Narcís Torroella, habitant de Torroella de Montgrí, a favor de
Pere Bofill, del mateix lloc, d'una peça de terra en part erma i en part plantada de vinya,
situada al lloc anomenat Sant Pere, pel preu de 40 sous. Se salva el dret de Miquel
Llobregat i els seus.

Segueix ÀPOCA.

1501 gener 23 Torroella de Montgrí

293 x 315

165

250

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Camós, Miquel de

Torroella de Montgrí
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Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

VENDA atorgada per Esteve Gibert, de Vila-sacra, a favor de[Joan Avinyó] del mateix
lloc, d'una peça de terra situada a Vila-sacra, al lloc anomenat les Tretes.

Força deteriorat: afectat per fongs, part esquerra perduda a consequència de la
humitat i els fongs, esparracs.

1503 gener 4 Castelló d'Empúries

368 x 347

166

513

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Andreu, Bernat

Castelló d'Empúries, notaria d'en Bofill

TESTAMENT de Blai Goy, de Fornells. Nomena hereu el seu nét Antic Goy, fill de Joan
Goy [i de la seva esposa Margarida], i com a substituta la seva néta Miquela, també
filla de Joan Goy.

1504 febrer 18 Fornells de la Selva

nº 52   nº 15 296 x 312

167

581

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vidal, Miquel

Fornells de la Selva, església de

Numeració antiga:

TESTAMENT de Margarida, esposa de Blai Goy, de Fornells. Nomena hereu universal
el seu fill Bartomeu i com a substituts, els seus altres fills Blai, Eulàlia i Gabriela.

1504 març 18 Fornells de la Selva

nº 43 313 x 393

168

220

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vidal, Miquel

Fornells de la Selva, església de

Numeració antiga:
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Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

HERETAMENT fet per Margarida, vídua de Blai Goy, de Fornells, senyora útil i
propietària del mas Goy, a favor del seu nét Antic, fill del difunt Joan Goy, de tot el mas
Goy de Fornells i les seves honors i possessions.

Etiqueta de paper annexa de 75 x 115 mm, amb lletra del segle XV i numeració amb
llapis 421, amb la indicació que el 23 de gener de 1519 Antònia, vídua de Joan Cases,
fuster, féu àpoca a favor de Antònia Goy per valor de 15 lliures.

1504 març 28 Girona

nº1 258 x 384

169

48

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Renart, Pere Antic
Cerdà, Carles

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

HERETAMENT atorgat per Margarida, senyora útil i propietària del mas Goy de
Fornells,  vídua de Blai Goy, a favor d'Antic, el seu nét impúber, fill del difunt Joan Goy,
i a favor de Pere Massot, de Fornells, com a tutor de l'anterior, de tot el mas Goy de
Fornells, amb les seves terres, honors i possessions.

1504 març 28 Girona

nº 7 433 x 316

170

605

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Gonec, Joan
Cerdà, Carles

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Eulàlia, germana de Bartomeu Goy, de Fornells,
fills de Blai Goy i de la seva esposa Margarida, senyora útil i propietària del mas Goy
de Fornells, difunts, amb Joan Cellon, pastisser de Girona oriünd de França. En primer
lloc, Bartomeu Goy, com a tutor d'Antic Goy, el seu nebot, fill de Joan Goy (difunt
germà de Bartomeu i Eulàlia), i de la seva esposa Francesca, encara vivent, i hereu
universal de la seva àvia materna Margarida Goy, dóna a Eulàlia de 30 lliures
barceloneses i els vestits i joies personals. Paral·lelament, Bernat de Santdionís,
donzell de Girona, li dóna 20 lliures barceloneses. Aquesta, amb consell i voluntat de
Bernat de Santdionís, de la seva esposa Helena i d'altres parents i amics, ho lliura en
dot al seu futur marit, el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

Presenta un cosit a la part superior.
Còpia simple.

1504 setembre 18 Girona

nº 4 370 x 363

171

54

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.Numeració antiga:

CAPBREVACIÓ atorgada per Antoni Sabater, del veïnat de Cunyà, parròquia de Serra,
a favor de Berenguer de Pau, bisbe de Girona, del delme d'una peça de terra, en part
vinya i en part erma (antigament havien estat dues peces), situada al terme de
Valloses al lloc anomenat de Salta, del delmer anomenat el feu d'en Bell-lloc, que havia
comprat a carta de gràcia a Sebastià Bell-lloc, apotecari de Peratallada, pel preu de 3
lliures.

Forats de rosegadors.

1505 juliol 30 Girona

267 x 350

172

556

., ,

Registre específic:

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Camp, Sebastià
Miralles

Bisbal d'Empordà, la
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Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DEFINICIÓ atorgada per Joan Riba, forner o hortolà de Girona, oriünd de Pineda i
habitant de Caldes de Malavella, en nom propi i com a pare i legítim administrador dels
béns de Joan, fill seu i de la seva primera esposa Eulàlia, filla dels difunts Francesc
Goy i Caterina, de Fornells, i Joan Riba, fill de l'atorgant i hereu de la seva mare, a
favor de Bartomeu Goy, com a tutor dels fills i hereus de Blai Goy i de la seva esposa
Margarida, senyora útil i propietària del mas Goy, dels drets que puguin tenir en la part,
heretat i llegítima materna i suplement i llegats d'Eulàlia, difunta esposa i mare dels
atorgants. La definició es fa després d'haver rebut les 36 lliures que ordenava la
sentència arbitral dictada per Miquel Renart, notari, i Joan Aves, ferrer de Girona, sobre
la causa que enfrontava Bartomeu Goy, en nom dels seus pupils, i els Riba, pel dot
que els pares de l'esmentada Eulàlia havien promès a Joan Riba, sènior, tot i que no
s'havien arribat a fer capitulacions matrimonials.

1505 setembre 13 Girona

nº 10 lletra O 235 x 443

173

104

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Andreu, Francesc
Guilana, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

DONACIÓ atorgada per Miquel Bertran, àlies Quintana, de Celrà, fill d'Agnès, vídua de
Joan Bertran, de Torroella de Montgrí, senyor útil i propietari del mas Bertran, a favor
de la seva mare, de tots els drets que tenia sobre l'esmentat mas.

1505 desembre 2 Girona

265 x 319

174

558

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Subirà, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Francina, vídua de Joan Goy, de Fornells, filla
del difunt Joan Massot, també de Fornells, i de la seva esposa Joana, encara vivent,
amb Antoni Bofill, del veïnat de Raset de Cervià. Francina amb consentiment del seu
germà Pere Massot lliura en dot al seu futur marit, 50 lliures barceloneses, robes i joies
personals i mig cofre, que anteriorment havia aportat en dot a Joan Goy, el seu primer
marit. Antoni Bofill li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

Part inferior retallada en forma de queixal, en una zona no escrita.
Còpia simple.

1506 abril 25 Girona

nº 6 310 x 338

175

234

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.Numeració antiga:
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Catàleg de pergamins

TESTAMENT de Joana, esposa d'Andreu Garbí. Nomena hereu universal el seu fill
Bernat.

Part dreta deteriorada amb pèrdua de text.

1506 maig 24 Torroella de Montgrí

239 x 297

176

468

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Puig, Antoni

Torroella de Montgrí, notaria de Llorenç Proeta

TESTAMENT de Joan Vidal, de Quart. Nomena hereu universal el seu fill Dalmau i
com a substituts els seus altres fills Bartomeu, Roc i Antoni.

Tinta esvanida per abrasió.

1506 juliol 12 Quart

nº 94 484 x 367

177

136

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pellicer, Joan

Quart, església de

Numeració antiga:

VENDA atorgada per Miquel Andreu, pagès de Caldes de Malavella, a favor d'Antoni
Mestre, pagès de Llagostera, d'una peça de terra que tenia a Llagostera, al lloc
anomenat Pla de Gotarra, pel preu de 7 lliures i 10 sous barcelonesos. Signatura
d'Oriol Sabater, senyor directe de la peça.

Segueix ÀPOCA.

1507 abril 12 Caldes de Malavella

Nº 37 244 x 413

178

406

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Deulofeu, Pere

Caldes de Malavella i Llagostera, notaria de Bernat Estanyol i Batlle

Numeració antiga:
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Catàleg de pergamins

VENDA atorgada per  Miquel Andreu, pagès de Caldes de Malavella, i la seva esposa
Margarida, a favor de Pere Oriol, sabater de Sant Feliu de Guíxols, d'una peça de terra
situada a Caldes, al lloc anomenat Pla de Gotarra, pel preu de 6 lliures i 10 sous
barcelonesos.

Segueix  ÀPOCA.

Anava encolat per la part inferior i cosit per la part superior. Forats de corcs.

1507 desembre 6 Caldes de Malavella

Nº 38 372 x 390

179

607

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mestre, Francesc

Caldes de Malavella i Llagostera, notaria de Miquel Sunyer

Numeració antiga:

VENDA atorgada per Miquel Peralta, teixidor de Torroella de Montgrí, a favor de Pere
Camps, pagès de Torroella, d'una petita peça de terra situada a l'esmentada vila, al
lloc anomenat Basses d'en Torre, pel preu de 10 lliures de moneda barcelonesa.

Segueix ÀPOCA.

Afectat per corcs i rosegadors, tinta esvanida en algunes parts i força forats.
Còpia simple.

1509 gener 18 Torroella de Montgrí

410 x 277

180

62

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.
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Catàleg de pergamins

INVESTIDURA DE CAVALLER feta per Pere de Cardona, conseller reial i lloctinent del
governador general de Catalunya, en la persona d'Esteve Manresa Puig-Iermenal, de
Girona, d'acord amb el document atorgat pel rei Ferran en què li concedia llicència per
rebre l'esmentada investidura per mà del governador general de Catalunya o el seu
lloctinent, i usar les prerrogatives que el títol comportava. Esteve s'havia casat amb la
filla única i hereva universal del cavaller Antoni Manresa i per aquesta raó havia
adoptat les armes i el cognom de la família.

Trasllat fet pel notari Pere Canals, substitut de l'hereu o successor de Jaume de
Campllong, notari de Girona amb testificació dels connotaris Segimon Solà i Narcís
Gifre.

1510 agost 21 Barcelona

nº 5 lletra O 523 x 253

181

63

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Torrent, Aparici
Canals, Pere

Escrivania de la Cort del Governador General de Catalunya
Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

DEBITORI atorgat per Andreu Mestre, de Foixà, i la seva esposa Margarida, a favor del
seu gendre Marturià Massot, d'Ultramort, de 50 lliures corresponents al dot de
Margarida, filla dels atorgants.

Presència de forats.
Còpia simple.

1511 maig 4 Foixà, mas Mestre

210 x 278

182

617

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.
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Catàleg de pergamins

CREACIÓ I VENDA DE CENSAL atorgada per Pere Morató i la seva esposa Francina,
de Púbol, a favor de Joan Font, sagristà; Narcís Martí, prevere beneficiat de Sant Jordi
Desvalls, i Bernat Viladevall, curador del seu fill Salvador (domer de Sant Jordi
Desvalls), com a administradors dels aniversaris de l'esmentada església. Els venen un
censal de 10 sous barcelonesos de pensió anual i 10 lliures de preu.

Segueix ÀPOCA.

1513 març 23 Sant Jordi Desvalls

nº 33 lletra O 565 x 330

183

291

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Tixador, Antoni

Sant Jordi Desvalls

Numeració antiga:

TESTAMENT de Caterina Roca, àlies Vidal, esposa d'Antoni Vives, de Sant Daniel de
Girona. Nomena hereva la seva filla Margarida, esposa de Sebastià Badia, àlies Vives.

1513 juny 17 Girona

381 x 305

184

153

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Varrell, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

DEFINICIÓ atorgada per Joana, pupil·la, filla del difunt Francesc Coma, àlies Martorell,
senyor útil i propietari del mas Martorell de la Riera, de Santa Maria de Pineda, i de la
seva esposa Caterina, amb consentiment i voluntat del seu espòs Gabriel Garcia,
barber de Pineda, a favor de Gabriel Puig-raell, de Santa Susanna, Marc Oliver de
Boïgues i Bernat Coma des Terrés, pagesos de Santa Maria de Pineda, com a tutors i
curadors dels fills de Francesc Coma. L'atorgant els defineix tota la seva part, heretat i
llegítima paterna i materna i suplement i altres drets que tenia sobre els béns dels seus
pares. A canvi reconeix haver rebut 30 lliures barceloneses, els vestits i joies personals
i un cofre de fusta, en concepte de dot.

Petits forats.

1513 agost 17 Pineda de Mar

252 x 269

185

152

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Coll, Marc

Montpalau
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15[.]4, novembre, 30
CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Margarida, donzella, filla del difunt Joan
Reixac, pagès de [Sant Gregori], i de la seva esposa Bartomeva, amb Jaume Simon,
fill de Jaume Simon, pagès de Sant Gregori. Margarida lliura al seu futur marit, en
concepte de dot, 925 lliures i 8 sous de moneda barcelonesa (380 en diners i la resta
en béns estimats). Aquest li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

Restes de cola a la part inferior.

nº 52 193 x 298

186

429

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Jaume Feliu, de Viladamat, a favor d'Andreu Mestre, de Foixà,
com a tutor de la persona i béns de Marturià, fill i hereu de [Marturià Massot],
d'Ultramort, en què  reconeix haver rebut 80 sous barcelonesos que el difunt Marturià
Massot, li devia pel dot de Margarida, esposa i germana dels anteriors.

Presència de forats.

1516 8 Rupià

130 x 195

187

469

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Nató, Galceran

Rupià

VENDA A CARTA DE GRÀCIA atorgada per Cosme de Llabià i la seva mare Isabel, de
Torroella de Montgrí, a favor de Bernat Garbí, pagès del mateix lloc, de 10 vessanes
d'una gran possessió de terra anomenada el bosc d'en Llabià, pel preu de 40 lliures
barceloneses. Se salva el dret i domini directe del rei. Aquesta possessió havia estat
arrendada pel termini de dos anys a  Francesc Sorra, moliner, i a Francesc Pedrola, de
Torroella.

Segueix ÀPOCA.

Presència de petits forats i tinta lleugerament esvanida en algunes parts.

1517 octubre 16 Torroella de Montgrí

435 x 293

188

405

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Bossom, Pere

Torroella de Montgrí
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Caterina, filla de Dalmau Vidal, de Quart, i de la
seva esposa Joana, amb Jaume Oller, fill i hereu de  Bartomeu Oller, de  Campllong, i
de la seva esposa Bartomeva. Comencen amb la donació de Dalmau de 60 lliures de
moneda barcelonesa a la seva filla, en concepte de part, heretat, llegítima paterna i
materna i suplement, i els vestits i joies personals. Aquesta ho lliura en dot al seu futur
marit el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

DEFINICIÓ DE DOT feta per l'esmentada Caterina a favor dels seus pares.

1519 juny 14 Girona

nº 68 563 x 380

189

193

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Humbert, Dalmau

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

CREACIÓ i VENDA DE CENSAL atorgada per Antoni Verger, pagès, senyor útil del
mas Verger d'Amunt, de la vall de Santa Susanna, terme de Palafolls, a favor d'Antoni
Batlle, pagès del mateix lloc. Li ven un censal de 17 sous i 6 diners de cens anual i 17
lliures  i 10 sous de preu.

Segueix ÀPOCA.

Deteriorat a la part superior, presència d'esparracs, taques i forats de corcs.

1521 agost 27 Palafolls

529 x 327

190

543

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Camps, Joan

Palafolls, notaria de Jaume Joan Manresa
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Miquela, filla de Jaume Simon, de Sant
Gregori, i de la seva esposa Francina, amb Francesc Raset, del mateix lloc. Comencen
amb la donació atorgada per Jaume Simon a favor de la seva filla, de 50 lliures de
moneda barcelonesa i tots els vestits i joies personals. Miquela ho lliura en dot al seu
futur marit el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

DEFINICIÓ atorgada per Miquela a favor del seu pare, de tota la seva part, heretat i
llegítima paterna i materna i suplement i altres drets sobre els béns dels seus pares. A
canvi, reconeix haver rebut 50 lliures corresponents al dot.

Presència de forats de rosegadors.

1521 setembre 1 Sant Gregori

Plech primer nº 10 581 x 335

191

538

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Albert, Rafael

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

LLUICIÓ DE CENSAL atorgada per Miquela, vídua de Bernat Pagès, a favor de Pere
Briolf, de Viladamat. Li llueix un censal de 40 sous de pensió anual i 40 lliures de preu,
que havia estat venut per Joan Briolf.

Presència de taques d'aigua que han alterat el pergamí, en aquestes parts l'escriptura
no és llegible.

1522 maig 27 Viladamat

189 x 294

192

494

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Castelló, Esteve

Castelló d'Empúries
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DEFINICIÓ atorgada per Caterina, filla de Joan Armanyac, oriünd de Rabós i resident
de Gaüses, i de la seva esposa Miquela, futura esposa de Narcís Vives, fill del difunt
Sebastià Badia, àlies Vives, i de la seva esposa Margarida, senyora útil i propietària del
mas Vives de Sant Daniel de Girona, amb consentiment i voluntat del seu marit, a favor
dels seus pares, de tota la seva part, heretat i llegítima paterna i materna i suplement.
A canvi reconeix haver rebut 60 lliures de moneda barcelonesa en concepte de dot.

1522 novembre 27 Girona

Nº 34 208 x 393

193

209

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Pere
Humbert, Dalmau

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

ESTABLIMENT EMFITÈUTIC atorgat per Miquela Alzina, de Sobirans, parròquia
d'Arenys, vídua de [...] Alzina; Francesc Alzina, fill dels anteriors, senyor útil i propietari
del mas Alzina, i Joana Domingo, vídua de Joan Lleu, àlies Domingo, senyora útil del
mas Domingo del mateix lloc, a favor de Pere Sornaguera, bracer de Sant Martí
d'Arenys, d'un tros de terra que tenien de manera proindivisa al lloc anomenat camp de
Bernat Adobat, perquè hi pugui edificar una casa. Els atorgants reben 24 sous
barcelonesos d'entrada.

Còpia simple.

1522 desembre 13 Arenys

300 x 310

194

533

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

DEBITORI atorgat per Bernat Garbí i la seva esposa Margarida, de Torroella de
Montgrí, a favor del seu gendre Damià Pastell, de Torroella, de 70 lliures barceloneses
corresponents al dot de Margarida, filla dels atorgants i esposa de Damià.

1523 febrer 24 Torroella de Montgrí

206 x 370

195

579

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Campanya,  Jaume

Torroella de Montgrí
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DONACIÓ atorgada per Francesc Ferrer, corder oriünd de Barcelona i habitant de
Peratallada, hereu del seu oncle Joan Ferrer, baster de Barcelona, a favor del seu
germà Pere Ferrer, paraire habitant de Torroella de Montgrí, de tots els drets que tenia
en virtut de l'esmentada herència.

1523 maig 14 Torroella de Montgrí

316 x 253

196

433

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Campanya, Jaume

Torroella de Montgrí

DEFINICIÓ atorgada per Margarida, filla de Dalmau Vidal i de la seva esposa Joana,
futura esposa d'Antoni Puig, a favor dels seus pares, de tots els drets que li
corresponien en raó de la part, heretat i llegítima paterna i materna i suplement. A
canvi reconeix haver rebut 80 lliures de moneda barcelonesa, que havia constituït com
a dot del seu futur marit.

Part esquerra deteriorada per la humitat amb pèrdua de pergamí i tinta esvanida.

1524 maig 22 Quart, mas Vidal

nº 86 235 x 279

197

227

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Gonec, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Margarida, filla de Dalmau Vidal, de Quart, i de
la seva esposa Joana, amb Antoni Puig, hereu de Guerau Puig, també de Quart.
Comencen amb la donació de Dalmau i Joana a favor de la seva filla, de 80 lliures
barceloneses, un cofre i els vestits i joies personals. Aquesta ho lliura en dot al seu
futur marit el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

1524 maig 22 Quart, casa de Miquel de Raset

nº 69 308 x 304

198

379

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Gonec, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

RETROVENDA atorgada per Sebastià Llausàs, de Montiró, a favor de Joan Rafart, del
mateix lloc, d'una peça de terra situada al lloc anomenat Canets als Agullons, pel preu
de 17 lliures i 10 sous barcelonesos quantitat per la qual li havia estat venuda a carta
de gràcia pel comprador. Se salven els drets de l'abat del monestir de Santa Maria de
Vilabertran.

Presència de forats.
Còpia simple.

1525 febrer 6 Montiró

295 x 365

199

437

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

DEFINICIÓ atorgada per Joana, filla de Dalmau Vidal i la seva esposa Joana, de
Quart, futura esposa d'Antoni Pagès de la Vila, de Celrà, a favor dels seus pares, dels
drets que tenia per raó de la part, heretat i llegítima paterna i materna i suplement. A
canvi, reconeix haver rebut 80 lliures i un cofre de fusta amb els seus vestits i joies en
concepte de dot.

1525 març 30 Girona

nº 87 314 x 263

200

215

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Renart, Miquel
Barrot, Gaspar

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

78



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Joana, filla de Dalmau Vidal, de Quart, i de la
seva esposa Joana, amb Antoni Pagès de la Vila, de Celrà. Comencen amb la donació
atorgada pels cònjuges Vidal a favor de la seva filla de 80 lliures de moneda
barcelonesa i un cofre de fusta i tots els vestits i joies personals. Aquesta ho lliura en
dot al seu futur marit els qual li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

DEFINICIÓ atorgada per Joana en favor dels seus pares, de tots els drets que pugui
tenir per raó de la part, heretat i llegítima, paterna i materna i suplement. A canvi,
reconeix haver rebut el que se li havia donat en dot.

Dos documents en el mateix pergamí

1525 març 30 Girona

nº 70 447 x 437

201

443

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Renart, Miquel
Barrot, Gaspar

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Antoni Pagès, de Celrà, a favor de Dalmau Vidal, pagès de
Quart, en què reconeix haver rebut 50 lliures barceloneses, en pagament de les 80
lliures que Anna, respectivament esposa i filla dels anteriors, havia aportat en dot al
seu matrimoni.

1525 setembre 18 Girona

nº 38 136 x 242

202

524

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Renart, Miquel
Barrot, Gaspar

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Guerau Puig i el seu hereu Antoni, de Quart, a favor de Dalmau
Vidal, del mateix lloc, en què reconeixen haver rebut per mitjà de dipòsit a la taula de
Joan Bas, canvista de Girona, 80 lliures corresponents al dot de Margarida, filla de
Dalmau Vidal i esposa d'Antoni Puig.

Tinta esvanida a la part esquerra.

1525 octubre 4 Girona

nº 27 128 x 300

203

261

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Gonec, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DONACIÓ atorgada per Bernat Pastell, cirurgià de Torroella de Montgrí, a favor del seu
nebot Damià Pastell, pagès de Torroella, d'una casa anomenada d'en Bonadies,
situada dins les muralles de Torroella, al carrer d'en Rufac.

Presència de forats de corcs.

1527 gener 27 Torroella de Montgrí

166 x 326

204

606

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Almar, Jeroni
Molera, Feliu

Torroella de Montgrí

ÀPOCA atorgada per Joan Garbí, fill i hereu de Bernat Garbí, difunt pagès de Torroella
de Montgrí, amb consentiment i voluntat de Guerau Pedrola i Damià Pastell, també de
Torroella, els seus tutors i curadors, a favor del seu avi Antoni Coll, d'Ullà, en què
reconeix haver rebut les 50 lliures per les quals havia signat debitori a favor de Bernat
Garbí pel dot de Margarida, mare de l'atorgant i filla d'Antoni Coll.

Còpia simple.

1527 març 20 Torroella de Montgrí

145 x 321

205

458

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

ÀPOCA atorgada per Jaume Rovira en la qual reconeix haver rebut de Jaume Simon
50 lliures barceloneses que li devia.

Pergamí en força mal estat: tinta esvanida per abrasió i en algunes parts perduda pel
despreniment de la superfície.

1527 octubre 3

nº 12 140 x 157

206

130

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Andreu, Francesc

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Guerau Puig i el seu fill Antoni, de Quart, a favor de Dalmau
Vidal, del mateix lloc, en què reconeixen haver rebut per mitjà de la taula de canvi de
Joan Rafel Bas, canvista de Girona, 40 lliures de moneda barcelonesa corresponents a
una part del dot de Margarida, esposa d'Antoni Puig i filla de Dalmau Vidal.

1527 desembre 17 Girona

nº 28 97 x 260

207

274

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Gonec, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

VENDA atorgada per Gabriel Pagès, pagès d'Empúries, a favor de Llorenç Llausàs,
pagès de Montiró, de dues tasses de plata d'11 unces de pes menys un quart, pel preu
de 7 lliures i 10 sous de moneda barcelonesa.

1528 juny 11 Castelló d'Empúries

286 x 323

208

548

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Andreu, Antic

Castelló d'Empúries, notaria d'en Bofill

TESTAMENT de Joan Moret, del terme de Pals. Nomena hereu Antoni, fill seu i de la
seva esposa Delfina, i com a substitutes les seves filles Isabel i Caterina.

Presència de forats de corcs i rosegadors, i de taques.

1528 juliol 12 Pals

374 x 697

209

586

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Brugarol Codina, Antic

Palafrugell
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Pere Masjoan, àlies Preses, i la seva esposa Francesca, senyora
útil i propietària del mas Preses de Sant Daniel, a favor de Margarida, esposa de Joan
Armentat, àlies Vives, senyora útil i propietària del mas Vives de Sant Daniel, en què
reconeix haver rebut 50 lliures que Antoni Vives, difunt pare de Margarida, havia donat
a Joan Vives, àlies Preses, pare de Francesca, amb motiu de les seves núpcies i per
les quals havia signat debitori a favor de Bartomeu Preses, fill de Joan Vives, àlies
Preses, el 1501.

1529 abril 1 Girona, Sant Daniel, mas Preses

178 x 241

210

242

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

LLUÏCIÓ DE CENSAL atorgada per Bernat Vilallonga, prevere obtentor del benefici de
Sant Miquel de l'església de Sant Feliu de Girona, a favor de Jaume Simon de Gàrrep,
de Sant Gregori. Li llueix un censal de 9 lliures, 12 sous i 2 diners de moneda
barcelonesa de preu i 9 sous i 7 diners de pensió anual. Pere Calvera, difunt habitant
de Girona i la seva esposa Iolanda l'havien venut al benefici el 3 de maig de 1487.

1529 abril 20 Girona

Plech 2 nº 1 301 x 239

211

368

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Barrot, Gaspar

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

SOTSESTABLIMENT EMFITÈUTIC atorgat per Andreu Pons, donzell resident de
Torroella de  Montgrí, a favor de Damià Pastell, pagès del mateix lloc, d'un clos de terra
situat al lloc anomenat el Salí.  Se salva el dret i domini directe en part de l'abat de
Santa Maria d'Amer i en part del rei, i un cens per a l'estabilient. L'atorgant reconeix
haver rebut un parell de perdius d'entrada.

1529 setembre 5 Torroella de Montgrí

240 x 238

212

241

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Almar, Jeroni

Torroella de Montgrí
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

SOTSESTABLIMENT EMFITÈUTIC atorgat per Andreu Pons, donzell resident a
Torroella de Montgrí, a favor de Damià Pastell, pagès del mateix lloc, d'un clos de terra
situat a Torroella al lloc anomenat el Salí. Se salva el dret i domini directe en part de
l'abat de Santa Maria d'Amer i en part del rei, i un cens per a l'estabilient. L'atorgant
reconeix haver rebut un parell de perdius d'entrada.

1529 setembre 5 Torroella de Montgrí

250 x 323

213

384

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Almar, Jeroni

Torroella de Montgrí

LLUÏCIÓ DE CENSAL atorgada per Reiner Salvador, prevere obtentor del benefici de
Sant Telm i Sant Nicolau, fundat a la capella de Sant Telm de Calella per Bartomeu
Teixidor, difunt prevere rector de l'església parroquial de Sant Martí d'Arenys.
L'atorgant, amb coneixement i voluntat de Bernardí Salvador, que tenia el dret de
patronat de la capella, llueix a favor de Joan Formaguera del Mas, pagès d'Arenys, fill i
hereu d'Antoni Formaguera, un censal de 2 octanorum de forment, segons mesura del
castell de Montpalau, de cens anual i 2 lliures barceloneses de preu, que Bartomeu
Carreres, pagès de Sant Cebrià de Vallalta, com a principal, i Antoni Formaguera,
germà de Joan, com a fidejussor, havien venut al difunt Bartomeu Teixidor.

Forats que no afecten el text i que són un defecte del pergamí.

1529 setembre 17 Calella

357 x 327

214

614

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Coll, Jaume Joan

Montpalau
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

TESTAMENT de Dalmau Vidal, de Quart. Nomena hereu universal el seu fill Miquel i
com a substituts per aquest ordre: Antoni Vidal; Antiga Vidal; el nét del testador; el fill o
filla hereu d'Anna, difunta filla del testador i esposa de Miquel Daniel de Salitja; el fill
hereu de Caterina, també filla seva, esposa de Jaume Oller de Campllong; el fill hereu
de Margarida, filla del testador i esposa d'Antoni Puig de Quart; l'hereu de Joana,
difunta filla del testador i esposa d'Antoni Pagas, de Celrà, i en darrer lloc, Antoni Vidal,
germà del testador.

1529 octubre 15 Quart

nº 94 i 95 418 x 281

215

343

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vilar, Sebastià

Quart, església de

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Miquel Ruïra, pagès de Franciac, i la seva filla i hereva Eulàlia, a
favor del seu gendre i marit Roc Andreu, àlies Ruïra, en què reconeixen haver rebut les
10 lliures barceloneses que faltaven de les 50 que havia aportat en aixovar en temps
de les seves núpcies.

Taques d'humitat a la part dreta.

1529 desembre 26 Caldes de Malavella

Plech primer nº 14 138 x 196

216

489

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Sunyer, Miquel

Caldes de Malavella

Numeració antiga:

153[.], maig. Girona
CAPITULACIONS MATRIMONIALS entre Joan Simon, fill de Jaume Simon, i Isabel,
neboda de Pere Vendrell. Jaume Simon hereta el seu fill i Isabel, amb consentiment
del seu oncle lliura en dot 300 lliures al seu futur marit (100 en comptant i les 200
restants dipositades en lloc segur, de manera que només puguin ser esmerçades en
compres de propietats o censals, amb coneixement dels cònjuges i Pere Vendrell).
Joan Simon lliura a la seva esposa una quantitat equivalent dels seus béns.

Forats, esparracs i falta la part superior.

393 x 347

217

397

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong
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Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

LLOACIÓ atorgada per Anna, filla de Rafaela, vídua de Gaspar Guillem, filla i hereva
de Pere Proeta, mercader de Torroella de Montgrí, ara esposa d'Antoni Juny, de Pals,
a favor de Damià Pastell, pagès de Torroella, de la venda a carta de gràcia feta per la
seva mare, d'una peça de terra que fou de Pere Mir i últimament de Pere Proeta,
situada a Torroella, al lloc anomenat la Madriguera, el 20 de desembre de 1525, pel
preu de 8 lliures, a les quals va afegir, en diversos pagaments, 6 lliures no esmentades
en la venda.

1530 desembre 6 Torroella de Montgrí

109 x 270

Llatí i català

218

254

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Almar, Jeroni

Torroella de Montgrí

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Margarida, filla de Joan Armentat, àlies Vives,
de Sant Daniel de Girona, que fou esposa del difunt Narcís Vives, de Sant Daniel,
fillastre de l'esmentat Joan, amb Bartomeu Amalric, pastisser de Girona. Comencen
amb la donació atorgada per Joan Armentat a favor de la seva filla, en concepte
d'heretat i llegítima paterna i materna i suplement, de 30 lliures de moneda
barcelonesa, que Margarida constitueix en dot al seu futur marit. Aquest li correspon
amb una quantitat equivalent dels seus béns.

1530 desembre 7

364  x 272

219

174

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong
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Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

RETROVENDA atorgada per Pere Gori, pagès, fill i hereu de Guerau Avellí, àlies Gori,
difunt pagès de Santa Maria de Pineda, a favor de Bartomeu Florit, fabre de la vila i
parròquia de Santa Maria de Pineda, possessor del mas Martorell de la Riera de la
mateixa parròquia, d'un quadró de terra llauradissa situada al pla de Santa Maria de
Pineda, al lloc anomenat Pardines, que Francesc Coma, àlies Martorell de la Riera,
senyor útil i propietari del mas havia venut a carta de gràcia a Guerau Avellí, pare de
l'atorgant, el 1495. Reconeix haver rebut 7 lliures barceloneses del preu de la venda i 2
lliures, 6 sous i 8 diners per lluïsme o foriscapi. Se salva el dret de l'abat del monestir
de Sant Salvador de Breda i de Quirze Pere Roger, batlle de Calella, com a senyor
dels drets de Pineda.

Còpia simple.

1530 desembre 9 Pineda de Mar

385 x 293

220

173

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

ÀPOCA atorgada per Joan Vidal, de Vilamacolum, a favor del seu cunyat Llorenç
Llausàs, de Montiró, en què reconeix haver rebut 50 lliures de moneda barcelonesa
corresponents al primer termini de les 100 lliures del dot de Beatriu, esposa de Joan
Vidal.

1531 gener 29 Montiró

142 x 172

221

155

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Deulofeu, Joan

Castelló d'Empúries

CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Antiga Vidal, filla dels difunts Dalmau Vidal i la
seva esposa Joana, de Quart, amb Roc Massot, fill de Pere Massot i de la seva esposa
Joana, de Fornells. Comencen amb la donació feta per Miquel Vidal, senyor útil i
propietari del mas Vidal de Quart, com a fill i hereu dels anteriors cònjuges, a favor de
la seva germana, en concepte de part, heretat, llegítima paterna i materna i suplement,
de 80 lliures barceloneses. Antiga ho lliura en dot al seu futur marit el qual li correspon
amb una quantitat equivalent dels seus béns.

1531 febrer 13 Girona

nº 72 535 x 317

222

175

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Gonec, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

86
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CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Joana, filla de Pere Massot, senyor útil i
propietari del mas Massot de Fornells i de la seva esposa Joana, amb Miquel Vidal, fill
de Dalmau Vidal i de la seva esposa Joana, difunts, senyor útil i propietari del mas
Vidal de Quart. Comencen amb la donació en contemplació al matrimoni atorgada pels
cònjuges Massot i el seu hereu Roc, a favor de la seva filla i germana, de 80 lliures de
moneda barcelonesa i els vestits i joies personals. Aquesta ho lliura en dot al seu futur
marit el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels seus  béns.

1531 febrer 13 Girona

nº 73 402 x 300

223

324

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Gonec, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

DEBITORI atorgat per Pere Massot, senyor útil i propietari de mas Massot de Fornells,
la seva esposa Joana i llur hereu Joan, a favor de Miquel Vidal, de Quart, en què
reconeixen deure-li 80 lliures barceloneses corresponents al dot de Joana, filla i
germana dels atorgants i futura esposa futura de Miquel Vidal.

1531 febrer 13 Girona

nº 49 lletra O y S 193 x 407

224

352

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Gonec, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Pere Llenés, de Sant Iscle; Miquel Celi, d'Albons, i Narcisa, vídua
de Miquel de Déu, pagès de Sant Iscle, hereus universals de Joan de Déu, del mateix
lloc, com a tutors de la persona i béns de Joan de Déu, fill de Narcisa i de Miquel de
Déu i hereu del seu pare, a favor de Joan Capella, pagès de Torroella de Montgrí, i del
seu fill Pere, en què reconeixen haver rebut 25 lliures barceloneses corresponents a la
restitució del dot de Joana, difunta esposa de Pere Capella, tia de l'esmentat pupil i
germana de Miquel de Déu.

1531 octubre 29 Torroella de Montgrí

155 x 276

225

436

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Almar, Jeroni

Torroella de Montgrí
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LLUÏCIÓ DE CENSAL feta per Sebastià Terrats, clergue obtentor del benefici sota
invocació de Santa Maria de l'església parroquial de Cassà de la Selva, fundat l'any
1436 per Joan Terrats, difunt prevere sagristà de Cassà, a favor de Antic Goy, senyor
útil i propietari del mas Goy de Fornells. Li llueix un censal consistent en una mitgera i
una quartera de blat anuals segons mesura de Cassà, que Joan Figuera, àlies Goy, de
Fornells i la seva esposa Narcisa havien venut a Joan Terrats. A canvi, reconeix haver
rebut 16 lliures i 10 sous del preu del censal, dipositats a la Teca de la Seu de Girona i
totes les pensions degudes.

1532, novembre, 18. Girona
LLUÏCIÓ DE CENSAL atorgada per Antoni Boquer, prevere obtentor del benefici sota
invocació de Sant Miquel de l'església del monestir de Sant Martí Sacosta de Girona,
fundat pel difunt prevere Joan Terrats, l'any 1441, a favor d'Antic Goy. Li llueix un
censal consistent en una mitgera  anual de blat segons mesura de Cassà que Joan
Figueres, àlies Goy, la seva esposa Narcisa i el seu fill Francesc havien venut a
l'esmentat Joan Terrats. A canvi, reconeix haver rebut 11 lliures de moneda
barcelonesa del preu del censal, dipositades a la Teca de la Seu i totes les pensions
degudes.

Petit esparrac a la part superior dreta sense pèrdua de text.

1532 novembre 8 Girona, Tresoreria de la Seu

nº 21 lletra O 382 x 309

226

150

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Reixac, Narcís

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

DEFINICIÓ atorgada per Caterina, vídua de Pere Sureda, fuster de Palamós, i Agustí
Torres, mestre d'aixa de Palamós, fills de Caterina, esposa en primeres núpcies de
Vicenç Canet, difunt mariner, pare de Caterina, i en segones núpcies esposa de Pere
Torres, difunt mariner, pare d'Agustí, hereus a parts iguals de la seva mare, a favor de
Damià Alric, mestre d'aixa de Palamós i oncle dels atorgants, de tota la part, heretat i
llegítima paterna i materna i suplement i altres drets que puguin tenir en els béns de
l'esmentada Caterina.

1532 novembre 15 Palafrugell

361 x 218

227

565

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Massot, àlies Batlle, Joan
Brugarol Codina, Antic

Palafrugell, notaria d'Antic Brugarol Codina
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LLUÏCIÓ DE CENSAL atorgada per Bartomeu Terrats, hortolà de Girona, com a
procurador d'Antoni Boquer, prevere obtentor del benefici sota invocació de Sant
Miquel de l'església de Sant Martí Sacosta de Girona, a favor d'[Antic Goy], de Fornells,
d'una mitgera de forment anual i 11 lliures de preu o propietat.

Part dreta afectada per la humitat, tinta esvanida.
Còpia simple.

1532 desembre 3

nº 79 130 x 412

228

114

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.Numeració antiga:

CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Isabel, filla de Joan Mateu, de Vidreres, i de la
seva esposa Isabel, amb Miquel Vidal, fill de Dalmau Vidal, de Quart, i de la seva
esposa Joana. Comencen amb la donació dels cònjuges Mateu a favor de la seva filla,
de 100 lliures barceloneses, un cofre i els vestits i joies personals. Aquesta ho lliura en
dot al seu futur marit el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

Carta partida per ABC.

1533 febrer 5 Vidreres

nº 71 354 x 343

229

280

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Moner, Lluc

Vidreres, església de

Numeració antiga:

DEBITORI atorgat per Joan Mateu, de Vidreres, i la seva esposa Isabel, a favor del
seu gendre Miquel Vidal, de Quart, en què reconeixen deure-li 100 lliures de moneda
barcelonesa i un cofre de fusta corresponents al dot d'Isabel, filla dels atorgants i futura
esposa de Miquel Vidal.

1533 febrer 5 Vidreres

nº 50 lletra O y S 277 x 340

230

552

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Moner, LLuc

Vidreres, església de

Numeració antiga:
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TESTAMENT de Jaume Simon Gàrrep d'Avall, de Sant Gregori. Nomena Joan Simon,
fill seu i de la seva esposa Francina com a hereu universal i com a substituts, els altres
fills del testador pel següent ordre: Jaume; Joana; Margarida; Caterina, vídua de Pere
Vendrell de Taialà; Miquela, esposa de Francesc Raset; Esperança, esposa de
Bartomeu Rovira; Sebastiana, esposa de Bernat Salvany, i Joana, donzella.

Trasllat de 14 de desembre de 1591 fet pel notari Narcís Barrera, amb testificació dels
connotaris Segimon Solà i Miquel Vidal.

Esparracs consolidats.

1533 març 16 Sant Gregori, mas Garrepdavall

428 x 518

231

240

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

ENCARREGAMENT DE CENSAL fet per Damià Pastell, pagès de Torroella de
Montgrí, per pagar el preu d'una casa que fou de Pere Pagès, venuda per Salvador
Ribot i Antoni Begur, de Torroella, com a marmessors testamentaris de l'esmentat Pere
Pagès, segons els pactes continguts en el document de venda. Es carrega un censal
de 26 sous de pensió anual i 26 lliures de preu que els marmessors prestaven per raó
del seu càrrec, a en Gras, d'Ullà. També es carrega un altre censal de 50 sous de
pensió anual i 50 lliures de preu que els mateixos marmessors havien de pagar al pupil
Ferran, de Sobrestany.

1533 novembre 22 Torroella de Montgrí

190 x 348

232

530

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Canet, Genís

Torroella de Montgrí, notaria de Llorenç Proeta

ÀPOCA atorgada per Pere Oller, de Campllong, a favor de Miquel Vidal, de Quart, en
què reconeix haver rebut les 35 lliures del dot de Caterina, esposa de l'atorgant i
germana de Miquel Vidal, en dos pagaments, un de 30 lliures i un altre de 5 lliures.

1535 maig 15 Girona

nº 23 165 x 152

233

194

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Gonec, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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CAPITULACIONS MATRIMONIALS  de Joana, filla de Jaume Simon i de la seva
esposa Francina, vivent, amb Antoni Pons, de Sant Julià de Ramis. Comencen amb la
donació feta per Joan Simon Gàrrep d'Avall, de Sant Gregori, fill i hereu del difunt
Jaume Simon, a favor de la seva germana, en concepte de part, heretat i llegítima
paterna i materna i suplement i altres drets, de 70 lliures barceloneses. Joana ho lliura
en dot al seu futur marit el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels seus
béns.

1535 octubre 30 Girona

Plech primer nº 16 361 x 290

234

467

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Antoni Pons, de Sant Julià de Ramis, a favor del seu cunyat Joan
Simon de Garrep, de Sant Gregori, en què reconeix haver rebut per mitjà de la taula de
canvi de Joan Rafael Bas, mercader i canvista de Girona, 30 lliures de moneda
barcelonesa  corresponents a un termini de les 70 lliures per les quals li havia firmat
debitori i que corresponien al dot de Joana, esposa de l'atorgant.

1536, febrer, 17. Girona
Segueix ÀPOCA atorgada per Antoni Pons, de Sant Julià de Ramis, a favor del mateix
Joan Simon de Gàrrep, de Sant Gregori, en què reconeix haver rebut per mitjà de la
taula de canvi de Joan Rafael Bas, les 40 lliures que faltaven pagar del dot de Joana.

Restes de cola a la part inferior.

1535 novembre 11 Girona

210 x 318

235

120

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong
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CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Margarida Vives, filla de Margarida Vives i de
Sebastià Badia, àlies Vives, difunt, ara esposa de Joan Armanyac, àlies Vives, senyora
útil i propietària del mas Vives, de Sant Daniel de Girona, amb Miquel Gou, fill de
Cristòfol Gou, de Juià. Comencen amb la donació feta per l'esmentada Margarida a
favor de la seva filla, en concepte d'heretat i llegítima paterna i materna i suplement, de
70 lliures barceloneses de tern i els vestits i joies personals. Margarida ho constitueix
en dot al seu marit i aquest li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

1536 juny 11 Girona

360 x 327

236

223

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Abric, Baudili

Girona, notaria de Jaume de Campllong

TESTAMENT d'Antoni Vidal, pagès, fill del difunt Joan Vidal, pagès de la parròquia de
Quart. Nomena com a hereu universal Miquel Vidal, el seu nebot, fill del seu germà
Dalmau Vidal.

Meitat superior deteriorada amb presència de forats i tinta esvanida.

1536 juliol 4 Quart

nº 99 B 355 x 525

Català

237

226

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Gabriel, Pere

Quart, església de

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Antoni Vidal, oriünd de Quart i resident de Llagostera, a favor del
seu germà Miquel, de Quart, en què reconeix haver rebut 50 lliures barceloneses
corresponents al primer pagament de 100 lliures barceloneses que li havia donat.

1537 gener 22 Girona

282 x 157

238

266

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Abric, Baudili

Girona, notaria de Jaume de Campllong
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DONACIÓ atorgada per Miquel Vidal, de Quart, fill dels difunts Dalmau Vidal i de la
seva esposa Joaquima, senyor útil i propietari del mas Vidal del mateix lloc, a favor del
seu germà Antoni, en contemplació al seu matrimoni amb Antiga Sabater, de
Llagostera, i en concepte de part, heretat i llegítima paterna i materna i suplement, de
100 lliures barceloneses i tots els vestits, armes i arnesos personals.

1537 gener 22 Girona

nº 56 185 x 303

239

387

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Abric, Baudili

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

DONACIÓ atorgada per Miquel Vidal, de Quart, fill dels difunts Dalmau Vidal i de la
seva esposa Joaquima, senyor útil i propietari del mas Vidal del mateix lloc, a favor del
seu germà Antoni, en contemplació al seu matrimoni amb Antiga Sabater, de
Llagostera, i en concepte de part, heretat i llegítima paterna i materna i suplement, de
100 lliures barceloneses i tots els vestits, armes i arnesos personals.

1537 gener 22 Girona

nº 56 162 x 298

240

393

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Abric, Baudili

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

DEFINICIÓ atorgada per [Antoni] Vidal, en favor del seu germà Miquel, dels drets que
tenia per raó de la part, heretat i llegítima paterna i materna i suplement i altres drets
sobre els béns dels seus pares. A canvi, reconeix haver rebut 100 lliures barceloneses
i els vestits, armes i arnesos de la seva persona.

Part esquerra deteriorada.

1537 gener 22 Girona

nº 88 180 x 242

241

434

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Abric, Baudili

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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DEBITORI atorgat per Miquel Vidal, de Quart, a favor del seu germà Antoni, del mateix
lloc, en què reconeix deure-li 100 lliures barceloneses que li havia fet donació en un
altre instrument fet el mateix dia.

Restes de costura a la part inferior.

1537 gener 22 Girona

nº 51 lletra O y S 178 x 297

242

598

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Abric, Baudili

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Margarida Gou, vídua de Cristòfol Gou, de Juià, i llur fill Miquel, a
favor de Joan Vives, de Sant Daniel de Girona, i de la seva esposa Margarida Vives,
en què reconeixen haver rebut 40 lliures barceloneses corresponents al primer termini
del pagament del dot de Margarida, filla de Margarida Vives i del seu primer marit
Sebastià Badia, àlies Vives, esposa de Miquel Gou.

1537 gener 27 Girona

154 x 152

243

170

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Abric, Baudili

Girona, notaria de Jaume de Campllong

VENDA EN SUBHASTA PÚBLICA atorgada per Pere Frigol, regent de la batllia de la
vila i baronia de Torroella, amb consell i manament de Guillem Batlle Capdevila, jutge
ordinari de Torroella, a favor de Joan Garbí, pagès, com a més-dient, d'una casa amb
hort i pati que havia estat de Joan Riera, difunt d'aquest lloc, situada a la plaça
Comuna de Torroella, pel preu de 56 lliures i 10 sous barcelonesos, que havien de
repartir-se entre els creditors del difunt.

1537, desembre 18. Torroella de Montgrí
ÀPOCA atorgada per Miquel de Déu, dipositari per privilegi concedit a la Universitat de
Torroella, a favor de Joan Garbí, en què reconeix haver rebut el preu de la venda
anterior.

Còpia simple.

1537 novembre 5 Torroella de Montgrí

391 x 353

244

207

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.
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VENDA EN PÚBLICA SUBHASTA atorgada per Pere Frigol, regent de la batllia de
Torroella de Montgrí, amb consell i manament de Guillem Batlle Capdevila, jutge
ordinari de la  vila i baronia de Torroella, a favor de Joan [Garbí], pagès de Torroella,
com a més-dient, d'una casa situada a Torroella, al carrer de l'Hospital, que havia estat
de Jeroni Madrenes i darrerament de Bernat Fortià, Antoni Bonet i de Genissa, esposa
de l'esmentat Fortià, juntament amb un molí situat a la casa i un pati o corral, pel preu
de 21 lliures i 15 sous.

Còpia simple.

1537 novembre 26 Torroella de Montgrí

218 x 382

245

492

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

ÀPOCA atorgada per Miquel Feliu, assaonador de Torroella de Montgrí, procurador de
Jeroni de Suert, arrendador o col·lector dels rèdits reials a Torroella, a favor de Joan
Garbí, pagès  del mateix lloc, en què reconeix haver rebut 11 lliures barceloneses per
la compra d'un alberg que fou de Joan Riera, situat a la plaça de l'esmentada vila.

1537 desembre 4 Torroella de Montgrí

132 x 254

246

588

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Campanya, Joan

Torroella de Montgrí

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Quitèria, filla de Joan Gifre, pagès de
Camallera, i de la seva esposa Antònia, amb Antic Vives, pagès de Sant Daniel de
Girona. Comencen amb la donació atorgada pels cònjuges Gifre a favor de la seva filla,
de 90 lliures i els vestits i joies personals. Aquesta ho lliura en dot al que serà el seu
marit el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

DEBITORI atorgat per Joan Gifre i la seva esposa Antònia a favor del seu gendre Antic
Vives, en què reconeixen deure-li les 90 lliures corresponents al dot de Quitèria.

1538 gener 20 Camallera

nº 49 632 x 320

247

495

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Marcet, Nicolau

Verges, la Tallada i Bellcaire, baronia de

Numeració antiga:
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CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Francesca, filla de Cosme Púbol, pagès de
Canet, baronia de Verges, i de la seva esposa Francesca, amb Bernat Coll, d'Ullà.
Comencen amb la donació atorgada per Cosme Púbol a favor de la seva filla, en
concepte de part, heretat i llegítima, paterna i materna i suplement, de 100 lliures
barceloneses i els vestits i joies personals. Francesca ho lliura en dot a Bernat Coll, el
seu futur marit, el qual, amb consentiment i voluntat dels germans Marturià i Cristòfor
Saguer, curadors seus, li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

Part esquerra afectada per rosegadors.

1538 agost 11 Canet de Verges

407 x 318

248

394

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Marcet, Nicolau

Verges, la Tallada i Bellcaire, baronia de

DEBITORI atorgat per Cosme Púbol, pagès de Canet de Verges, a favor del seu
gendre Bernat Coll, d'Ullà, en què reconeix deure-li 100 lliures per raó del dot de
Francesca, 80 lliures li serien lliurades en comptant i les 20 restants serien esmerçades
en la lluïció d'un censal per aquesta quantitat que pagava Bernat Coll.

1538 agost 11 Canet de Verges

243 x 280

249

485

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Marcet, Nicolau

Verges, la Tallada i Bellcaire, baronia de

ÀPOCA atorgada per Andreu Sanan, pagès de Torroella de Montgrí, a favor de Joan
Garbí, pagès del mateix lloc, en què reconeix haver rebut 32 lliures i 10 sous
barcelonesos per la lluïció de dos censals: un de 25 sous de pensió i un altre de 7 sous
i 6 diners de pensió, que Antoni Barceló va vendre a Andreu Sanan, difunt pare de
l'atorgant. Joan Garbí reté 30 lliures en pagament de la compra d'un pati i la resta les
reté en pagament d'algunes imposicions que aquest tenia arrendades.

1538 desembre 21 Torroella de Montgrí

150 x 365

250

625

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Campanya, Joan

Torroella de Montgrí
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VENDA DE CENSAL atorgada per Sebastià Pagès, prevere de l'església de Rupià, i
Andreu Mestre, pagès de Foixà, pabordes de la confraria de Sant Esteve de l'església
de Rupià, a favor de Marturià Massot, d'Ultramort. Li venen un censal de 5 sous de
pensió anual i 5 lliures de preu que Francesc Tomàs, del lloc d'Ultramort, com a
principal, i Pere Massot, del mateix lloc, com a fidejussor, havien venut el 1415 a Arnau
Causit, sagristà de Rupià, i a Bartomeu Mir, de Rupià, paborde de l'esmentada
confraria. A canvi reconeix haver rebut les 5 lliures corresponents al preu.

1539 gener 26 Rupià

235 x 334

251

117

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Nató, Galceran

Rupià

VENDA A CARTA DE GRÀCIA atorgada per Benet Sureda, pagès de Quart, a favor
d'Antoni Vidal, també de Quart, d'una peça de terra, en part conreada i en part
boscosa, anomenada Camp de Fornells, situada al terme de Fornells, per 25 lliures de
moneda barcelonesa.

Segueix ÀPOCA.

Són dos pergamins cosits.

1539 febrer 13 Girona

nº 5 285 x 325 i 142 x 242

252

200

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Gonec, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

TESTAMENT de Pere Plantí, àlies Florit, de Santa Maria de Pineda. Nomena hereu
universal Francesc, fill seu i de la seva primera esposa Joana.

Foli annex en paper força deteriorat, segons el qual Pere Plantí, àlies Florit, havia fet
un llegat en el seu últim testament a Bartomeu, fill seu i de la seva segona esposa
Isabel, d'un tros de terra amb la clàusula que si moria sense fills havia de passar al fill
o filla nonat (seria Elionor), i si aquest moria sense fills, a l'hereu de la casa Florit (seria
Francesc), fill i hereu del testador. Tot i que Bartomeu i Elionor havien mort en edat
pupil·lar, l'hereu, seguint els costums de Girona, no havia de pagar cap lluïsme o
foriscapi al senyor directe.

1539 octubre 1 Pineda de Mar

316 x 404

253

61

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Morell, Bartomeu

Pineda de Mar

ÀPOCA atorgada per Antoni Vidal, paraire oriünd de Quart i habitant de Llambilles, a
favor del seu germà Miquel, en què reconeix que ha rebut 10 lliures barceloneses
corresponents al quart termini del pagament de les 100 lliures per les quals li havia fet
definició de drets.

1540 febrer 3 Girona

nº 24 135 x 232

254

372

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Abric, Baudili

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Pere Massot i el seu fill Roc, de Fornells, a favor de Miquel Vidal,
de Quart, cunyat del segon, en què reconeixen haver rebut 4 lliures barceloneses que
eren part del dot d'Antiga, nora de l'esmentat Pere, esposa de Roc i germana de
Miquel.

1540 maig 26 Girona

nº 32 113 x 195

255

198

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Abric, Baudili

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DONACIÓ atorgada per Joan Garbí, pagès de Torroella de Montgrí, a favor del seu
germà Bernat, atès el seu matrimoni amb Anna, germana de Joan Ferrer, de Torroella,
en concepte de llegítima paterna i materna i qualsevol altre dret sobre els béns dels
seus pares, de 85 lliures barceloneses sobre una feixa de terra que té a carta de gràcia
per aquesta quantitat d'Andreu Cassà, de Torroella, i una casa situada a la plaça Major
de Torroella. Per l'esmentada terra hauria de pagar un cens anual que el donant
s'havia carregat consistent en 60 sous, a favor de l'abat Albanell.

1540 octubre 1 Ullà

302 x 291

256

482

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Tarascó, Antoni

Ullà

ÀPOCA atorgada per Rafael Joan Torroella, batxiller en dret de Pineda, habitant de
Barcelona, hereu del seu avi Antoni Torroella, mercader de Pineda, a favor de
Francesc Florit, fabre del mateix lloc, senyor útil i propietari del mas Martorell de la
Riera, en raó de l'acord entre ambdues parts amb participació de Joan Castellar del
Portallar i Joan Oliver de Sitjar, pagesos de la vall de Camós, de Pineda, com a
curadors de Francesc Florit. Reconeix haver rebut les 12 lliures barceloneses que
faltaven per pagar d'un deute que Francesc Coma, àlies Martorell, de la Riera,
predecessor de Francesc Florit en el mas Martorell de la Riera, havia reconegut a
Antoni Torroella, per la quantitat de 23 lliures, 6 sous i 7 diners barcelonesos (29
d'octubre de 1504).

Esparrac cosit amb fil de lli.

1540 novembre 24 Pineda de Mar

203 x 338

257

99

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pujades, Antoni

Montpalau, notaria de Jaume Coll
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Antoni Vidal, de Quart, ara habitant a Llambilles, a favor del seu
germà Miquel, en què reconeix haver rebut 10 lliures barceloneses en pagament d'una
part de les 100 per les quals li havia firmat debitori.

1541 gener 27 Girona

nº 28 152 x 251

258

593

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Abric, Baudili

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

LLUÏCIÓ DE CENSAL atorgada per Joan Oms, prevere. Llueix dos censals creats per
[...] Mestre i el seu fill Antoni.

Tinta esvanida i taques. Es llegeix amb dificultat.

1541 març 7

Nº 28 191 x 257

259

334

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Sunyer, Miquel

Numeració antiga:

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Constança, filla d'Antoni Poller, mariner difunt, i
de la seva esposa Julieta, de Calella de la Costa, amb Joan Creus, mariner, fill dels
difunts Joan Creus i Caterina, també de Calella. Comencen amb la donació atorgada
per Julieta i el seu fill Antoni a favor de Constança de 60 lliures barceloneses i tots els
vestits i joies personals. Aquesta ho lliura en dot al seu futur marit el qual li correspon
amb una quantitat equivalent dels seus béns.

Carta partida per ABC.

Forats de rosegadors.

1541 setembre 9 Calella

377 x 263

260

186

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pujades, Antoni

Montpalau, notaria de Jaume Coll
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Antoni Vidal, oriünd de Quart i habitant de Llambilles, a favor del
seu germà Miquel, en què reconeix haver rebut les 10 lliures barceloneses que faltaven
de les 100 que li havia donat en contemplació al seu matrimoni.

1542 febrer 7 Girona

nº 26 162 x 222

261

253

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Abric, Baudili

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Antoni Daniel, de Salitja, com a successor de la seva mare Anna,
esposa de Miquel Daniel, difunts, a favor del seu oncle Miquel Vidal, de Quart, en què
reconeix  que aquest havia lliurat en diversos pagaments a Miquel Daniel i al seu pare
Bartomeu, 40 lliures i 2 sous en pagament de 70 lliures del dot d'Anna. També reconeix
haver rebut 70 sous per un altre pagament de l'esmentat dot.

1542 febrer 18 Girona

nº 35 170 x 239

262

135

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Abric, Baudili

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

LLOAMENT I APROVACIÓ atorgada per Onofre Marimon, cavaller de l'orde de Sant
Jaume de l'Espasa, conseller i lloctinent general de la Batllia General de Catalunya a
Girona, a favor de Miquel Vidal, del desviament d'un camí que anava de Quart a
Fornells i que passava prop del mas Vidal. Havia estat fet sense llicència de la Batllia
però l'esmentat Miquel ja havia redimit les penes. El document dóna la llicència a
posteriori.

1542 abril 21 Girona

nº 100, nº 69 195 x 315

263

327

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Albert, Rafael
Barrot, Gaspar

Girona, notaria de la Batllia General de Catalunya

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DEBITORI atorgat per Bernat Moner, pagès de Riudellots de la Selva, resident a
Fornells, a favor de Joan Aulet, oriünd de Bescanó, fill de Joan Gelabert, àlies Aulet, de
35 lliures barceloneses per raó del dot de Joana, germana de l'atorgant i esposa de
Joan Aulet.

Esparrac cosit. Tinta esvanida a la part superior.

1542 agost 26 Girona

nº 12 lletra O 305 x 300

264

208

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Fontanet, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Margarida, filla de Jaume Simon, de Sant
Gregori, i de la seva esposa Francina, difunts, amb Bartomeu Cavaller, fill del difunt
Julià Cavaller, de Sant Julià de Ramis i de la seva esposa Antònia. Comencen amb la
donació feta per Joan Simon Gàrrep d'Avall, de Sant Gregori, germà de Margarida, en
concepte de part, heretat i llegítima paterna i materna i suplement de 70 lliures
barceloneses. Margarida les lliura al seu futur espòs, el qual li correspon amb una
quantitat equivalent dels seus béns.

Presència de petits forats de corcs. Anava encolat per la part inferior.

1543 gener 27 Girona

396 x 234

265

218

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Albert, Rafael
Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

LLUÏCIÓ DE CENSAL atorgada per Pere Oller, pagès de Tor, fill i hereu d'un altre Pere
Oller, a favor de Pere Capella, pagès de Torroella de Montgrí. Llueix un censal de 28
sous de pensió anual i 28 lliures de preu, que Antoni Tarlo, corder, i la seva esposa
Caterina, de Torroella de Montgrí, havien venut a Joan Garriga, pagès de Canet, i al
seu fill Antoni.

1543 febrer 25 Verges

333 x 213

266

471

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Marcet, Nicolau

Verges, la Tallada i Bellcaire, baronia de
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DEBITORI atorgat per Pere Alou, àlies Gelat, pagès de la vall de Santa Susanna,
parròquia de Santa Maria de Pineda, a favor del seu gendre Francesc Florit, en què
reconeix deure-li 120 lliures barceloneses i els vestits, joies i un cofre de fusta que
atorgant havia donat a la seva filla Isabel, futura esposa de Francesc, segons constava
en les capitulacions matrimonials.

Presència de forats de corcs. Havia estat encolat per la part inferior.

1543 abril 1 Palafolls

223 x 04

267

615

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Om, Bernat d'

Palafolls, notaria de Jaume Joan Manresa

ÀPOCA atorgada per Joan Alemany de Prats, de la vall de Santa Susanna, terme del
castell de Palafolls, i Joan Oliver de Sitjar, de la vall de Camós, terme de Montpalau,
pagesos, a favor d'Antoni Escolà, mercader de Pineda, en què reconeixen haver rebut
10 lliures barceloneses per donar a Joan Castellar del Portallar, pagès de Santa Maria
de Pineda, de part i en nom d'Antoni Puig-rossell, pagès de la vall de Santa Maria de
Pineda, corresponents a dos anys de pensió  (1535 i 1536)  d'un censal de 100 sous
de pensió i 100 lliures de propietat que Antoni Puig-rossell prestava com a principal a
Joan Castellar. Els atorgants, amb Guillem Portal Verger de Vall, pagès de la vall de
Santa Susanna, n'eren fidejussors. Aquest censal tenia obligat un camp alodial situat al
pla de Pineda, al lloc anomenat Almotell, que Antoni Escolà havia comprat a carta de
gràcia a  Antoni Puig-rossell.

Forats que ja són d'origen.

1543 novembre 16 Palafolls

343 x 275

268

374

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Om, Bernat d'

Palafolls, notaria de Jaume Joan Manresa
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DEFINICIÓ atorgada per Antiga, filla dels difunts [Antoni] Coll i de la seva esposa
Miquela, futura esposa de Salvador Manyals, dels drets que tenia en la part, heretat,
llegítima paterna i materna i suplement i altres drets. A canvi, reconeix haver rebut en
donació de [60 lliures barceloneses] i els vestits i joies personals, en concepte de dot.

Pergamí molt afectat per rosegadors.

1544

228 x 236

269

237

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Notaria: Torroella de Montgrí

CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Antiga, filla dels difunts [Antoni] Coll i Miquela,
[d'Ullà], i Salvador Ma[nyals], de Torroella de Montgrí. Comencen amb la donació
atorgada per Cristòfol Saguer, pagès de Torroella de Montgrí, com a procurador de
Bernat Coll, d'Ullà, germà d'Antiga, en concepte de part, heretat i llegítima paterna i
materna i suplement, de 60 lliures barceloneses i els vestits i joies personals, que
Antiga lliura en dot al seu futur marit. Aquest li correspon amb una quantitat equivalent
dels seus béns.

Pergamí afectat per rosegadors: falten el marge dret i esquerre amb pèrdua de text.

1544 31 Torroella de Montgrí

307 x 225

270

527

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Canet, Genís

Torroella de Montgrí

LLICÈNCIA atorgada per Lluís Estrebau, doctor en dret civil i canònic, com a lloctinent
del batlle general de Catalunya a Girona, a favor de Miquel Vidal, pagès de Quart, per
canviar un camí que anava de la ciutat de Girona a Campllong. Passava per unes
possessions de Miquel Vidal, situades a Fornells, i el tenia per raó del mas Cases.
Podrà fer-lo passar per una mota erma de l'esmentat Vidal i de Baldiri Pont, pagès de
Fornells, també situada a la parròquia de Fornells. A orient afronta amb l'honor d'en
Sureda, de Quart; a migdia, amb l'honor de Miquel Vidal i l'honor de Baldiri Pont; a
tramuntana, amb l'honor del mateix Vidal, i a occident, amb el camí reial de Caldes.

1544 març 19 Girona

245 x 343

271

551

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Renart, Miquel

Girona, notaria de la Batllia General de Catalunya
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Catàleg de pergamins

LLICÈNCIA atorgada per Lluís Estrebau, doctor en tots dos drets de Girona, lloctinent
del batlle general de Catalunya a Girona, a favor de Miquel Vidal, pagès de Fornells,
per modificar un camí que passava per unes possessions anomenades mas Cases, i
que anava des de la casa del cavaller Jaume Torroella, de Palau, fins a Fornells.
Podria passar més cap a orient, per una possessió contigua, que afrontava, a orient,
amb l'honor de l'esmentat Vidal; a migdia i occident, amb l'honor de Miquel Pont, de
Fornells, i a tramuntana amb l'honor de Jaume Torroella.

1544 maig 19 Girona

nº 102 260 x 339

272

337

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Renart, Miquel

Girona, notaria de la Batllia General de Catalunya

Numeració antiga:

LLICÈNCIA atorgada per Onofre Lledó, lloctinent del batlle general de Catalunya a la
ciutat de Girona, a favor d'Antic Goy, pagès de Fornells, per fer mota i rec en totes les
possessions boscoses que té a Fornells, a sol ixent del camí ral que va de Girona a
Barcelona. A canvi, rep un parell de capons a utilitat de la Cort Reial.

Presència de forats.

1545 gener 30 Girona

nº 101 188 x 252

273

202

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Albert, Rafael

Girona, notaria de la Batllia General de Catalunya

Numeració antiga:

TESTAMENT de Jaume Simon, paraire de Sant Gregori. Nomena com a hereu
universal Rafael, fill seu i de la seva esposa de Joana, i com a substitut, el seu fill Joan.

Forats de corcs. Part dreta deteriorada

1545 agost 31 Girona, Paret-rufí, torre de Josep Bonaventura Miró

Plech primer nº 23 180 x 380

274

626

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Caterina, germana de Bernat Coll, difunt d'Ullà,
i tia de Magdalena, filla i hereva de l'esmentat Bernat, amb Miquel Teixidor. Comencen
amb la donació atorgada per Bernat Garbí, pagès de Torroella de Montgrí, tutor
Magdalena, en concepte d'heretat i llegítima paterna i materna, suplement i altres drets
que li puguin correspondre sobre els béns dels seus pares i germà, a favor de
Caterina, de 60 lliures de moneda barcelonesa i els vestits i joies personals. Aquesta,
amb consentiment i voluntat de Bernat Garbí i de Cristòfol Saguer, parents seus, ho
lliura en dot al seu marit el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels seus
béns.

Presenta petits forats i taques d'aigua.

1546 gener 7 Ullà

227 x 353

275

455

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Tarascó, Antoni

Ullà

VENDA atorgada per Miquel Figuerola, de Torroella de Montgrí, a favor de Bernat
Garbí, pagès de Torroella, aquella peça de terra que té a Torroella al lloc anomenat
Madriguera de Mont, pel preu de 40 lliures barceloneses. El comprador en reté 20 per
recuperar una peça de terra de l'atorgant que havia estat empenyorada. Se salva el
dret del rei.

Segueix ÀPOCA.

1546 abril 20 Ullà

265 x 320

276

167

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Tarascó, Antoni

Ullà

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Sebastiana […] amb  Joan Dader.

Falta la part superior del pergamí. No es pot llegir el nom del notari.

1546 maig 23 Sant Climent Sescebes

nº 9 467 x 302

277

515

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notaria: Sant Climent Sescebes

Numeració antiga:
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Catàleg de pergamins

TESTAMENT de Margarida, vídua de Bernat Garbí, de Torroella de Montgrí. Nomena
com a hereu universal el seu fill Bernat i, com a substituta, la seva filla Margarida
Pastell.

1546 juliol 25 Torroella de Montgrí

350 x 295

Català

278

567

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Canet, Genís

Torroella de Montgrí, notaria d'Andreu Pons

VENDA atorgada per Josep Miró, donzell domiciliat a Girona, a favor de Salvador
Carrió, senyor útil i propietari del mas Carrió d'Avall, de Paret-rufí, de cinc vessanes
d'una possessió de terra amb bosc, de les pertinences d'una torre situada al mateix
lloc, al nord del torrent de Gàrrep, i un erm situat entre aquesta terra i el torrent, pel
preu de 50 lliures de moneda barcelonesa. Se salva el dret i domini del bisbe de
Girona. Signatura del bisbe Joan de Margarit.

Segueix ÀPOCA.

1546 agost 26 Girona

Plech 4 nº 7 385 x 396

279

348

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Isabel, vídua, esposa en segones núpcies de Pere Plantí, difunt
ferrer de Pineda, a favor de Francesc Florit, ferrer de Pineda fill i possessor dels béns
de Pere Plantí, en què reconeix haver rebut 23 lliures per la restitució del dot que havia
aportat al matrimoni, 15 lliures que li havia donat el seu marit i 6 lliures que li havia
deixat en testament.

Part dreta deteriorada.

1547 gener 10 Pineda de Mar

230 x 185

280

126

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Oliver, Antoni

Montpalau, notaria de Jaume Coll
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Catàleg de pergamins

VENDA DE CENSAL atorgada per Francesc Garrofa, pagès d'Aiguaviva, fill i hereu de
Guerau Garrofa, del mateix lloc, a favor del seu cosí Joan Garrofa, pagès menor d'edat
d'Aiguaviva. Li ven un censal de 35 sous de pensió anual i 35 lliures barceloneses de
preu que Eufrasina, vídua de Bartomeu Sala; Andreu Ferran, àlies Sabet, i la seva
esposa Francina, de Vidreres, havien venut al pare de l'atorgant, el 8 d'agost de 1526.

Segueix ÀPOCA.

Són dos pergamins cosits.

1547 maig 23 Girona

nº 52 lletra O y S 453 x 392

281

380

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Gonec, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

VENDA atorgada per Benet Sureda, de Quart, senyor útil i propietari del mas Sureda
de la mateixa població; la seva esposa Anna, i la mare de l'atorgant, vídua de Guerau
Sureda, a favor de Miquel Vidal, de Quart, d'un camp situat a Fornells, pel preu de 150
lliures barceloneses. Se salva el dret i domini reial.

Segueix ÀPOCA.

Esparracs consolidats.

1547 maig 27 Girona

nº 6 295 x 612

282

235

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Abric, Baudili

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

LLICÈNCIA atorgada per Pere Lluís de Casanova, governador i procurador general del
vescomtat de Cabrera i de Bas, per Luis Enríquez de Cabrera i la seva consort Anna
de Cabrera,  a favor de Joan Cànoves, pagès del veïnat de Camós, de Santa Maria de
Pineda, possessor del mas Cànoves, per tal que pugui construir una torre per
defensar-se dels turcs o altres infidels que puguin arribar a Pineda.

1548 gener 16 Hostalric

222 x 285

283

306

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Oliver, Antoni

Hostalric i Vescomtat de Cabrera
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

VENDA atorgada per Amador Aimar, de Vila-sacra, a favor de Joan [Serra], del mateix
lloc, d'una peça de terra situada al lloc anomenat Corts o Peralbes, de Vila-sacra, pel
preu de 12 sous barcelonesos. Se salva el dret i domini del monestir de Sant Pere de
Rodes.

Pergamí molt deteriorat per forats i esparracs.
Còpia simple.

1549 gener 26 Castelló d'Empúries

nº. 22 252 x 317

284

505

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.Numeració antiga:

TESTAMENT d'Antic Goy, senyor útil i propietari del mas Goy de Fornells. Nomena
hereu universal Salvador, fill seu i de la seva esposa Narcisa. Com a substituts, els
altres fills mascles per néixer o, en absència d'aquests, les seves filles Salvadora,
Francesca i Gueraula.

Bifoli annex, probablement del segle XVII, amb la transcripció del pergamí (numeració
en llapis, 427).

1549 novembre 5 Fornells de la Selva, mas Goy

nº 44 428 x 318

Català

285

47

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Montalt, Miquel

Fornells de la Selva, església de

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Pere Prats, pagès de Torroella de Montgrí, a favor de Bernat
Garbí, pagès del mateix lloc, en què reconeix haver rebut 5 lliures barceloneses que
eren part de les 30 corresponents al dot de Caterina, esposa de l'atorgant i tia de part
de mare de Bernat Garbí.

Cosit a la part superior dreta.

1550 agost 6 Ullà

127 x 267

286

425

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Tarascó, Antoni

Ullà
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Joan Grec, sabater de Barcelona, com a procurador de la seva
esposa Antiga, filla de [...] Verneda, difunt ferrer de Santa Coloma de Farners, i de la
seva esposa Gabriela, originària del mas Goy de Fornells, morta ab intestato, a favor
de Narcisa Goy, de Fornells, vídua d'Antic Goy, i d'Antoni Llinàs, de Castellar, germà
de Narcisa i Roc Massot, de Fornells, com a tutors de Salvador Goy, de Fornells, fill i
hereu d'Antic. Reconeix haver rebut les 10 lliures barceloneses que faltaven pagar a
Antiga, corresponents a la part que li pertocava dels béns de Gabriela.

1550 novembre 10 Girona

nº 64   Nº 27 134 x 269

287

278

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Abric, Baudili

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

SENTÈNCIA ARBITRAL dictada per Antic Miquel Camps i Miquel Prats, doctors en
dret civil i canònic; Joan Gònec i Joan Sobirà, notaris de Girona; Pere Ribot, pagès de
Salt, i Jaume Sicmasa, pagès de Vilobí, com a àrbitres a la qüestió entre Gabriel Güell,
pagès de Palau-sacosta, d'una banda, i Antic Batlle, Jaume Simon, Baudili Toscà,
Anna Prat i Antic Rossell, pagesos de Sant Gregori, de l'altra. El motiu era la publicació
d'un ban a instància de l'esmentat Güell a la parròquia de Sant Gregori en el qual
s'impedia entrar, pasturar o fer altres actes en una devesa situada a Sant Gregori,
establerta pel lloctinent del batlle general a Gabriel Güell.

1551 febrer 19 Girona, casa d'Antic Miquel Camps

Plech 3 nº 16 350 x 336

288

473

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Renart, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Montserrat Moner, pagès de Riudellots de la
Selva, amb Francesca, filla i hereva d'Antic Goy, pagès de Fornells, i de la seva
esposa Narcisa, vivent. Comencen amb la donació atorgada per Montserrat a favor de
la seva esposa de 60 lliures de moneda barcelonesa i els vestits, armes i arnesos
personals en concepte d'aixovar. Francesca li correspon amb una part equivalent dels
seus béns.

Còpia simple.

1551 juliol 19 Girona

nº 9 201 x 370

289

574

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Pere Prats, pagès oriünd de Pals, ara resident a Torroella de
Montgrí, a favor de Bernat Garbí, pagès de Torroella, en què reconeix haver rebut 5
lliures barceloneses per un pagament del dot de Caterina, esposa de l'atorgant i tia per
part de mare de Bernat Garbí.

Presència de petits forats de corcs.

1551 agost 28 Ullà

120 x 193

290

386

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Tarascó, Antoni

Ullà

ÀPOCA atorgada per Narcisa, vídua de Jaume Goy, pagès de Fornells, i la seva filla
Francina, esposa de Montserrat Moner, pagès, senyora útil i propietària del mas Goy
de Fornells, a favor de Montserrat Goy, espòs de Francina, en què reconeix haver
rebut 60 lliures barceloneses corresponents a l'aixovar.

1551 setembre 23 Girona

128 x 332

291

221

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Subirà, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

DEBITORI atorgat per Miquel Arn, pagès, senyor útil i propietari del mas Arn de Vila[...]
, a favor de Francesc Reig, de Sant Gregori, en què reconeix haver rebut [...] lliures
corresponents al dot de Bartomeva, filla de l'atorgant i futura esposa de Francesc.

Anava encolat per la part inferior.

1551 octubre 6 Girona

Plech primer [...] 284 x 285

292

457

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Subirà, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

VENDA atorgada per Miquel Joan Roger, donzell domiciliat a Calella, a favor d'Antoni
Escola, mercader de Pineda, d'un cens de 8 sous de pensió anual a percebre sobre un
tros de terra que Joan Genover, àlies Puig, i la seva esposa Estefania, senyora útil i
propietària del mas Puig, situat a la vall de Manola de Santa Maria de Pineda, havien
venut a l'atorgant el 16 de desembre. Antoni Escola l'havia pagat als cònjuges Genover
però darrerament l'havia de pagar a l'atorgant. La venda es fa en virtut del document
de fadiga que Montserrat d'Argensola, donzell havia concedit a Antoni Escola.

Segueix ÀPOCA.

1552 gener 4 Pineda de Mar

Nº 18 490 x 328

293

322

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Desclapés, Joan Francesc

Montpalau, notaria de Jaume Coll

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Roc Massot, de Fornells, a favor del seu cunyat Miquel Vidal, de
Quart, en què reconeix haver rebut en diversos pagaments 17 lliures barceloneses que
eren part de les 80 corresponents al dot d'Antiga, esposa de l'atorgant i germana de
Miquel Vidal.

1552 gener 7 Girona

nº 33 (?) 130 x 203

294

195

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Abric, Baudili

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

112



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

VENDA atorgada per Bartomeu Andreu, pagès de Caldes de Malavella, la seva filla
Gueraula i el seu gendre Joan Serra, àlies Andreu, a favor de Salvi Pasqual, àlies
Mestre, pagès de Llagostera, d'una peça de terra situada a Llagostera, al lloc
anomenat pla de Gotarra. Se salva el dret del monestir de Sant Feliu de Guíxols.
Signatura de fra Joan Llombart, abat de Sant Feliu de Guíxols.

Segueix ÀPOCA.

Esparracs, forats i taques d'humitat. Falta aproximadament un terç del primer
document, de la part superior esquerra.

1553 febrer 23 Caldes de Malavella

Nº 39 380 x 397

295

305

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Deulofeu, Pere

Caldes de Malavella, notaria de Domènec Sunyer

Numeració antiga:

ESTABLIMENT EMFITÈUTIC atorgat per Joan Alrà, canonge de la Seu de Girona,
obtentor del benefici de Santa Maria i Sant Pere, establerts a l'església de Vila-sacra, a
favor de Joan Serra, pagès del mateix lloc, de diverses peces de terra situades en
aquesta parròquia. A canvi, rep un parell de capons d'entrada.

Forat d'origen, defecte del pergamí.  En la part superior del pergamí la tinta ha quedat
esvanida per abrasió.

1554 abril 24 Girona

n. 17 535 x 263

296

504

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Subirà, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CESSIÓ atorgada per Miquel Vilallonga, prevere beneficiat de Sant Feliu de Girona,
obtentor del personat fundat pel difunt Benet Serra, prevere capellà de Sant Feliu, a
favor de Francesca Goy i el seu marit. Li cedeix, en primer lloc, 30 lliures d'un censal
de 30 sous anuals que Jaume Moner, pagès de Vidreres, i el seu fill Joan, senyor útil i
propietari del mas Moner havien venut al personat el 18 de novembre de 1546. En
segon lloc, 40 lliures d'un censal de 40 sous de pensió anual que Feliu Clapers, àlies
Vila, de Domeny, i la seva esposa Miquela, senyora útil i propietària del mas Vila de
Domeny havien venut al personat el 23 de desembre de 1546. En tercer lloc, 50 lliures
d'un censal de 50 sous de pensió que Roc Joer, prevere sagristà de Riudellots de la
Selva, i Miquel Serra, senyor útil i propietari del mas Serra de Riudellots vengueren al
personat. La cessió es fa seguint les ultimes voluntats de Benet Serra per compensar
els greuges causats a Francesca Goy, per raó de la fidejussoria del seu pare Antic Goy
en un altre censal de 6 lliures de pensió i 120 lliures de preu que el prevere havia venut
al personat que havia fundat.

1555 febrer 13 Girona

nº 29 lletra O 446 x 309

297

157

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Pasqual, Joan Benet

Numeració antiga:

LLUÏCIÓ DE CENSAL atorgada per Miquel Vilallonga, prevere beneficiat a Sant Feliu
de Girona, obtentor del personat fundat pel difunt Benet Serra, prevere capellà de Sant
Feliu, a favor de Francesca Goy, esposa de Montserrat Moner, àlies Goy, de Fornells,
filla i hereva d'Antic Goy,  representada pel seu marit. Els llueix un censal de 120 sous
de pensió anual i 120 lliures de preu  assignat al personat per Benet Serra, venut el dia
5 de maig de 1544, del qual Antic Goy i Sebastià Solà, prevere de Riudellots de la
Selva, havien estat fidejussors. L'atorgant reconeix haver rebut les 120 lliures,
dipositades a la teca de la Seu de Girona.

1555 febrer 13 Girona

nº 22  lletra O 214 x 293

298

204

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pasqual, Joan Benet

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Antiga, filla de Miquel Vidal, senyor útil i
propietari del mas Vidal de Quart i de la seva esposa Isabel, amb Baudili Guerau, fill de
Pere Guerau, de la parròquia de Vilafreser. Comencen amb la donació dels cònjuges
Vidal a favor de la seva filla de 160 lliures barceloneses, els vestits i joies personals i
un cofre. Aquesta en fa donació en dot al seu futur marit el qual li correspon amb una
quantitat equivalent dels seus béns.

DEFINICIÓ atorgada per Antiga, a favor dels seus pares, dels drets que tenia sobre els
béns d'aquests. A canvi, reconeix haver rebut els diners i objectes corresponents al
dot.

1555 juliol 17 Girona

nº 74 733 x 289

299

76

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Abric, Baudili

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

VENDA atorgada per Joan Verger, draper de Girona, i el seu fill [Joan], a favor de Joan
Garrofa, pagès d'Aiguaviva, un censal de 40 sous de pensió anual i 40 lliures de preu
que Pere Barrera, pagès de Salt, senyor útil del mas Barrera de Salt, com a principal;
Gaspar Felip, pagès de Palau-sacosta, senyor útil del mas Felip, i Miquel Guic, de Salt,
com a fidejussors, vengueren a Joan Josep Deuló, paraire de Girona. L'atorgant el
tenia per cessió del seu cunyat Joan Ferrer, també draper de Girona.

Segueix ÀPOCA.

Són dos pergamins cosits amb una tira de pergamí.

1555 setembre 2 Girona

nº 53 lletra O y S 424 x 376

300

275

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Agustí, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

115



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

RETROVENDA atorgada per Jaume Castellar del Portallar, pagès, senyor útil i
propietari del mas Castellar del Portallar de la vall de Camós, de Santa Maria de
Pineda, fill i hereu de Joan Castellar del Portellar, a favor de Pere Alou, àlies Gelat, de
la vall de Santa Susanna; Baltasar Oliver de Sitjar, pagès de Santa Maria de Pineda, i
Isabel, mare de Pere Florit, fill i hereu de Francesc Florit, ferrer de Pineda, com a tutors
i curadors de la persona i béns de l'esmentat Pere Florit, senyor útil i propietari del mas
Martorell de la Riera, de Santa Maria de Pineda. Els retrovenen una peça de terra de
llaurar, situada al pla inferior de Pineda, al lloc anomenat Manlleu, que Miquel
Martorell, mariner, senyor del mas Martorell de la Riera, havia venut a Joan Castellar,
pare de Jaume Castellar, pel preu de 40 lliures barceloneses.

Havia estat cosit i encolat per la part inferior amb un altre pergamí.

1555 octubre 8 Calella

384 x 321

301

540

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Boscà, Joan

Montpalau, notaria de Jaume Coll

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Gueraula Goy, filla d'Antic Goy i de Narcisa,
difunts de Fornells, amb Miquel Moner, fill de Roc Moner, pagès de Vilablareix.
Comencen amb la donació atorgada per Montserrat Moner, àlies Goy, pagès de
Fornells, i la seva esposa Francesca, senyora útil i propietària del mas Goy de Fornells,
filla i hereva dels cònjuges Goy, a favor de la seva cunyada i germana respectivament,
en concepte d'heretat i llegítima paterna i materna i suplement, de 100 lliures de
moneda barcelonesa i els vestits i joies personals. Gueraula ho lliura en dot al seu futur
marit el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

Les dues primeres lletres de la datació  "vigesima (o trigesima) prima et ultima" no són
clares: sembla que s'hagi esmenat una "v" en "tr" o viceversa.

1555 novembre

nº 13 357 x 308

302

192

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DEFINICIÓ atorgada per Gueraula, filla dels difunts Antic Goy i Narcisa, amb
consentiment i voluntat de Miquel Moner, el seu futur espòs, a favor de Montserrat
Moner, àlies Goy, el seu cunyat i de Francesca Goy, la seva germana, de tots els drets
que li corresponien en concepte de part, heretat i llegítima paterna i materna i
suplement, per raó dels béns dels seus pares.  Reconeix haver rebut 100 lliures que
havia constituït en dot del seu marit.

Data incongruent; literalment: "vicesima prima et ultima mensis novembris".

1555 novembre 21 Girona

229 x 489

303

277

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

ÀPOCA atorgada per Pere Guerau, de Vilafreser, i el seu fill Baudili, a favor de Miquel
[...], el seu sogre, en què reconeix haver rebut 160 lliures barceloneses corresponents
al dot de l'esposa de Baudili.

Falta la part dreta del pergamí. Havia estat cosit per la part inferior.

1556 8 Girona

nº 34 146 x 190

304

161

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Abric, Baudili

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Caterina, filla de Miquel Vidal, senyor útil i
propietari del mas Vidal de Quart, i de la seva esposa Isabel, amb Antoni, fill i hereu de
Joan Renart, d'Aiguaviva, i de la seva esposa Damiana. Comencen amb la donació
atorgada pels cònjuges Vidal, a favor de la seva filla de 160 lliures, els vestits i joies
personals i un cofre, béns que Caterina aporta en dot al seu futur marit el qual li
correspon amb una quantitat equivalent.

1556, maig, 14. Quart
DEFINICIÓ atorgada per Caterina a favor dels seus pares, en què reconeix haver rebut
els diners i béns corresponents al dot.

1556 maig 13 Girona

nº 75 480 x 304

305

165

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Abric, Baudili

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Roc Moner, pagès de Vilablareix, i el seu fill Miquel, a favor de
Montserrat Goy, pagès de Fornells, en què reconeix haver rebut 100 lliures de moneda
barcelonesa, per raó del dot de Gueraula, esposa de Roc i cunyada de Montserrat
Goy.

1556 agost 24 Girona

162 x 169

306

35

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

DONACIÓ atorgada per Antoni, fill i hereu de l'homònim Antoni Ramades, de Torroella
de Montgrí, amb consentiment de Francesc Pedrola, avi de l'atorgant, a favor de
Damiana Capella, esposa de Bartomeu Vilella, també de Torroella, del dret de lluir una
casa i hort que l'atorgant havia venut a carta de gràcia a Bartomeu Vilella, espòs de
Damiana, situada al carrer Major de Torroella.

Presència de forats.

1557 setembre 9 Torroella de Montgrí

356 x 309

307

358

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Canet, Genís

Torroella de Montgrí, notaria d'Andreu Pons

ÀPOCA atorgada per Joan Assolf, pagès de Sant Pere Pescador, a favor de Llorenç
Llausàs, oriünd de Montiró i habitant de Palamós, en què reconeix haver rebut del pare
d'aquest últim 20 lliures barceloneses de les 100 que li havien promès per raó del dot
de Beatriu, difunta mare de Joan Assolf, germana de Llorenç Llausàs, pare.

1557 desembre 8 Armentera, l'

201 x 228

308

285

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vidal, Tomàs Ponç

Castelló d'Empúries
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Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DEFINICIÓ atorgada per Antònia, filla de Guerau Simon, de Sant Gregori, i de la seva
esposa Elionor, amb consentiment i voluntat del seu futur espòs Baudili Esquert, a
favor del seu cunyat Miquel Riba, àlies Simon, i de la seva esposa Joana, germana de
l'atorgant, de tots els drets que pugui tenir en concepte de part, heretat i llegítima
paterna i materna i suplement dels béns dels seus pares. A canvi, reconeix haver rebut
40 lliures barceloneses i els vestits i joies personals.

Presència de petits forats.

1557 desembre 21 Girona

209 x 325

309

447

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

CODICIL al testament de Benet Minyot, boter de Roses, en el qual nomena la seva
esposa Isabel com a tutora dels seus fills Joan i Rafaela i del que havia de néixer,
juntament amb Joan Prim, prevere rector de l'església de Roses, i Joan Capmagre.

1557 desembre 26 Roses

166 x 267

Català

310

332

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Roig, Josep

Roses

DEFINICIÓ atorgada per Salvadora Goy, esposa de Guerau Martí, pagès del pla de
Girona, amb consentiment i voluntat del seu marit, a favor de la seva germana
Francesca, senyora útil i propietària del mas Goy de Fornells, esposa de Montserrat
Moner, àlies Goy , de tots els drets que tenia en la part, heretat, llegítima paterna i
materna i suplement sobre els béns dels seus pares. Reconeix haver rebut 80 lliures
de moneda barcelonesa, una arca i els vestits i joies personals en concepte de dot.

1558 gener 5 Girona

nº 75 279 x 289

311

116

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Subirà, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Salvadora Goy, vídua de Joan Camps, paraire
de Riudellots de la Selva, i germana de Francesca, esposa de Montserrat Moner, àlies
Goy, senyora útil i propietària del mas Goy de Fornells, amb Guerau Martí, pagès del
pla de Girona. Francesca, dóna a la seva germana de 80 lliures barceloneses, un cofre
amb pany i clau i els vestits i joies personals. Salvadora ho lliura en dot al seu futur
marit el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

1558 gener 5 Girona

nº 11 401 x 367

312

137

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Subirà, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

VENDA atorgada per Francesc Miquel Deulonder, senyor útil i propietari del mas Gener
de Fornells, unit al mas Vinyes i al mas Carnut, a favor de Miquel Vidal, de Quart, de
dos "sellons" de terra, situats sota les cases del mas Gener que s'estenen fins al riu
Onyar, de les pertinences del mas Vinyes, pel preu de 20 lliures barceloneses. Se
salven els drets de l'atorgant per raó del mas Vinyes i d'altres senyors.

Segueix ÀPOCA.

1558 gener 29 Girona

nº 7 729 x 240

313

91

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Abric, Baudili

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

ESTABLIMENT EMFITÈUTIC atorgat per Jaume Josep Coll, fill i hereu de Jaume Joan
Coll, notari de Pineda, a favor de Pere Garriga, mestre de cases de Pineda, d'un tros
de terra del pare de l'atorgant per construir-hi una casa o cases, situat a Pineda al lloc
anomenat Saporta. Se salva el dret dels senyor del castell de Montpalau i un cens
anual per a l'estabilient i per a  Bernat Boter, mercader de Pineda.

ÀPOCA atorgada per Jaume Josep Coll a favor de Pere Garriga en què reconeix haver
rebut  6 lliures corresponents a l'entrada de l'establiment anterior.

1558 juny 10 Pineda de Mar

nº 42 503 x 291

314

415

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Oms, Bernat

Montpalau, notaria de Jaume Coll

Numeració antiga:

120
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ÀPOCA atorgada per Antoni Llorens Gironès, paraire de Corçà, a favor de la seva
esposa Eulàlia Gironès, en què reconeix haver rebut 102 lliures de moneda
barcelonesa, corresponent al dot aportat al matrimoni.

1558 octubre 7 Corçà

156 x 170

315

525

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Deulofeu, Rafael

Girona, notaria de Jaume de Campllong

ÀPOCA atorgada per Guerau Martí, pagès del Pla de Girona, a favor de Montserrat
Moner, àlies Goy, pagès de Fornells, el seu cunyat, en què reconeix haver rebut 70
lliures barceloneses  corresponents a part de les 80 del dot de la seva esposa
Salvadora, cunyada de Montserrat Moner i germana de Francesca, esposa d'aquest.

1559 maig 31. Girona
ÀPOCA atorgada per Guerau Martí, a favor de Montserrat Moner, àlies Goy el seu
cunyat, en què reconeix haver rebut les 10 lliures que faltaven del dot de Salvadora.

1559 gener 22 Girona

nº 62 201 x 305

316

160

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Subirà, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Margarida Vidal, filla de Miquel Vidal, senyor
útil i propietari del mas Vidal de Quart, i de la seva esposa Isabel, amb Pere Vidal,
senyor útil i propietari del mas Vidal de la Cellera de Madremanya. Comencen amb la
donació feta pel cònjuges Vidal a favor de la seva filla de 160 lliures barceloneses i els
vestits i joies personals.  Margarida ho constitueix en dot del seu futur marit el qual li
correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

Forat defecte del pergamí, ja existent abans de l'escriptura.

1559 abril 16 Quart

nº 76 347 x 257

317

53

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Abric, Baudili

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

121



Arxiu Municipal de Girona
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Catàleg de pergamins

DEFINICIÓ atorgada per Margarida, filla de Miquel Vidal, de la parròquia de Quart, i de
la seva esposa Isabel, amb consentiment i voluntat del seu marit Pere Vidal, de
Madremanya, a favor dels seus pares, dels drets que pugui tenir sobre els béns
paterns i materns. A canvi reconeix haver rebut 160 lliures de moneda barceloneses en
concepte de dot.

Havia estat cosit per la part inferior.

1559 abril 16 Quart

nº 89 283 x 298

318

73

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Abric, Baudili

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Pere Vidal, de la Cellera de Madremanya, a favor del seu sogre
Miquel Vidal, de Quart, en què reconeix haver rebut 60 lliures barceloneses
corresponents al dot de Margarida.

1559 abril 16 Quart

nº 37 147 x 187

319

133

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Caselles, Bernat

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Gaspar Pagès de la Vila, pagès de Celrà, fill i hereu del difunt
Antoni Pagès de la Vila, a favor de Miquel Vidal, pagès de Quart, en què reconeix
haver rebut 10 lliures barceloneses per dos terminis del dot de Joana, difunta mare de
l'atorgant i germana de Miquel Vidal. El total del dot que Dalmau Vidal, pare de Miquel,
havia concedit a Joana, segons constava en les capitulacions matrimonials, pujava a
80 lliures.

1559 agost 3 Girona

nº 39 160 x 261

320

113

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Renart, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

122
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Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Guerau Puig, cavaller resident a Quart, a favor del seu oncle
Miquel Vidal, pagès de Quart, en què reconeix haver rebut 4 lliures barceloneses que
encara li devia de les 80 corresponents al dot de Margarida, difunta mare de Guerau
Puig i germana de Miquel Vidal.

1559 novembre 7 Girona

nº 29 132 x 195

321

196

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Agustí, Pere

Girona

Numeració antiga:

VENDA atorgada per Segimon Massanet, pagès de Torroella de Montgrí, a favor de
Joan Pastell, també de Torroella, d'una peça de terra erma, situada al lloc anomenat
Ramals, a Torroella, pel preu de 12 lliures de moneda barcelonesa. Se salva el dret i
domini reial.

Segueix ÀPOCA.

1559 desembre 20 Torroella de Montgrí

517 x 567

322

569

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Canet, Genís 

Torroella de Montgrí, notaria d'Andreu Pons

DEBITORI atorgat per Antic Perer, d'Ullastret, fill de Pere Perer, àlies Carreres, i de la
seva esposa Antònia, a favor del seu cunyat Joan Pastell, de Torroella de Montgrí, en
què reconeix deure-li 40 lliures del dot de Rafaela, germana de l'atorgant.

1560 gener 15 Torroella de Montgrí

300 x 257

323

230

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Batlle, Joan

Torroella de Montgrí

123
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CAPITULACIONS MATRIMONIALS fetes després de les núpcies, de Rafaela, filla de
Pere Perer, àlies Carreres, i de la seva esposa Antònia, difunts d'Ullastret, amb Joan
Pastell, de Torroella de Montgrí. Comencen amb la donació atorgada per Antoni Perer,
germà de Rafaela, a favor d'aquesta, de 40 lliures de moneda barcelonesa i els vestits i
joies personals. Joan Pastell li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

1560 gener 15 Torroella de Montgrí

290x307

324

602

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Batlle, Jaume

Torroella de Montgrí, notaria d'Andreu Pons

TESTAMENT de Miquel Vidal, senyor útil del mas Vidal de Quart. Nomena hereva la
seva filla Miquela.

Tinta esvanida en alguns llocs.

1560 març 16

nº 95 450 x 329

325

326

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Orgau, Bernat

Quart, església de

Numeració antiga:

HERETAMENT fet per Miquel Vidal, pagès, senyor útil i propietari del mas Vidal de
Quart, i per la seva esposa Isabel, a favor de la seva filla Miquela, per raó del seu
casament amb Miquel Garrofa, pagès, fill de Joan Garrofa, pagès d'Aiguaviva i de la
seva esposa Margarida, de tot el mas Vidal amb les seves honors i possessions.

Petits forats que no afecten el text.

1560 març 24 Quart

Nº 51 247 x 379

326

59

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Renart, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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HERETAMENT fet per Miquel Vidal, pagès, senyor útil i propietari del mas Vidal de
Quart, i per la seva esposa Isabel, a favor de la seva filla Miquela, per raó del seu
casament amb Miquel Garrofa, pagès, fill de Joan Garrofa, pagès d'Aiguaviva i de la
seva esposa Margarida, de tot el mas Vidal amb les seves honors i possessions.

Duplicat del document anterior.

1560 març 24 Quart

Nº 51 224 x 377

327

60

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Renart, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Miquel Garrofa, pagès, fill de Joan Garrofa,
difunt pagès d'Aiguaviva i de la seva esposa Margarida, amb Miquela, filla de Miquel
Vidal, pagès de Quart i de la seva esposa Isabel, heretada amb els béns dels seus
pares. Comencen amb el lliurament d'aixovar per part de l'esmentat Miquel a favor de
la seva esposa, amb consell i voluntat de la seva mare i del seu germà Joan, pagès
d'Aiguaviva, de 620 lliures de moneda barcelonesa (121 lliures en moneda i la resta en
censals). Miquela li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

Segueix duplicat del mateix document.

Dos documents en el mateix pergamí

1560 març 24 Quart, mas Vidal

nº77 715 x 305

328

281

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Renart, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

DONACIÓ INTER VIVOS atorgada per Joan Garrofa, senyor útil i propietari del mas
Garrofa d'Aiguaviva, fill i hereu del difunt Joan Garrofa i de la seva esposa Margarida, a
favor del seu germà Miquel, en contemplació al seu matrimoni amb Miquela, filla de
Miquel Vidal, pagès de Quart, i de la seva esposa Isabel, en concepte de part, heretat i
llegítima paterna i materna, i suplement, de 620 lliures barceloneses (121 en moneda i
la resta en censals).

1560 març 24 Quart, mas Vidal

nº 60 335 x 330

329

282

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Renart, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Miquel Garrofa, pagès, fill del difunt Joan
Garrofa, pagès d'Aiguaviva i de la seva esposa Margarida, amb Miquela, filla de Miquel
Vidal, pagès de Quart, i de la seva esposa Isabel, heretada amb els béns dels seus
pares. Comencen amb el lliurament d'aixovar per part de l'esmentat Miquel a favor de
la seva esposa, amb consell i voluntat de la seva mare i del seu germà Joan, pagès
d'Aiguaviva, de 620 lliures de moneda barcelonesa (121 lliures en moneda i la resta en
censals). Miquela li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

1560 març 24 Quart, mas Vidal

nº 52 164 x 310

330

619

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Renart, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

CREACIÓ I VENDA DE CENSAL atorgada per Josep Bonaventura Miró, donzell
resident a Girona, a favor de Jaume Simon de Gàrrep, pagès de Sant Gregori. Li ven
un censal de 200 sous de moneda barcelonesa de pensió anual i 200 lliures de preu.
En garantia, obliga la torre Mirona, de Sant Gregori.

Presència de forats de rosegadors.

1560 març 26 Girona

Plech 4 nº 9 547 x 493

331

396

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Miquel Vidal, pagès, senyor útil i propietari del mas Vidal de
Quart, la seva esposa Isabel i llur hereva Miquela, a favor de Miquel Garrofa, àlies
Vidal, el seu gendre  i espòs respectivament, en què reconeixen haver rebut per mà de
Joan Garrofa, pagès  d'Aiguaviva, 121 lliures i uns censals que pujaven a 499 sous de
pensió anual i 499 lliures de preu, corresponents a l'aixovar de  l'esmentat Miquel.

1560 març 30 Quart, mas Vidal

nº 41 y A 120 x 268

332

263

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Renart, MIquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

126
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DONACIÓ atorgada per Miquel Vidal, pagès de Quart, senyor útil i propietari del mas
Vidal,  amb consentiment i voluntat de Miquel Garrofa, àlies Vidal, el seu gendre, i de
Miquela Vidal, filla i hereva de l'atorgant, a favor de la seva esposa Isabel, de 100
lliures barceloneses de les 500 que havia retingut en el moment de fer l'heretament de
la seva filla. També li concedeix que durant tota la seva vida pugui vendre gallines, ous
i formatges del mas Vidal, sense que n'hagi de rendir comptes a ningú mentre no es
torni a casar. A més, mentre romangui sense nou marit podrà tenir l'ús d'una habitació
en el mas Vidal i un cofre amb totes les seves pertinences.

Duplicat del document amb registre específic 402.

1560 març 30 Quart, mas Vidal

nº 57 431 x 324

333

402

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Renart, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

DEFINICIÓ DE COMPTES feta per Guerau, pagès de Quart, fill i hereu del difunt
Antoni Puig, a favor de Miquela Vidal, filla i hereva del difunt Miquel Vidal, també de
Quart, de la tutela i curadoria de Miquel Vidal, tutor i curador seu.

1560 juny 23 Girona

nº 91 217 x 294

334

267

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

DEFINICIÓ DE COMPTES atorgada per Joan [Oliu], de Torrent, a favor del seu sogre
[...], pagès de Regencós.

Força afectat per rosegadors.
Còpia simple.

1560 setembre 10 Torrent

237 x 232

335

287

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.
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ÀPOCA atorgada per Guerau Puig, pagès de Quart, fill i hereu de Margarida, esposa
d'Antoni Puig, difunts, a favor de Miquel Vidal, àlies Garrofa, pagès de Quart, en què
reconeix haver rebut per mitjà de la taula de canvi de Miquel Ferrer, mercader de
Girona, 10 lliures de moneda barcelonesa que eren part de les 20 que li faltava pagar
de les 80 lliures corresponents al dot de la mare de Guerau Puig, originària del mas
Vidal.

1560 octubre 8 Girona

nº 30 131 x 176

336

283

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Salvadora, filla d'Antic Goy i de Narcisa Llinàs,
de Fornells, vídua de Guerau Martí, de Mollet, amb Antoni Daniel, de Salitja, senyor útil
i propietari del mas Daniel de Salitja. Comencen amb la donació feta per Montserrat
Moner, àlies Goy, i la seva esposa [Francesca] Goy, senyora útil i propietària del mas
Goy de Fornells, cunyat i germana de Salvadora respectivament, a favor d'aquesta
última, de 100 lliures barceloneses, un cofre i els vestits i joies personals. Salvadora ho
lliura en dot al seu futur marit el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels
seus béns. Paral·lelament hi havia el matrimoni de Margarida, filla de Guerau Martí i de
Salvadora, amb Antic, fill d'Antoni Daniel.

1561 febrer 1 Girona

Nº 12 290 x 325

337

206

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pasqual, Joan Benet

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Antoni Daniel, pagès de Salitja, a favor de Montserrat Moner,
àlies Goy, pagès de Fornells i de la seva esposa Francesca, senyora útil i propietària
del mas Goy de Fornells, cunyada d'Antoni, en què reconeix haver rebut 100 lliures de
moneda barcelonesa corresponents al dot de Salvadora, germana de Francesca.

1561 febrer 13 Girona

183 x 210

338

87

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pasqual, Joan Benet

Girona, notaria de Jaume de Campllong
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LLUÏCIÓ DE CENSAL atorgada per Isabel Jordi, esposa de Miquel Güell, de
Palau-sacosta, filla del difunt Antoni Jordi, àlies Pedró, i de la seva esposa Margarida,
propietària del mas Pedró del veïnat de Domeny, hereva universal del seu pare, amb
consentiment de la seva àvia i curadora Anna Pedró, a favor de Jaume Simon de
Gàrrep d'Avall, de Sant Gregori. Li llueix un censal de 50 sous de pensió anual i 50
lliures de preu que havien venut a l'esmentada Isabel i a Anna Pedró com a curadora
seva, el 13 de juny de 1559. Reconeix haver rebut 50 lliures per mitjà de la taula de
Miquel Ferrer, mercader i canvista de Girona.

Havia estat cosit per la part inferior. Presència de forats on havia estat encolat.

1561 març 31 Girona

173 x 337

339

342

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Savarrés, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

ÀPOCA atorgada per Joan Llàtzer Amat, mercader de Girona, com a col·lector dels
drets de coronació del rei Felip i Isabel, en el bisbat de Girona, a favor de Benet
Sureda i Joan Deulonder, cònsols del lloc de Quart, en què reconeix haver rebut 37
lliures, 4 sous i 6 diners pels focs de Quart.

Part dreta malmesa, amb pèrdua de text.

1561 agost 6 Girona

nº 42 136 x 288

340

205

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vives, Jaume
Capmany, Miquel Jeroni

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

LLICÈNCIA atorgada per Lluís Estrebau, doctor en tots dos drets, lloctinent del batlle
general de Catalunya a Girona, a favor de Miquel Garrofa, àlies Vidal, pagès de Quart,
i de la seva esposa Miquela, per modificar el camí de Fornells que passava per les
possessions dels esmentats cònjuges i de Miquel Deulonder, pagès de Fornells,
perquè en temps de pluges quedava inundat i no s'hi podia circular ni a peu ni a cavall.

1561 agost 18 Girona

nº 102  / 76 130 x 335

341

338

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Renart, Miquel

Girona, notaria de la Batllia General de Catalunya

Numeració antiga:
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ÀPOCA atorgada per Guerau Puig, pagès de Quart, fill i hereu dels difunts Antoni Puig
i Margarida, a favor de Miquel Garrofa, àlies Vidal, membre del mas Vidal per raó del
seu matrimoni amb Miquela, senyora útil i propietària del mas, en nom propi i de
l'esmentada Miquela, en què reconeix haver rebut 10 lliures de moneda barcelonesa
que faltava pagar de les 80 corresponents al dot de Margarida, mare de l'atorgant, àvia
de Miquela i filla de Dalmau Vidal, segons constava en els instruments nupcials del 22
de maig de 1524.

1561 agost 23 Girona

nº 31 166 x 270

342

264

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Xifre, Narcís

Girona

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Gaspar, pagès de Celrà, fill i hereu d'Antoni Pagès de la Vila, a
favor Miquel Garrofa, àlies Vidal, pagès de Quart, en què reconeix haver rebut 6 lliures
i 10 sous barcelonesos que faltava pagar de les 80 lliures per les quals el difunt
Dalmau Vidal, pare del també difunt Miquel Vidal, sogre de Miquel Garrofa, havia firmat
debitori per raó del dot de Joana, mare de Gaspar Pagès i germana de Miquel Vidal.

1561 setembre 27 Girona

nº 40 151 x 200

343

528

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Renart, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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VENDA atorgada per Narcís Busquets de la Vila, pagès oriünd de Fornells i resident a
Caldes de Malavella, a favor de Gaspar Gimferrer, pagès resident a la torre de Miquel
Rodés, doctor en tots dos drets de Girona, situada a Fornells. Li ven una casa i un hort
situats a Fornells, pel preu de 204 lliures barceloneses. El comprador reté 95 lliures i 6
sous per pagar 63 lliures i 6 sous a Dalmau Amic, paraire de Fornells, per pagar part
d'un debitori de 65 lliures i 10 sous que li havia signat l'atorgant amb la condició que el
comprador es carregués diversos censals que l'atorgant pagava a Roc Massot, pagès
de Fornells, als Aniversaris de l'església de Fornells i a l'Almoina del Pa de la Seu de
Girona. Se salva el dret de l'esmentada Almoina.

Segueix ÀPOCA i LLIURAMENT DE POSSESSIÓ.

1561, agost, 15. Girona
DEBITORI atorgat per Narcís Busquets de la Vila a favor de Dalmau Amic, paraire de
Fornells, en què reconeix deure-li 65 lliures i 10 sous per diversos debitoris.

1562  gener  20.  [Fornells].
ÀPOCA atorgada per Dalmau Amic a favor de Gaspar Gimferrer, en què reconeix
haver rebut les 63 lliures i 6 sous per mitjà de la taula de canvi de Narcís Ferran,
mercader i canvista de Girona, procedents del preu de la venda anterior, que li devia
Narcís Busquets i pels quals li havia firmat debitori.

Esparracs consolidats.

1562 gener 20 Fornells de la Selva

nº 15  lletra O 838x585

344

187

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Subirà, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

LLIURAMENT DE POSSESSIÓ feta per Antoni Batlle, pagès, senyor útil i propietari del
mas Batlle de la vall de Santa Susanna, de Pineda, a favor de Pere Florit, pagès de
Santa Maria de Pineda, de dues peces de terra situades al pla de Santa Maria de
Pineda, una al lloc anomenat Bruguer i l'altra al lloc anomenat Port, com a garantia del
pagament d'un censal mort de 100 sous de pensió anual i 100 lliures de preu, que
Antoni Batlle li havia venut amb obligació de les esmentades dues peces de terra.

1563 març 12

344 x 297

345

430

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Boscà, Joan

Palafolls
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Catàleg de pergamins

LLUÏCIÓ DE CENSAL atorgada per Jaume Simon, pagès de Sant Gregori, a favor de
Joan Matxí, abans espardenyer i ara botiguer de Girona, d'acord amb els pactes d'una
venda que Josep Bonaventura Miró, donzell domiciliat a Girona havia fet a l'esmentat
Joan. Li llueix un censal de 200 lliures barceloneses del preu i 200 sous de pensió
anual, que Josep Bonaventura Miró prestava a Jaume Simon. L'atorgant reconeix
haver rebut per mitjà de la taula de canvi de Rafael Ferrer, mercader i canvista de
Girona, les 200 lliures del preu del censal i 8 lliures i 10 diners de pensions
endarrerides.

Presència de forats de rosegadors i corcs.

1563 setembre 6 Girona

Plech 4 nº 11 288 x 415

346

532

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pasqual, Joan Benet

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

CESSIÓ DE CENSAL atorgada per Jaume Sot, prevere beneficiat de l'església de Sant
Feliu de Girona, com a procurador d'Esteve Puig, batxiller en tots dos drets, obtentor
del benefici anomenat de la Domeria, i de [...] obtentor del benefici de [...] de Sant
Esteve Salull, a favor de Joan Matxí, antigament espardenyer i ara botiguer de teles de
Girona. Li cedeix un censal de 50 sous de pensió anual i  50 lliures de preu  que Josep
[Bonaventura] Miró havia venut a Esteve Puig, en nom dels esmentats beneficiats.
Reconeix haver rebut 50 lliures dipositades a la Teca de la Seu de Girona i 44 sous i 4
diners de pensions degudes, procedents del preu de la venda feta per Josep
Bonaventura Miró, donzell de Girona, i la seva esposa Jerònia, de la torre Mirona,
antigament anomenada mas Bellsolà, situada a Paret-rufí, amb les seves honors i
possessions.

Forats de rosegadors i corcs. Havia estat encolat per la part inferior.

1563 setembre 28 Girona

Plech 4 nº 12 359 x 365

347

395

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pasqual, Joan Benet

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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TESTAMENT de Jaume Simon de Sant Gregori. Nomena com a hereu universal
Jaume Simon, fill seu i de la seva esposa Antiga, i com a substituts per aquest ordre:
Miquel, Baudili, Sebastià i altres fills mascles; Maria, Jerònia i altres filles.

Havia estat encolat per la part inferior.

1564 agost 7 Girona

Plech primer nº 29 394 x 320

Català

348

446

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

DEFINICIÓ atorgada per Damià Mestre, pagès de Llagostera, fill de Narcís Mestre i de
la seva esposa Margarida, difunts, a favor del seu cunyat Salvi Pasqual, àlies Mestre, i
el seu nebot Pere Mestre, senyor útil i propietari del mas Mestre de Llagostera, de tots
els drets que tenia en la part, heretat i llegítima paterna i materna. A canvi reconeix
haver rebut 20 lliures de moneda barcelonesa.

Esparracs i tinta esvanida per abrasió.

1564 octubre 20 Llagostera

Nº 16 222 x 296

349

83

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pons, Galceran
Vendrell, Martí

Caldes de Malavella i Llagostera, notaria de Bernat Estanyol i Batlle

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Antoni Daniel, pagès de Salitja, a favor de Miquel Garrofa alies
Vidal, pagès de Quart, en què reconeix haver rebut 7 lliures de moneda barcelonesa
corresponents a dos terminis del pagament del dot d'Anna, difunta mare de l'atorgant,
originària del mas Vidal de Quart.

1565 febrer 24 Girona

nº 36 133 x 265

350

151

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pasqual, Benet

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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LLIURAMENT DE POSSESSIÓ fet per Francesc Mateu, pagès de Fornells, en nom
propi i com a procurador de la seva esposa Margarida, a favor de Montserrat Moner,
àlies Goy, pagès oriünd de Riudellots de la Selva i habitant de Fornells, d'una casa de
l'esmentada Margarida, situada al Mercadal superior de Girona, al barri anomenat
Carrer Nou, àlies del "Pago", que havia estat de Pere Pebernat, traginer de Girona. Li
havien venut el 17 de juliol de 1565.

Bifoli mida quartilla amb el text de diversos instruments resumit en català. Un lliurament
de possessió de 10 d'agost de 1565; una venda que feu Antic Pebernat, sabater de
Girona, a favor d'en Torró, del Pla de Girona, oriünd de Llagostera, d'una casa situada
al carrer Nou de 10 de febrer de 1545; una venda feta per Miquel Bertran, antic baster,
i el seu fill Pere, traginer, a favor de Miquel Bernat, també traginer de Girona, d'una part
d'un alberg situat a la plaça d'en Vila del Mercadal de Girona i un pati cobert adjunt, de
23 de desembre de 1505.

1565 agost 10 Girona

nº 1 lletra O 229 x 223

351

46

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pasqual, Joan Benet

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

VENDA DE CENSAL atorgada per Jaume Simon, pagès, senyor útil i propietari del
mas Simon de Gàrrep de Sant Gregori, a favor d'Iu Hornos, Miquel Garbí, Ponç
Glaudes, Pere Pagès i Bernat Rostoll, com a jurats de la ciutat de Girona i protectors i
administradors del convent de monges de Santa Clara, construït fora muralles. Els ven
un censal de 100 sous barcelonesos de cens anual i 100 lliures de preu que rep per
mitjà de la taula de canvi de Rafel Ferrer, mercader i canvista de Girona.

Segueix ÀPOCA.

Part superior tallada. Havia estat encolat i cosit per la part inferior.  Presència de
taques i forats de corcs.

1566 gener 19 Girona

Plech 2 nº 7 235 x 405

352

577

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Caterina Rostoll, filla de Martí Rostoll, ballester
de Girona, i de la seva esposa Margarida, amb Miquel, fill de Joan Font. Comencen
amb la donació atorgada per Gaspar Rostoll, ballester de Girona, a favor de la seva
germana, de 60 lliures barceloneses i un vestit. Caterina ho constitueix en dot del seu
futur marit el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

Molt afectat per rosegadors.

1566 febrer 4 Girona

290 x 400

353

85

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pagès, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

DEFINICIÓ atorgada per Jerònia, filla de Jaume Simon, difunt pagès de Sant Gregori, i
de la seva esposa Joana, futura esposa de Baudili Ros, pagès del mateix lloc, a favor
de la seva mare i el seu germà Joan, de tota la seva part i llegítima paterna, materna i
suplement, i altres drets que pugui tenir sobre els béns dels seus pares. A canvi,
reconeix haver rebut 90 lliures de moneda barcelonesa, els vestits i joies personals i un
cofre que havia lliurat en dot al seu futur espòs

1566 maig 14

Plech primer nº 31 231 x 278

354

493

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pasqual, Joan Benet

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

CAPBREVACIÓ atorgada per Bernat de Tallada, pagès, senyor útil i propietari del mas
Tallada i les seves honors i possessions de Sant Martí de Llémena, a favor de Pere
Mateu, canonge i paborde del mes d'Agost de la Seu de Girona, de diverses peces de
terra que tenia per l'esmentada pabordia.

Presència de forats de rosegadors.
Document en paper adjunt amb el titol: "Memorial del que fa en Tallada"

1566 octubre 27 Girona

231 x 481

355

45

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Xifre, Narcís

Girona, notaria de Jaume de Campllong
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ÀPOCA atorgada per Antoni Daniel, pagès de Salitja, fill i hereu d'Anna, esposa de
Miquel Daniel i filla de Miquel Vidal, difunt de Quart, a favor de Miquel Garrofa, pagès
de Quart, i de la seva esposa Miquela, filla de Miquel Vidal i senyora útil i propietària
del mas Vidal, en què reconeix haver rebut 11 lliures barceloneses corresponents a la
part que faltava de les 70 que Miquel Vidal havia donat la mare de l'atorgant.

1566 novembre 11 Girona

nº22 y 22 134 x 241

356

159

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pasqual, Benet

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

DONACIÓ atorgada per Jaume Vidal, pagès del veïnat del Candell de Rupià, a favor
del seu oncle patern Pere Vidal, fuster de Rupià habitant de Torroella de Montgrí, en
concepte de la part, heretat i llegítima paterna, materna i suplement, i llegats fets pels
seus avis Pere Vidal i la seva esposa Joana, de 20 lliures barceloneses.

Havia estat encolat i cosit per la part inferior. Afectat lleugerament per rosegadors
sense pèrdua important de text.

1568 febrer 15 Rupià

217 x 308

357

596

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Nató, Galceran 

Rupià

CAPBREVACIÓ atorgada per Jeroni Mestres, prevere de Santa Maria de Castelló
d'Empúries, com a procurador de Peronella, vídua de Lluís Comte, cavaller de
Castelló, possessora per dret d'hipoteca de l'heretat i béns del seu marit, a favor del
comte d'Empúries i de Miquel de Boixadors, com a procurador seu, de la quarta part de
la dècima de la parròquia de Vilamalla i altres llocs veïns. Presta homenatge i jurament
de fidelitat al procurador del comte d'Empúries. Aquesta quarta part havia estat del
cavaller Bernat Sord el qual l'havia venuda a Francesc de Fontcoberta, també cavaller,
el 1357.

1568 abril 9 Castelló d'Empúries, Palau Comtal

212 x 572

358

502

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Carles, Joan

Comtat d'Empúries
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CARTA PRECÀRIA atorgada pel donzell Miquel de Boixadors, com a procurador del
comte d'Empúries, a favor d'Antoni Teixidor, del veïnat de Vilartolí, de la casa on viu i
diverses possessions de terra.

Força deteriorat per forats produïts per rosegadors i esparracs verticals.

1568 abril 26 Castelló d'Empúries

504 x 514

359

514

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Carles, Joan

Comtat d'Empúries

LLUÏCIÓ DE CENSAL atorgada per Miquel Jordà, sabater, i Quirze Riera, pagès de
Verges, obrers i administradors del ciri del Jovent de l'església de Verges, a favor de
Llàtzer Pastell, pagès de Torroella de Montgrí, hereu dels béns de Bernat Garbí, difunt
de Torroella. Li llueixen un censal de 38 lliures de preu que Bernat Garbí havia venut
als administradors d'aquest ciri el 1553. Consentiment de Jeroni Portes, Quirze Trió i
Antoni Nadal, cònsols de Verges.

Forats de corc.

1569 gener 26 Verges

209 x 303

360

621

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Clapés i Marcet, Rafael

Verges, la Tallada i Bellcaire, baronia de

DEFINICIÓ atorgada per Guerau Simó, fill de Joan Simó, difunt de [Sant Gregori], a
favor del seu germà [Jaume], senyor útil i propietari del mas Simon de Gàrrep de Sant
Gregori, de tots els drets que pugui tenir per raó de la seva part, heretat i llegítima
paterna i materna i suplement  sobre els béns dels seus pares. Reconeix haver rebut
50 lliures barceloneses.

Presència de forats de rosegadors.

1569 febrer 12 Girona

208 x 402

361

427

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong
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ESTABLIMENT EMFITÈUTIC atorgat per fra Joan Bellfort, cambrer del monestir de
Sant Pere de Rodes, de l'orde de Sant Benet, a favor d'Antic Ferrer, de Rabós, de
dues peces de terra, una propera a la font de Ventet. Se salven els drets de la
cambreria del monestir.

Presència de forats amb pèrdua de text.

1569 febrer 19 Castelló d'Empúries

345 x 305

362

251

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Clapés, Jaume
Bordes, Martí

Castelló d'Empúries, notaria d'en Bofill

ÀPOCA atorgada per Jaumeta, filla de Miquel Vidal, difunt pagès de Quart i de la seva
esposa Isabel (ara esposa d'Antoni Amic, pagès de Quart), esposa de Miquel Amic,
pagès del mateix lloc, a favor de Miquela, esposa de Miquel Garrofa, àlies Vidal, pagès
de Quart, germana de l'atorgant, en la qual reconeix haver rebut per mitjà de la taula de
canvi de Narcís Ferran, mercader i canvista de Girona, 150 lliures que li havia fet
donació en concepte de part, heretat i llegítima paterna i suplement i altres drets que
pugui tenir en els béns del seu pare.

1569 març 29 Girona

nº 41 131 x 242

363

462

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pasqual, Benet
Pasqual, Joan Benet

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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DONACIÓ atorgada per Miquel Garrofa, àlies Vidal, pagès de Quart i la seva esposa
Miquela, a favor de la seva filla Isabel per raó de les seves núpcies amb Antoni Amic,
pagès de Quart, en concepte de part, heretat i llegítima paterna, materna i suplement i
altres drets sobre els béns dels seus pares, de 100 lliures barceloneses.

ÀPOCA atorgada per Isabel, esposa d'Antoni Amic, pagès de Quart, a favor dels seus
pares en què reconeix haver rebut per mitjà de la taula de canvi de Narcís Serra,
mercader i canvista de Girona, 100 lliures corresponents al dot.

DONACIÓ atorgada per Miquela, esposa de Miquel Garrofa, àlies Vidal, pagès de
Quart, filla de Miquel Vidal, difunt pagès de Quart i d'Isabel, la seva esposa vivent, ara
esposa d'Antoni Amic, pagès també de Quart, a favor de la seva germana Jaumeta,
esposa de Miquel Amic, pagès de Quart, en concepte de part heretat i llegítima
paterna, materna i suplement i altres drets sobre els béns dels seus pares, de 150
lliures, d'acord amb la concòrdia entre les dues germanes per un llegat del seu pare.

DEFINICIÓ atorgada per Jaumeta favor de la seva germana Miquela, dels drets que
tenia en concepte de part, heretat i llegítima paterna, materna i suplement i altres drets
sobre els béns dels seus pares. Reconeix haver rebut 150 lliures barceloneses.

Esparrac a la part superior. Forats de rosegadors al marge esquerre.

1569 març 29 Girona

nº 78 738 x 311

364

463

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pasqual, Benet
Pasqual, Joan Benet

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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VENDA atorgada per Magdeló Cisterna, prevere de Sant Julià de Rabós, en favor de
Antoni Velliter, pagès de Rabós, d'una terra amb oliveres i altres arbres, situada en
aquest lloc.

DEFINICIÓ atorgada per Magdeló Cisterna a favor d'Antoni Velliter dels drets que tenia
en la recuperació d'un hort situat a Rabós, al lloc anomenat Babarell, que Marcial
Tortosa, difunt pagès de Rabós (l'heretat i béns eren de Magdeló) i la seva esposa
Eulàlia, havien venut a carta de gràcia el 13 maig 1546 a Antoni Velliter.

Afectat pels rosegadors i la humitat. S'ha perdut aproximadament un text del primer
document.

1569 juny 1 Castelló d'Empúries

533 x 348

365

304

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Clapés, Jaume

Castelló d'Empúries, notaria d'en Bofill

DEFINICIÓ atorgada per Gregori, fill del difunt Joan Simon, pagès de Sant Gregori, i de
la seva esposa Isabel, a favor del seu germà Jaume, també pagès de Sant Gregori, de
tots els drets que pugui tenir en la part, heretat i llegítima paterna, materna i suplement.
A canvi, reconeix haver rebut 100 ducats d'or equivalents a 120 lliures i tots els vestits,
armes i arnesos personals.

Part esquerra deteriorada.  Presència de forats.

1570 febrer 15 Caldes de Malavella

Plech primer nº 35 167 x 355

366

444

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pons, Galceran

Caldes de Malavella i Llagostera

Numeració antiga:
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ÀPOCA atorgada per Gregori Simon, àlies Rovira, pagès de Franciac, a favor del seu
germà Jaume Simon, pagès de Sant Gregori, en què reconeix haver rebut 60 lliures
barceloneses en pagament de les 120 que li havia donat en temps de les seves
núpcies.

Havia estat encolat per la part inferior.

1570 maig 16 Girona

120 x 262

367

183

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

ÀPOCA atorgada per Caterina, esposa de Joan Comte, paraire de Castelló
d'Empúries, filla dels difunts Jaume Salvador, punyaler de Castelló i de la seva esposa
Margarida, a favor de Miquel Huguet, ferrer de Castelló, abans cunyat seu, en què
reconeix haver rebut 20 lliures barceloneses corresponents a la restitució del dot que
Isabel, difunta esposa de Miquel Huguet i germana de l'atorgant, havia lliurat a
l'esmentat Miquel i que pujava a 30 lliures. Les restants 10 lliures havien estat
disposades en testament per la difunta, d'acord amb les capitulacions matrimonials.

1571 gener 26 Castelló d'Empúries

237 x 242

368

385

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vidal, Tomàs Ponç

Castelló d'Empúries, notaria d'en Mallen

DEFINICIÓ atorgada per Esperança, filla de Pere Vives, paraire de Girona, i de la
difunta Anna, la seva primera esposa, amb consell i voluntat de Joan Biarnès, el seu
futur espòs, a favor del seu pare, de tots els drets que tenia en concepte de part,
heretat i llegítima paterna, materna i suplement, i altres drets que pugui tenir sobre els
béns dels seus pares. A canvi, reconeix haver rebut 100 lliures barceloneses i els
vestits i joies personals, en concepte de dot.

1571 febrer 9 Girona

200 x 291

369

591

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong
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CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Margarida, vídua de Bernat Massana, difunt
tender de Girona, amb Jaume Moner, sabater originari de Palafolls i habitant de
Girona. Margarida lliura en dot al seu marit dues cases que té a Girona, en el carrer de
Pedret, que foren del seu primer marit, 300 lliures barceloneses i tots els vestits i joies
personals. Jaume Moner li correspon amb una part equivalent dels seus béns.

1571 març 14 Girona

195 x 288

370

475

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

ÀPOCA atorgada per Bartomeu Gri, de Sant Gregori, a favor de Joan Reixac, pagès
del mateix lloc, en què reconeix haver rebut 136 lliures corresponents al lloguer del
mas Gri durant set anys.

Pergamí força malmès: tinta esvanida i presència de forats de rosegadors.

1571 abril Girona

Plech 1 nº 15 268 x 329

371

335

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pagès, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

TESTAMENT de Miquel Riba, àlies Simon, originari del mas Riba de Santa Coloma de
Farners, i membre, per matrimoni, del mas Simon de la Torre, de Sant Gregori.
Nomena com a hereu universal Guerau, fill seu i de la seva esposa Joana Simon, i
com a substitutes, les seves filles Jerònia i Anna.

Tinta esvanida. Presència de taques i esparracs.

1571 abril 2 Sant Gregori, mas Simon de la Torre

465 x 580

Llatí i català

372

336

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vilaplana, Andreu

Girona, notaria de Jaume de Campllong

142



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Narcisa, filla de Cristòfol Carreres, pagès del
veïnat de Vila-roja, i de la seva esposa Antiga, amb Antic, fill d'Antic Vives, difunt
senyor útil i propietari del mas Vives de Sant Daniel de Girona, i de la seva esposa
Quitèria. Comencen amb la donació atorgada per l'esmentat Cristòfol a favor de la
seva filla, de 130 lliures barceloneses, els vestits personals i un cofre. Narcisa ho lliura
en dot al seu futur marit el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels seus
béns.

Segueix DEBITORI per la totalitat del dot.

1571 agost 24 Girona

432 x 327

373

347

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Codina, Gregori

Girona, notaria de Jaume de Campllong

DONACIÓ atorgada per Isabel Verneda, vídua de Paret-rufí, a favor d'Isabel, filla seva i
del seu espòs Baudili Verneda, paraire de draps de llana, habitant en el moment de la
seva mort de Banyoles, en atenció de les seves noces amb Martirià Bataller, en
concepte de part, heretat i llegítima paterna, materna i suplement, d'unes cases amb
hort, propietat de l'atorgant, anomenades la Ferreria Vella i situades a Paret-rufí.

Afectat per rosegadors.

1572 Girona

422 x 317

374

314

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vilaplana, Andreu

Girona, notaria de Jaume de Campllong

ÀPOCA atorgada per Iu Hornos, doctor en dret de Girona, com a col·lector i receptor
dels drets i subvencions de la coronació d'Anna, reina consort del rei Felip, a favor de
Miquel Garrofa, àlies Vidal, pagès, obrer durant el proper any de la parròquia Quart, en
què reconeix haver rebut per mitjà de la taula de canvi de Narcís Ferran, mercader i
canvista de Girona, 18 lliures, 12 sous i 3 diners de moneda barcelonesa per un foc
d'església i 25 focs i mig reials.

1572 gener 5 Girona

nº 43 130 x 175

375

145

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pagès, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

143



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Martirià Bataller, pagès de Constantins, fill dels
difunts Guerau Bataller, pagès del mateix lloc, i de la seva esposa Isabel, amb Isabel
Verneda, filla del difunt Baudili Verneda, paraire de draps de llana habitant de Banyoles
en temps de la seva mort, i de la seva esposa Isabel. Comencen amb la donació
atorgada per Martirià, amb consentiment i voluntat del seu germà Miquel, a favor de la
seva futura esposa, de 70 lliures barceloneses i els vestits, armes i arnesos personals
en concepte d'aixovar. Isabel Verneda, amb consentiment i voluntat de la seva mare i
del seu oncle Bartomeu Puig, prevere rector de Paret-rufí, li correspon amb una
quantitat equivalent dels seus béns.

Havia estat encolat amb altres pergamins.

1572 març 18 Girona

Plech Primer nº 41 325 x 280

376

432

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vilaplana, Andreu
Reig, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

DONACIÓ atorgada per Miquel Bataller, pagès de Constantins, fill dels difunts Guerau
Bataller i de la seva esposa Isabel, a favor del seu germà Martirià, per raó del seu
matrimoni amb Isabel, filla d'Isabel Verneda, vídua de Paret-rufí, en concepte de part,
heretat i llegítima paterna, materna i suplement i altres drets sobre els béns dels seus
pares, de 30 lliures i els vestits i armes personals.

Part esquerra afectada per rosegadors.

1572 març 18 Girona

Plech primer nº 42 257 x 350

377

550

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vilaplana, Andreu
Pagès, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

144



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Martirià Bataller, pagès de Constantins, fill dels
difunts Guerau Bataller, pagès del mateix lloc, i de la seva esposa Isabel, amb Isabel
Verneda, filla del difunt Baudili Verneda, paraire de draps de llana habitant de Banyoles
en temps de la seva mort, i de la seva esposa Isabel. Comencen amb la donació
atorgada per Martirià, amb consentiment i voluntat del seu germà Miquel, a favor de la
seva futura esposa, de 70 lliures barceloneses i els vestits, armes i arnesos personals
en concepte d'aixovar. Isabel Verneda, amb consentiment i voluntat de la seva mare i
del seu oncle Bartomeu Puig, prevere rector de Paret-rufí, li correspon amb una
quantitat equivalent dels seus béns.

1572 març 18 Girona

Plech Primer nº 38 401 x 225

378

578

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vilaplana, Andreu
Pagès, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Joan Nadal, pagès de Juià, i la seva esposa Caterina, a favor de
Joan Simon, sastre natural de Sant Gregori, en què reconeixen haver rebut 30 lliures
barceloneses. Joan Nadal les havia retingut del preu de la venda que li havia fet Isabel
Serra, esposa de Pau Serra, notari reial de Girona, d'un pati de terra situat al veïnat del
Pont Major, d'acord amb els pactes de la mateixa venda, en pagament d'un debitori
signat pels esmentats esposos Serra a favor de l'atorgant.

Presència de forats de corcs.

1572 maig 28 Girona

Plech 4 nº 17 294 x  310

379

555

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Caselles, Bernat

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

145



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

TESTAMENT de Gaspar Gimferrer, de Fornells. Nomena com a hereva universal la
seva néta Marianna, filla d'Esperança, filla difunta del testador i del seu marit Baudili
Figueres. Nomena com a substituts Jeroni, fill seu i de Sebastiana, la seva esposa
actual; Jerònia, filla seva, esposa de Gaspar Cal de Vilanna, i els néts dels testador,
fills de la difunta Miquela, de la Sala, esposa de Galceran Sala.

1572 juliol 17 Fornells de la Selva

nº 16  lletra O 344 x 277

Català

380

212

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Rossell, Montserrat

Fornells de la Selva, església de

Numeració antiga:

HERETAMENT atorgat per Joan Serra, pagès de Vila-sacra, a favor de Margarida, filla
seva i de la seva esposa Antiga, per raó del seu matrimoni amb Jeroni Avinyó, pagès
del mateix lloc, de tota l'heretat anomenada d'en Serra.

Havia estat atacat per fongs. Presència de forats. Força deteriorat.

1572 agost 30 Castelló d'Empúries

417 x 325

381

500

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Clapés, Jaume

Comtat d'Empúries

VENDA atorgada per Guillem Sastre, terrissaire de Girona, a favor d'Antic Vives,
senyor útil i propietari del mas Vives de Sant Daniel de Girona, d'una peça de terra en
part boscosa i en part vinya, situada a la Muntanya de Girona. La tenia com a hereu de
Bartomeva, vídua d'Esteve Borrell, pagès de Palafolls, segons testament de 1531, i la
ven pel preu de 6 lliures barceloneses.  Havia pertangut a Pere Cases, bracer de
Girona; Andreu Gombert, ballester de Girona, i a Miquel Torrent. El domini directe era
del comprador.

Segueix ÀPOCA.

1572 desembre 9 Girona

358 x 290

382

172

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Savarrés, Joan Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

146



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Guerau Garavac, àlies Simon, de Salitja, a favor de Jaume
Simon de Sant Gregori, en què reconeix haver rebut 14 lliures que faltaven per pagar
de les 50 corresponents a la donació feta el 22 de febrer de 1568.

1573 gener 2 Girona

Plech primer nº 45 104 x 245

383

456

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

DONACIÓ atorgada pels germans Antic Goy, major de 14 anys, i Margarida Goy, major
de 12 anys, fills de Montserrat Moner, àlies Goy i de Francesca Goy, la seva difunta
esposa, senyora útil i propietària del mas Goy de Fornells i hereus d'aquesta última,
amb consentiment i voluntat de Joan Vinyoles, de Riudellots de la Selva, tutor
testamentari dels atorgants, a favor del seu pare Montserrat Moner, àlies Goy, del mas
Goy amb les seves terres i possessions, amb la clàusula que Montserrat Moner els
hagi d'alimentar i proveir dels béns del mas, la retenció de 10 lliures per a cadascun
per disposar en testament i la condició que siguin col·locats en matrimoni a
coneixement de quatre parents o persones pròximes. A més, el donatari també haurà
de complir els llegats, obres pies i sufragis que els donants expressin en les seves
últimes voluntats.

Presència d'esparracs.

1573 març 15 Fornells de la Selva

nº 25  lletra O 468 x 385

384

188

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pagès, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

HERETAMENT atorgat per Montserrat Moner, àlies Goy, membre del mas Goy de
Fornells per matrimoni amb Francesca Goy, difunta propietària del mas, a favor d'Antic,
fill dels anteriors, de l'esmentat mas amb les seves terres, honors i possessions.

Esparrac consolidat a la part superior.

1573 març 15 Fornells de la Selva, mas Goy

nº 20 512 x 434

385

313

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pagès, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

147



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Miquel Bataller, pagès, i el seu fill Arnau, senyors útils i
propietaris del mas Bataller de Constantins, a favor de Jaume Simon de Gàrrep, de
Sant Gregori, en què reconeixen haver rebut part de les 200 lliures del dot de
Marianna, filla de Jaume Simon i esposa d'Arnau.

Presència de forats de rosegadors. Havia estat encolat per la part inferior.

1573 agost 4 Girona

121 x 225

386

203

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Solà, Segimon

Girona, notaria de Jaume de Campllong

VENDA atorgada per Felip Batlle, àlies Piferrer, pagès del veïnat de Sureda de
Llagostera, a favor de Pere Mestre, del veïnat de Mata de Llagostera, d'una peça de
terra anomenada l'Hortal, situada al lloc anomenat "lo trench d'en Matas" per la qual
passa la riera de Gotarra, pel preu de 40 lliures barceloneses. Signatura de Sadurní
Galí, paborde de la Pabordia de Tordera de Sant Feliu de Girona.

Presència de forats, sobretot a la part inferior que havia estat encolada amb un altre
pergamí.
Còpia simple.

1573 setembre 23 Llagostera

Nº 40 382 x 308

387

547

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.Numeració antiga:

LLUÏCIÓ DE CENSAL atorgada per [...] Miquel Alrà, canonge, a favor de [...], d'un
censal de 100 sous de pensió anual i 100 lliures de preu.

Esparrac a la part superior dreta amb pèrdua de gairebé una quarta part del text.

1574 març 13

Plech 2 nº 14 157 x 181

388

249

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notaria: Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

148



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DEFINICIÓ atorgada per Jerònia, filla de Jaume Simon, pagès, senyor útil i propietari
del mas [Simon] de Sant Gregori, esposa futura d'Antic Vidal, fill de Bartomeu Vidal,
pagès de Juià, amb consentiment i voluntat del seu marit, a favor de seu pare, de tota
la seva part, heretat i llegítima paterna, materna i suplement i tot el dret que tenia en
els béns dels seus pares. A canvi, reconeix haver rebut 200 escuts (a 24 sous
barcelonesos cada escut).

Part dreta afectada per rosegadors amb pèrdua de text. Havia estat encolat per la part
inferior.

1574 maig Girona

255 x 328

389

122

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Caselles, Bernat

Girona, notaria de Jaume de Campllong

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Jerònia Simon, filla de Jaume Simon, pagès,
senyor útil i propietari del mas Simon de Sant Gregori i de la seva esposa Antiga, amb
Antic Vidal, fill de Bartomeu Vidal, de Juià. Comencen amb la donació atorgada per
Jaume Simon a favor de la seva filla de 200 escuts i tots els vestits i joies personals.
Aquesta ho lliura en dot al seu futur marit el qual li correspon amb una quantitat
equivalent dels seus béns.

Presència de forats de rosegadors. Havia estat encolat per la part inferior.

1574 maig 8 Girona

431 x 312

390

149

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Caselles, Bernat

Girona, notaria de Jaume de Campllong

149



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Joana, filla del difunt Antoni Correu, pagès de
la vall de Manola del terme de Santa Maria de Pineda, i de la seva esposa Joana, amb
Antoni Alemany, pagès, fill del difunt Rafael Alemany, també pagès i de la seva esposa
Anna. Comencen amb la donació atorgada per Joana i Jaume, mare i germà
respectivament de Joana, a favor d'aquesta, de 120 lliures barceloneses, els vestits i
joies personals i un cofre de fusta. Aquesta ho lliura en dot al seu futur marit el qual li
correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

Carta partida per ABC

1574 maig 28 Pineda de Mar

369 x 303

391

365

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Moner, Joan

Montpalau, notaria de Jaume Coll

CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Esperança, filla de Pere Vives, paraire de
Girona, vídua de Joan Biarnès, menestral del mateix lloc, i Pere Serra, cardador de
Girona. Esperança amb consentiment i voluntat del seu pare i de Baudili Vives,
canonge de Sant Feliu de Girona, amb Joan Vives, paraire de la mateix ciutat, oncles
seus, dóna en dot al seu futur espòs 100 lliures barceloneses i tots els vestits i joies
personals. Pere Serra li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

1574 juny 16 Girona

249 x 355

392

476

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Caselles, Bernat

Girona, notaria de Jaume de Campllong

150



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

HERETAMENT atorgat per Jaume Simon Gàrrep d'Avall, de Sant Gregori, a favor del
seu fill Jaume, en contemplació al seu matrimoni amb Margarida, filla de Joan Reixac,
difunt pagès de Sant Gregori i de la seva esposa Bartomeva, de tots i cadascun dels
seus béns.

1574 novembre 30. Girona
CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Margarida, filla de Joan Reixac i de la seva
esposa Bartomeva, amb Jaume, de Sant Gregori, fill i hereu de Jaume Simon Gàrrep
d'Avall. Margarida, amb consentiment i voluntat de la seva mare Bartomeva i de la seva
tia Elionor, esposa de Guillem Morull, cardador de Girona, lliura en dot al seu futur
marit 925 lliures i 8 sous de moneda barcelonesa (380 en moneda i 535 lliures i 8 sous
en béns estimats). Jaume Simon li correspon amb una quantitat equivalent dels seus
béns.

Forats de rosegadors.

1574 octubre 11 Girona

400 x 346

393

450

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Anna, filla del difunt Bartomeu Joal, àlies Serra,
pagès de Fornells, i de la seva esposa Anna Serra, senyora útil i propietària del mas
Serra de Fornells, amb Antic Goy, hereu de Montserrat Moner, àlies Goy, pagès de
Fornells, i de la seva esposa Francesca, difunta, senyora útil i propietària del mas Goy
del mateix lloc. Comencen amb la donació feta per Anna Serra a favor de la seva filla,
de 120 lliures barceloneses, els vestits personals i un cofre, béns que constitueix en
dot. Antic Goy li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

1574, octubre, 12. Girona.
DEFINICIÓ atorgada per Anna, amb consentiment i voluntat d'Antic Goy, el seu futur
marit, a favor de la seva mare, de tot el dret que tenia en l'heretat i béns dels seus
pares. A canvi, reconeix haver rebut els béns que ha constituït en dot.

Falta la part superior dreta que ha estat afectada per rosegadors.
En la definició l'escrivà escriu Antiga en comptes d'Anna, referint-se a la filla. En
l'apartat de les signatures el nom apareix escrit correctament.

1574 octubre 12 Girona

nº 21 568 x 278

394

68

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Codina, Gregori

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

151



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Anna, filla del difunt Bartomeu Joal, àlies Serra,
pagès de Fornells, i de la seva esposa Anna Serra, senyora útil i propietària del mas
Serra de Fornells, amb Antic Goy, hereu de Montserrat Moner, àlies Goy, pagès de
Fornells, i de la seva esposa Francesca, difunta, senyora útil i propietària del mas Goy
del mateix lloc. Comencen amb la donació feta per Anna Serra a favor de la seva filla,
de 120 lliures barceloneses, els vestits personals i un cofre, béns que constitueix en
dot. Antic Goy li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

1574 octubre 12 Girona

nº 21 338 x 238

395

69

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Codina, Gregori

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Montserrat Moner, àlies Goy, pagès de
Fornells, vidu, amb Anna Serra, vídua de Bartomeu Joal, àlies Serra, difunt pagès del
mateix lloc, senyora útil i propietària del mas Serra, de Fornells. Comencen amb la
donació atorgada per Montserrat Moner a favor d'Anna, de 100 lliures de moneda
barcelonesa i els seus vestits i armes personals, en concepte  d'aixovar. Anna amb
consell i voluntat del seu germà [Montserrat Serra], prevere de l'església de Sant
Dalmai, li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

1574, octubre, 12. Girona.
ÀPOCA atorgada per Anna, vídua de Bartomeu Joal, àlies Serra, difunt pagès de
Fornells, a favor de Montserrat Moner, àlies Goy, pagès de Fornells, el seu futur espòs,
en què reconeix haver rebut 100 lliures barceloneses corresponents a l'aixovar.

Forats de rosegadors a la part dreta amb pèrdua de text.

1574 octubre 12 Girona

nº 14 398 x 246

396

82

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Codina, Gregori

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

152



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Montserrat Moner, àlies Goy, de Fornells, vidu,
amb Anna Serra, vídua de Bartomeu Joal, àlies Serra, senyora útil i propietària del mas
Serra de Fornells. Montserrat lliura a Anna [100 lliures de moneda barcelonesa] i els
vestits i armes personals en concepte d'aixovar. Anna, amb consell i voluntat del seu
germà Montserrat, prevere de Sant Dalmai, aporta al matrimoni una quantitat
equivalent dels seus béns.

Esparrac a la part superior dreta amb pèrdua de text. Presència de forats.

1574 octubre 12 Girona

nº 14 239 x 248

397

102

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Codina, Gregori

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

HERETAMENT atorgat per Bartomeva, vídua de Joan Reixac, pagès de Sant Gregori,
a favor de la seva filla Margarida, de tots els seus béns i drets.

Presència de forats de rosegadors que afecten el text.

1574 novembre 11 Girona

222 x 315

398

111

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

HERETAMENT atorgat per Bartomeva, vídua de Joan Reixac, pagès de Sant Gregori,
a favor de Margarida, filla dels anteriors, de tots els seus béns mobles i immobles.

1574 novembre 11 Girona

Plech Pr nº 51 211 x 347

399

131

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

153



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Francesc Roure, ferrer oriünd de Sant Martí de Llémena i
resident de Sant Joan de Vila-romà, com a procurador de la seva esposa Caterina, filla
dels difunts Andreu Vila, àlies Mates, pagès de Llagostera, i de la seva esposa
Margarida, a favor de Pere Mestre, pagès de Llagostera, en què reconeix haver rebut
50 lliures que li devien pel dot de Caterina. Procedien del preu de la venda feta a carta
de gràcia per Guerau Mates, pagès senyor útil i propietari del mas Mates, de
Llagostera, cunyat de l'atorgant, a favor de Pere Mestre, del mas Mates, d'acord amb
les clàusules de l'esmentada venda. Francesc també cedeix a Pere Mestre tots els
drets que puguin tenir en el mas, mentre estigui en vigor l'esmentada venda.

Havia estat encolat per la part inferior amb un altre pergamí.

1574 novembre 29 Caldes de Malavella

Nº 43 410 x 283

400

483

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Ribot, Pere

Caldes de Malavella i Llagostera, notaria de Bernat Estanyol i Batlle

Numeració antiga:

LLUÏCIÓ DE CENSAL atorgada pels canonges Jaume Cerdà i Joan Quintana; Miquel
Comes i Narcís Noguera, beneficiats, protectors i administradors generals; Pere
Sabater, canonge, i Antoni Rostoll, beneficiat, com a procuradors dels aniversaris
presbiterals de l'església de Sant Feliu de Girona, a favor de Jaume Simon Gàrrep
d'Avall, de Sant Gregori. Li llueixen un censal de 100 sous de pensió anual i 100 lliures
de preu, que els havia venut el mateix Jaume Simon Gàrrep d'Avall, com a principal, i
Narcís Salvinya d'Aiguaviva, com a fidejussor.

1574 desembre 1 Girona

Plech 2 nº 16 167 x 143

401

244

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Albert, Rafael

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

TESTAMENT de Margarida, esposa de Jaume Simon, menor d'edat, de Sant Gregori. 

Havia estat encolat per la part inferior i potser cosit.

1575 agost 24 Girona

plech primer nº 55 174 x 335

402

531

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Savarrés, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

154



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Magdalena Collell, filla de Gaspar Collell,
pagès de Palau-saverdera, amb consentiment i voluntat del seu cosí Vicenç Moner,
pagès del Soler, amb Antoni Teixidor, pagès de Vilartolí. Magdalena aporta 60 lliures
barceloneses i els vestits i joies personals en concepte de dot. El seu futur marit li
correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

DEBITORI atorgat per Vicenç Moner, pagès del veïnat del Soler, a favor d'Antoni
Teixidor, pagès de Vilartolí, espòs futur de la seva cosina Magdalena Collell, en què
reconeix deure-li les 60 lliures barceloneses corresponents al dot.

Presència de forats.

1575 novembre 26

nº 23 548 x 317

403

501

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Busquets, Galceran

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Francesc de Vilarig, donzell domiciliat a la vegueria de Girona, a
favor d'Antoni Llorens Gironès, paraire de la Bisbal, en què reconeix haver rebut tots
els diners que li devia per l'arrendament per cinc anys que acabava l'últim dia del maig
passat, de tots els censos, tasques, rèdits, la meitat dels foriscapis i altres drets que
rep en el terme de Corçà i Planils.

Presència de forats.

1575 desembre 14 Peratallada

232 x 212

404

369

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mates, Joan

Peratallada

ÀPOCA atorgada per Pere Serra, paraire de draps de llana de Girona, a favor del seu
sogre Pere Vives, paraire de Girona, en què reconeix haver rebut 15 lliures
barceloneses en pagament d'un termini del dot de Esperança, filla de Pere i esposa de
l'atorgant.

1576 gener 14 Girona

nº 29 186 x 192

405

147

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Caselles, Bernat

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

155



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ENCARREGAMENT DE CENSAL fet per Ponç Sobirà, a favor de Margarida, vídua de
Guerau Pla, botiguer de draps de llana de Girona, d'un censal de 150 sous de pensió
anual i 150 lliures de preu, venut per l'esmentat Guerau a Antoni Joan Sagrera i
Miquel, difunt ciutadà de Girona. També assumeix tres debitoris. En primer lloc, el
deute contret amb Joan Oliver, pagès del veïnat de Domeny, parròquia de Paret-rufí,
per una societat fundada per l'esmentat Oliver i el difunt marit de Margarida, societat
per la qual havia pagat a Joan Moner, sobrecol·lector dels drets de butlla de Girona. El
segon lloc, el deute contret amb Anna Sagrera, vídua d'Antoni Joan Sagrera i Miquel,
per una pensió del censal. En tercer lloc, el contret amb Pau Gelabert, prevere obtentor
del benefici de Sant Jaume de la Seu de Girona, senyor directe del mas. El total pujava
a 73 lliures, 17 sous i 9 diners. Aquest encarregament es fa d'acord amb les clàusules
de la venda feta per Margarida Pla a Ponç Sobirà, de tot el mas Batlle (dels béns del
seu marit), situat al veïnat de Goscós de Riudellots de la Creu, amb les seves terres,
honors i possessions, pel preu de 225 lliures i 9 diners barcelonesos.

Esparrac d'origen cosit.

1576 febrer 10 Girona

403 x 390

406

378

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vilaplana, Andreu

Girona, notaria de Jaume de Campllong

CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Esperança, filla del difunt Antic Vives, i de la
seva esposa Quitèria, germana d'Antic Vives, pagès, senyor útil i propietari del mas
Vives de Sant Daniel de Girona, amb Rafael Carreres, fill de Cristòfol Carreres, pagès
del veïnat de Vila-roja i de la seva esposa Antiga, senyora útil i propietària del mas
Carreres d'aquest veïnat. Comencen amb la donació atorgada per Antic Vives, a favor
de la seva germana, de 40 lliures barceloneses, un cofre i els vestits personals.
Aquesta ho lliura en dot al seu futur marit, el qual li correspon amb una quantitat
equivalent dels seus béns.

DEBITORI atorgat per Antic Vives a favor dels cònjuges Carreres i de llur fill Rafael,
dels béns aportats en dot per la futura esposa d'aquest.

1576 febrer 25 Girona

nº 28  nº 17 360 x 313

407

138

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Codina, Gregori

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

156



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Pau Gelabert, prevere obtentor del benefici sota invocació de
Sant Jaume en la Seu de Girona, a favor de Ponç Sobirà, mercader de Girona, en què
reconeix haver rebut 6 lliures i 12 sous que li devia Margarida, vídua de Guerau Pla,
botiguer de draps de llana de Girona, possessora per dot i esponsalici dels béns del
seu marit, per diversos censos que li devia del mas Batlle, situat al veïnat de Goscós
de Riudellots de la Creu. Els diners els havia retingut Ponç Sobirà de la compra del
mas Pla amb aquest propòsit.

1576 març 19 Girona

378 x 268

408

289

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vilaplana, Andreu

Girona, notaria de Jaume de Campllong

DEBITORI atorgat per Llàtzer Carrió, senyor útil del mas Carrió del veïnat de Domeny,
a favor del seu futur gendre Joan Simon, sastre natural de Sant Gregori, en què
reconeix deure-li 80 lliures barceloneses corresponents al dot de Margarida, filla de
l'atorgant i de la seva esposa Caterina.

Falta la part dreta i el cantó superior esquerre del pergamí.
Còpia simple.

1576 maig 12 Girona

Plech primer nº 56 211 x 348

409

392

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Pere Massot, pagès d'Ultramort, a favor de Llàtzer Pastell, pagès
de Torroella de Montgrí, en què reconeix haver rebut 160 lliures barceloneses
corresponents al dot d'Anna, cosina germana de Llàtzer i futura esposa de Pere
Massot.

1576 agost 19 Torroella de Montgrí

168 x 184

410

121

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Batlle, Jaume

Torroella de Montgrí

157



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DEFINICIÓ atorgada per Anna, filla dels difunts Joan Pastell i la seva esposa Rafaela,
de Torroella de Montgrí, futura esposa de Pere Massot, a favor de Llàtzer Pastell,
pagès de Torroella de Montgrí, cosí germà seu, de tota la seva part, heretat i llegítima
paterna, materna i suplement i qualsevol altre dret sobre els béns dels seus pares. A
canvi, reconeix haver rebut 160 lliures barceloneses i els vestits i joies personals en
concepte de dot.

1576 agost 19 Torroella de Montgrí

304 x 313

411

222

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Batlle, Jaume

Torroella de Montgrí, notaria d'Isabel, vídua d'Andreu Pons

CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Anna, filla dels difunts Joan Pastell, de Torroella
de Montgrí, i de la seva esposa Rafaela, amb Pere Massot, pagès d'Ultramort, fill de
Marturià Massot. Comencen amb la donació atorgada per Llàtzer Pastell, pagès de
Torroella de Montgrí, cosí germà d'Anna, a favor d'aquesta, de 160 lliures
barceloneses i els vestits i joies personals. Anna ho lliura en dot al seu futur espòs el
qual, amb consentiment del seu pare i altres parents, li correspon amb una quantitat
equivalent dels seus béns.

1576 agost 19 Torroella de Montgrí

447 x 272

412

623

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Batlle, Jaume

Torroella de Montgrí, notaria d'Isabel, vídua d'Andreu Pons
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

VENDA DE CENSAL atorgada per Miquel Joan Palomeres Oliver Duran, de Palafolls,
batlle del terme de Montpalau; Lluís Monet, mercader de Calella; Antiga Mas, vídua de
Quirze Monet, àlies Mas, del veïnat de Montcalvó de Vallmanya, i Guerau Mas, pagès
del mateix veïnat, com a marmessors i executors de l'últim testament de Quirze Monet,
àlies Mas, a favor d'Antoni Reixac i del seu fill Miquel, paraires de Pineda. Els venen un
censal ja creat de 30 sous de pensió anual i 30 lliures de preu venut el 4 d'octubre de
1558 per Antoni Tomàs, senyor útil i propietari del mas Tomàs de la Serra de Palafolls
a l'esmentat Quirze.

Segueix ÀPOCA.

Forats de rosegadors a la part inferior.

1576 novembre 5 Vallmanya, veïnat de Montcalvó, mas Mas

631 x 243

413

464

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Moner, Joan

Montpalau, notaria de Jaume Coll

PERMUTA entre Margarida Serra, de Vila-sacra, i Marianna Gibert. La primera lliura
una peça de terra del mas Serra, situada a Vila-sacra, al lloc anomenat les Hortes. La
segona, una peça de prat situada a la mateixa parròquia, al lloc anomenat camí de
Castelló.

Presència d'esparracs i forats.
Còpia simple.

1576 novembre 6 Castelló d'Empúries

359 x 453

414

522

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

DEFINICIÓ DE COMPTES atorgada per Pere Agramunt, sabater de Girona, com a
procurador de Pere Massana, prevere beneficiat en l'església de Sant Joan de les
Abadesses, a favor de Margarida, esposa de Jaume Moner, sabater de Girona, que
havia estat esposa de Bernat Massana, difunt tender de Girona. Li defineix els comptes
de l'administració del quinzè de Corçà, que portava el seu marit i a la seva mort, ella
mateixa. La definició es fa d'acord amb una concòrdia entre ambdues parts i el
pagament per part de Margarida de set quarteres de mestall.

1577 gener 14 Girona

168 x 331

415

477

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Bartomeu Vidal, pagès, senyor útil i propietari del mas Vidal de
Juià, i el seu fill i hereu Antic, a favor de Jaume Simon, pagès de Sant Gregori, en què
reconeixen haver rebut per mitjà de la Taula de Canvi de Girona, 105 lliures que
faltaven per pagar de les 210 corresponents al dot de Jerònia, esposa d'Antic Vidal i
germana Jaume Simon.

Presència de forats de rosegadors.

1577 setembre 19 Girona

plech pr. nº 57 193 x 355

416

184

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Caselles, Bernat

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

ESTABLIMENT atorgat per Baudili Vives, canonge de Sant Feliu de Girona, com a
procurador del monestir de Sant Daniel de Girona, a favor d'Antic Vives, pagès de Sant
Daniel, d'una peça de terra boscosa i antigament vinya i bosc, situada a la muntanya
de Girona i anomenada Vallmira, la qual afrontava a migdia amb el camí de Monells.
Havia estat del mas Castellar i capbrevada per Caterina, vídua de Francesc Cebrià,
blanquer de Girona.

1577 setembre 27 Girona

343 x 317

417

129

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Savarrés,  Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

TESTAMENT de Margarida, vídua d'Esteve Lloberes, mercader de Girona. Nomena
com a hereu universal Pere Vives, paraire de Girona.

1577 desembre 28 Girona

178 x 300

Català

418

108

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Albert, Rafael
Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DEFINICIÓ atorgada per Joana, filla d'Antoni Teixidor, difunt pagès de Vilartolí i de la
seva esposa Damiana, esposa de Pere Cres, àlies Puig, pagès de Masarac, a favor del
seu germà Antoni, de tota la seva part, heretat, llegítima paterna, materna i suplement i
altres drets que pugui tenir sobre els béns dels seus pares. Reconeix haver rebut 50
lliures barceloneses que havia lliurat en dot al seu marit.

1578 gener Peralada

225 x 382

419

498

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Ferrer, Pere

Peralada

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Joana Doi, filla d'Elionor i Joan Doi, mariner de
Canet, amb Pere Bertran, mariner, fill del treballador Guerau Bertran i de la seva
esposa Bartomeva, també de Canet. Comencen amb la donació feta per Elionor, vídua
de Joan Doi; Miquel Oliver, assaonador de pells de Calella, i Salvador Lleuger, mariner
de Canet, com a tutors de Joana, a favor d'aquesta, en concepte de part, heretat i
llegítima paterna, materna i suplement,  i altres drets que li corresponien sobre els béns
dels seus pares, d'un pati o sol de terra situat a Canet, al lloc anomenat camp de Sant
Feliu; els vestits i joies personals i un cofre de fusta. Joana ho lliura en dot al seu futur
marit el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

DEBITORI atorgat per Elionor Doi, Miquel Oliver i Salvador Lleuger com a tutors de
Joana, a favor de Pere Bertran, en què reconeixen deure-li el cofre de fusta que consta
en les capitulacions matrimonials.

Carta partida per ABC.

1578 març 16 Canet de Mar

522 x 335

420

438

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Moner, Joan

Montpalau, notaria de Jaume Coll
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Francesc Domènec, senyor útil i propietari del mas Domènec del
terme de Llagostera.

Tinta esvanida, il·legible.

1578 setembre Llagostera

N 25 132 x 154

421

146

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Ribot, Pere

Caldes de Malavella i Llagostera, notaria de Bernat Estanyol i Batlle

Numeració antiga:

DEFINICIÓ DE COMPTES atorgada per Margarida, filla de Guerau Martí, difunt pagès
del pla de Girona, amb consens i voluntat del seu oncle patern Antoni Martí i del seu
germà Jeroni, curadors seus assignats per Joan Cases, doctor en tots dos drets i jutge
ordinari de Girona, i amb consentiment d'Antoni i Joan Martí, germà i oncle
respectivament de l'atorgant, de Sant Martí Vell, a favor de Montserrat Moner Goy,
àlies Serra, pagès de Fornells, antic tutor seu.

1578 setembre 28 Girona

nº 26 lletra O 317 x 251

422

96

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vilaplana, Andreu

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Miquel Bataller, senyor útil del mas Bataller de Constantins, i el
seu fill i hereu Segimon, a favor de Jaume Simon, de Sant Gregori, en què reconeixen
haver rebut per mitjà de la Taula de Canvi de Girona, 40 lliures de moneda
barcelonesa, en pagament de les 200 lliures corresponents al dot de Marianna, esposa
de Segimon i germana de Jaume Simon.

1578 novembre 4 Girona

171 x 148

423

576

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DONACIÓ atorgada per Jaume, pagès de Sant Gregori, fill i hereu de Jaume Simon de
Gàrrep, difunt pagès del mateix lloc, a favor d'Antiga Simon, la seva mare, de tot el
mas Simon de Gàrrep amb les seves honors i de totes les possessions que té a la
parròquia de Paret-rufí i en el veïnat de Domeny. Reté 10 lliures per poder testar.

Presència de forats i tinta esvanida per abrasió.

1579 febrer 17 Girona

nº 59 234 x 426

424

403

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Xifre, Narcís

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

LLUÏCIÓ DE CENSAL atorgada per Miquel Martí Abric, ciutadà i jurat, i el seu fill i
hereu Miquel, a favor de Miquel Garrofa, àlies Vidal i Deulonder, pagès, que havia
entrat per matrimoni al mas Deulonder de Fornells. Li llueixen un censal de 50 sous de
pensió anual i 50 lliures de preu, que Miquel Joan Deulonder, causídic de Girona, la
seva esposa Francina i llur fill Miquel Francesc, paraire, havien venut a Jaume Peres,
cavaller de Girona. L'atorgant el tenia per compra a Miquel de Tafurer i Peres, donzell
de Girona, i la seva esposa Anna. Es llueix d'acord amb les capitulacions matrimonials
entre Miquel Garrofa, àlies Vidal i Deulonder i Caterina, senyora útil i propietària del
mas Deulonder.

1579 febrer 17 Girona

nº 56 lletra O y S 282 x 270

425

449

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vilaplana, Andreu

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

LLUÏCIÓ DE CENSAL atorgada per Francesc Vidal, notari de Girona, com a
procurador de Bartomeu Serra, prevere beneficiat, obtentor del benefici sota invocació
de Sant Miquel del monestir de Sant Martí Sacosta de Girona, a favor de Miquel
Garrofa, àlies Vidal i Deulonder, oriünd d'Aiguaviva, membre del mas Deulonder de
Fornells per matrimoni amb Caterina Deulonder, senyora útil i propietària del mas. Li
llueix un censal de 30 sous de pensió anual i 30 lliures de preu, d'acord amb les
capitulacions matrimonials de Francesc i Caterina.

Havia estat cosit per la part inferior. Forat, defecte d'origen del pergamí.

1579 febrer 27 Girona

nº 57 lletra O y S 194 x 347

426

470

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vilaplana, Andreu

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

LLUÏCIÓ DE CENSAL atorgada per Jaume Batlle, pagès d'Estanyol, fill de Roc Batlle,
a favor de Miquel [Garrofa], àlies Vidal i Deulonder, pagès membre del mas Deulonder
de Fornells per matrimoni. Li llueix un censal de 50 sous de pensió anual i 50 lliures de
preu, que Miquel Joan Deulonder, mercader de Girona, en nom propi i com a pare de
Miquel Francesc Deulonder, paraire de Girona, fill seu i de la seva esposa Francina,
nét i hereu universal de Miquel Deulonder, també mercader de Girona, senyor útil i
propietari del mas Deulonder, havia venut a Bartomeu Batlle, difunt d'Estanyol, avi de
l'atorgant. Es llueix d'acord amb les capitulacions matrimonials entre Miquel Garrofa,
àlies Vidal i Deulonder i Caterina Deulonder, senyora útil i propietària del mas
Deulonder.

1579 març 26 Girona

nº 55 lletra O y S 295 x 243

427

460

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vilaplana, Andreu

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

LLUÏCIÓ DE CENSAL feta per Pere Miralles, Gabriel Miró i Gaspar Rius, frares del
convent de Sant Agustí de Torroella  de Montgrí, a favor de Llàtzer Pastell, pagès de la
mateixa parròquia. Li llueixen un censal de 6 sous de pensió anual i 6 lliures de preu.

Esparrac a la part superior no consolidat.

1579 agost 3 Torroella de Montgrí

234 x 229

428

97

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Batlle, Jaume

Torroella de Montgrí

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Francesc, pagès del terme de [... ], fill de Joan
Calabruix, pagès, i de la seva esposa Ant[iga], amb Rafaela, filla de Joan Salva, pagès
de Mollet, i de la seva esposa Margarida. Comencen amb la donació feta pels cònjuges
Salva, a favor de la seva filla, de tota l'heretat que tenen a Mollet. Rafaela constitueix
aquests béns en dot i Francesc Calabruix aporta al matrimoni 200 lliures barceloneses.

Presència de forats.

1579 octubre 11 Mollet

522 x 341

429

559

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Ferrer, Pere

Peralada

ÀPOCA atorgada per Narcisa, filla i hereva de Miquel Pujades, difunt pagès de Foixà,
amb consentiment i voluntat de Pere Martí, de Cassà de Pelràs, parent seu, a favor de
Pere Massot, pagès d'Ultramort, en què reconeix haver rebut 40 lliures barceloneses
corresponents al preu de la venda a carta de gràcia que Marturià i Pere Massot havien
fet a Miquel Pujades, d'una peça de terra anomenada la Mata, situada a Ultramort, i 25
sous del salari del notari per fer els instruments de la venda.

1579 desembre 3 Cassà de Pelràs

191 x 251

430

271

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Marquès, Sixt

Girona, notaria de Jaume de Campllong
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Jeroni Medrenc, en què reconeix haver rebut 194 lliures.

Tinta esvanida a la part superior i esquerra. Presència de forats a la part superior.

1580 abril 11 Torroella de Montgrí

214 x 166

431

162

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Batlle, Jaume

Torroella de Montgrí

158[.], agost, [.]1. Arenys de Mar
ÀPOCA atorgada per Antoni Roget, mariner de Santa Maria d'Arenys, a favor de [...]
mariner de la mateixa parròquia, el seu gendre, en què reconeix haver rebut 120 lliures
de moneda barcelonesa i dues arques, corresponents a l'aixovar que havia aportat en
el seu matrimoni amb Jerònia, donzella, filla de l'atorgant i de la seva esposa difunta
Anna.

Afectat per rosegadors a la part dreta i esquerra, amb pèrdua de text.

177 x 202

432

376

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Oms, Antoni Joan

Montpalau, notaria de Jaume Coll
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Antònia, filla d'Antiga Llandric i de Gaspar Lleu,
difunt mariner de Santa Maria d'Arenys, amb Esteve Borrell, mariner, fill dels difunts
Antoni Llobet, àlies Borrell, pagès, i Salvadora Borell, de Sant Martí d'Arenys.
Comencen amb la donació atorgada per l'esmentada Antiga Llandric, a favor de la
seva filla, de 70 lliures barceloneses i tots els vestits i joies personals. Aquesta ho
constitueix en dot i el seu futur marit li correspon amb una quantitat equivalent dels
seus béns.

DEFINICIÓ atorgada per Antònia, a favor de la seva mare, de tots els drets en
concepte de part, heretat i llegítima paterna, materna i suplement i altres drets que
pugui tenir per raó dels béns dels seus pares.

Carta partida per ABC.

1581 abril 25 Arenys

536 x 295

433

566

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Moner, Joan

Montpalau, notaria de Jaume Coll

ÀPOCA atorgada per Narcisa, esposa d'Antoni Goy, pagès de Juià, a favor d'Antic
Vives, pagès de Sant Daniel de Girona, cosí germà seu, en què reconeix haver rebut
10 lliures barceloneses en pagament del dot de Margarida Vives, difunta mare de
l'atorgant.

1581 juny 3 Girona

138 x 207

434

139

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Vilaplana, Andreu
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

TESTAMENT de Jaume, fill del difunt Jaume Simon Gàrrep d'Avall i de la seva esposa
Antiga, vivent, de Sant Gregori. Nomena com a hereu universal Jaume, fill seu i de la
seva esposa  Margarida, de dos anys. Posat cas que no arribi a la majoria d'edat,
institueix com a substitut el que el seu pare havia indicat en el testament.

1581 octubre 18 Girona

Plech primer nº 60 272 x 229

Llatí i català

435

255

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Albert, Rafael
Garbí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

CAPBREVACIÓ atorgada per Gabriel Negre, pagès del Portal, terme del castell de la
Tallada, a favor de Miquel Pallarès, cambrer del monestir de Santa Maria d'Ullà,
absent, i de Montserrat Servià i Silvestre, sastre de Verges, el seu procurador, d'una
terra situada en el terme de la Tallada, tinguda per la cambreria de l'esmentat monestir.

Tinta esvanida i taques.

1582 març 30 Tallada d'Empordà, la

187 x 302

436

350

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Serra, Pau

Verges, la Tallada i Bellcaire, baronia de, notaria de Miquel Tarza Corona
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Joan, fill dels difunts Guerau Catà i de la seva
esposa Sebastiana, de Santa Maria d'Arenys, amb Jerònia, filla del difunt Gaspar Lleu i
de la seva esposa Antiga, vivent. Comencen amb la donació atorgada per Antiga i el
seu fill Montserrat Lleu, a favor de la seva filla i germana, respectivament, en concepte
d'heretat i llegítima paterna, materna i suplement, de 70 lliures barceloneses, els vestits
i joies personals i un cofre. Jerònia ho lliura en dot al seu futur marit el qual li correspon
amb una quantitat equivalent dels seus béns.

Carta partida per ABC.

Afectat per rosegadors en el marge esquerre. Forats a la part superior provocats per la
desintegració del pergamí.

1582 setembre 16 Arenys

275 x 274

437

398

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Oms, Antoni Joan

Montpalau, notaria de Jaume Coll

DEFINICIÓ atorgada per Jerònia, filla del difunt Gaspar Lleu, d'Arenys i de la seva
esposa Antiga, amb consentiment del seu espòs Joan Catà, a favor de la seva mare i
del seu germà Montserrat, de la seva part, heretat i llegítima paterna, materna i
suplement i altres drets que pugui tenir sobre els béns dels seus pares. A canvi
reconeix haver rebut 70 lliures barceloneses,  els vestits i joies personals i un cofre de
fusta.

1582 setembre 16 Arenys

350 x 146

438

435

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Oms, Antoni Joan

Montpalau, notaria de Jaume Coll

RESTITUCIÓ atorgada per Antiga, vídua de Jaume Simon, pagès de Sant Gregori, a
favor del seu fill Jaume, de tots els béns i drets que aquest li havia donat.

El document havia estat encolat per la part inferior dreta.

1583 febrer 28 Girona

Plech primer nº 51 181 x 391

439

442

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vidal, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Margarida Goy, filla de Montserrat Moner, àlies
Serra, pagès del mas Serra per raó de matrimoni, anteriorment del mas Goy per la
mateixa raó, i de la difunta Francesca Goy, senyora útil del mas Goy, amb Miquel
Serra, pagès de Fornells de la Selva, fill i hereu de Bartomeu Joal, àlies Serra, i de la
seva esposa Anna Serra, senyora útil i propietària del mas Serra. Comencen amb la
donació feta per Montserrat Moner, àlies Serra, a favor de  la seva filla, de 120 lliures
de moneda barcelonesa, els seus vestits i dues arques. Margarida ho lliura en dot al
seu futur marit el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

DEFINICIÓ atorgada per Margarida Goy, a favor del seu pare, dels drets que tenia
sobre els béns dels seus pares.

ÀPOCA atorgada per Anna Serra a favor de Montserrat Moner, àlies Serra, en què
reconeix haver rebut 120 lliures corresponents al dot de Margarida, filla de Montserrat i
futura esposa de Miquel Serra.

Són dos pergamins cosits.

1583 abril 29 Girona

nº 16 559 x 336

440

70

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Canals, Pere
Reig, Benet

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Beneta, filla de Montserrat Moner, àlies Serra,
de Fornells, membre del mas Serra de Fornells per raó de matrimoni, i de la seva
difunta esposa Jerònia Vinyoles, amb Miquel Pont, pagès, senyor útil del mas Pont de
Fornells. Comencen amb la donació atorgada per Montserrat Moner a favor de la seva
filla, de 125 lliures barceloneses, els vestits i joies personals i dues arques. Beneta ho
lliura en dot al seu futur marit el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels
seus béns.

DEFINICIÓ atorgada per Beneta a favor del seu pare, de tota la part, heretat i llegítima
paterna, materna i suplement i altres drets sobre els béns dels seus pares. A canvi
reconeix haver rebut els béns que constitueixen el dot.

Esparrac cosit a la part superior.

1583 abril 29 Girona

nº 15 493 x 295

441

325

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Canals, Pere
Reig, Benet

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Montserrat Moner, àlies Serra, pagès del mas Serra de Fornells
per matrimoni, anteriorment membre del mas Goy per la mateixa raó, i Antic Goy,
senyor útil i propietari del mas Goy, fill de l'atorgant, a favor de la seva esposa Anna
Serra, senyora útil i propietària del mas Serra, i del seu fill Miquel Serra, en què
reconeixen haver rebut 100 lliures barceloneses corresponents a la dot d'Antiga, filla
d'Anna i esposa d'Antic Goy.

1583 abril 29 Girona

nº 72 196 x 170

442

390

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Canals, Pere
Reig, Benet

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

VENDA A CARTA DE GRÀCIA atorgada per Miquel Sabet, sabater de Pineda, a favor
d'Antoni Reixac, paraire del mateix lloc, d'un quadre de terra de conreu situat a Santa
Maria de Pineda, al lloc anomenat Perafita, pel preu de 32 lliures barceloneses. Se
salva el dret i domini directe de l'abat del monestir de Sant Salvador de Breda.

Segueix ÀPOCA.

Segueix LLIURAMENT DE POSSESSIÓ.

Presència de forats.

1583 novembre 2 Palafolls

509 x 312

443

486

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Desclapés, Pau

Palafolls, notaria de Jaume Joan Manresa
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CONCÒRDIA entre Elionor Marull, esposa de Guillem Marull, cardador de Girona, filla
de Guillem Reixac, difunt pagès de Sant Gregori i germana i hereva de Joan Reixac,
difunt pagès del mateix lloc, i el seu marit, d'una banda, i Jaume Simon, de Sant
Gregori, vidu i hereu de Margarida, filla de Joan Reixac, de l'altra, per raó de la
restitució del dot de l'esmentada Margarida.

1584 desembre 24. Girona.
ÀPOCA atorgada per Elionor Marull a favor de Jaume Simon en què reconeix haver
rebut 100 lliures barceloneses, de les 250 que li havia de pagar per la concòrdia
precedent.

Són dos pergamins cosits

1583 novembre 9 Girona

Plech 4 nº 18 670 x 272

Llatí i català

444

563

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Savarrés, Joan Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Joan Manresa i Cobarsí, donzell, fill dels difunts
Joan Cobarsí, àlies Manresa, donzell domiciliat a Riudarenes, i Antiga Manresa, amb
Isabel, filla de Miquel Garrofa, àlies Vidal, pagès de Quart i de la seva esposa Miquela,
senyora útil i propietària del mas Vidal de Quart, també difunts. Comencen amb la
donació feta per Joan Manresa, amb consentiment i voluntat del seu germà Jaume,
donzell domiciliat a Riudarenes, a favor de la seva futura esposa, de 500 lliures
barceloneses i els vestits i armes personals, en concepte d'aixovar. Isabel, amb
consentiment i voluntat de Miquel Guic, prevere rector de Montfullà, i diversos parents,
correspon al seu futur marit amb una quantitat equivalent dels seus béns.

1584 gener 5 Girona

nº 79 312 x 325

445

448

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vilaplana, Andreu

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DONACIÓ atorgada per Jaume Manresa i Cobarsí, donzell de Riudarenes, senyor útil i
propietari dels masos Manresa de Maçanet de la Selva i Cobarsí de Riudarenes, fill de
Joan Cobarsí, àlies Manresa, donzell, i d'Antiga Manresa, difunts, a favor del seu
germà Joan Manresa, per raó del seu matrimoni amb Isabel, filla de Miquel Garrofa,
àlies Vidal, pagès de Quart i de la seva esposa Miquela, també difunts, senyora útil i
propietària del mas Vidal de Quart, en concepte de part, heretat i llegítima paterna,
materna i suplement i altres drets sobre els béns dels seus pares, de 500 lliures
barceloneses i tots els vestits i armes personals.

1584 gener 5 Aiguaviva

nº 79 207 x 325

446

472

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vilaplana, Andreu

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Joan Manresa i Cobarsí, donzell, fill dels difunts
Joan Cobarsí, àlies Manresa, donzell domiciliat a Riudarenes, i Antiga Manresa, amb
Isabel, filla de Miquel Garrofa, àlies Vidal, pagès de Quart i de la seva esposa Miquela,
senyora útil i propietària del mas Vidal de Quart, també difunts. Comencen amb la
donació feta per Joan Manresa, amb consentiment i voluntat del seu germà Jaume,
donzell domiciliat a Riudarenes, a favor de la seva futura esposa, de 500 lliures
barceloneses i els vestits i armes personals, en concepte d'aixovar. Isabel, amb
consentiment i voluntat de Miquel Guic, prevere rector de Montfullà, i diversos parents,
correspon al seu futur marit amb una quantitat equivalent dels seus béns.

DEBITORI atorgat per Jaume Manresa i Cobarsí a favor del seu germà Joan, en què
reconeix deure-li les 500 lliures de l'aixovar.

Part esquerra deteriorada per la humitat.

1584 gener 5 Girona

nº 79 463 x 359

447

542

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vilaplana, Andreu

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DEFINICIÓ atorgada per Esperança, filla de Pere Mestre, pagès de Llagostera, i de la
seva difunta esposa Magdalena, futura esposa de Miquel Codalar, de Llagostera, a
favor del seu pare, de tota la seva part, heretat i llegítima paterna, materna i suplement
i altres drets que pugui tenir en els béns dels seus pares. A canvi reconeix haver rebut
180 lliures en concepte de dot.

Tinta esvanida i presència de taques.

1584 gener 29 Llagostera

Nº 19 254 x 305

448

545

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Albert, Jaume

Caldes de Malavella i Llagostera, notaria de Bernat Estanyol i Batlle

Numeració antiga:

CONCÒRDIA entre Miquel Deulonder, àlies Puig, i la seva esposa Caterina, senyora
útil del mas Deulonder de Fornells, d'una banda, i Joan Vidal, àlies Manresa, pagès, i
la seva esposa Isabel, senyora útil de mas Vidal de Quart, de l'altra, sobre la donació
que Miquel Vidal, àlies Garrofa i Deulonder, pare d'Isabel, féu a la seva segona esposa
Caterina Deulonder.

Esparrac a la part superior.

1584 abril 10

nº 23 443 x 331

Llatí i català

449

422

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Galí, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Bernat Vives, paraire de draps de llana de Girona, hereu
juntament amb el seu germà Pere, també paraire de draps de llana, i Antic Vives,
pagès del veïnat de Sant Daniel de Girona, nebot dels anteriors, tots ells hereus de
Joan Vives, difunt paraire de Girona germà de Bernat, a favor dels seus cohereus Pere
i Antic, en què reconeix haver rebut 57 lliures de moneda barcelonesa en pagament de
la part que faltava de la porció que li corresponia d'un debitori que Bartomeu Martí,
sabater de Girona, li havia firmat a ell i als altres cohereus. Reconeix que les 37 lliures
que faltaven li havien estat girades a ell i a la seva esposa Paula per mitjà de la Taula
de Canvi de Girona.

1584 abril 18 Girona

186 x 238

450

158

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Caselles, Bernat

Girona, notaria de Jaume de Campllong

VENDA atorgada per Antoni Vives, pagès de Vilartolí, a favor de Guiu Vergues,
prevere d'Espolla, en nom propi i no de l'església, d'un hort situat a Vilartolí, prop de la
casa d'en Teixidor, pel preu de 5 lliures barceloneses.

Còpia simple.

1584 juny 11 Peralada

nº 37 405 x 292

451

499

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Montserrat Gruartmoner, pagès de Cassà de la Selva, a favor de
Pere Mestre, pagès de Llagostera, com a pare i legítim administrador dels béns dels
seus fills, hereus de Cosme Carbonell, difunt pagès de Caldes de Malavella, en què
reconeix haver rebut 150 lliures barceloneses per raó de la restitució del dot de
d'Antònia Carbonell, difunta germana de l'atorgant i esposa de l'esmentat Cosme.

1584 agost 20 Llagostera

nº 26 174 x 151

452

290

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Albert, Jaume

Caldes de Malavella i Llagostera

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

TESTAMENT de Llàtzer Pastell, pagès de Torroella de Montgrí. 

Presència de forats.

1585 març 17 Torroella de Montgrí

340 x  343

453

622

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Batlle, Jaume

Torroella de Montgrí, notaria d'Antic Sarriera i Pons

TESTAMENT de Margarida Serra, esposa de Jeroni Avinyó, àlies Serra, de Vila-sacra.
Nomena com a hereva la seva filla Esperança Antònia i com a substitut, el seu germà
Joan Serra.

Presència d'esparracs. Tinta esvanida per abrasió a la part superior.

1585 març 19 Vila-sacra

375 x 336

Català

454

521

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Falcó, Miquel

Vila-sacra

HERETAMENT atorgat per Anna, vídua d'Antoni Pagès, apotecari de Torroella de
Montgrí, a favor del seu fill Jeroni, també apotecari, en contemplació al seu casament,
ja celebrat per l'església, amb Isabel, filla de Pere Pujades, mercader de Bellcaire, i de
Lluïsa Pujades, de tots els seus béns.

1586 febrer 15 Bellcaire d'Empordà

325 x 253

455

375

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Metge, Joan

Verges, la Tallada i Bellcaire, baronia de, notaria de Miquel Tarza Corona
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Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Julieta Marc, vídua d'Antoni Marc, difunt
mariner de Calella, filla dels difunts Joan M. de l'Alosa, mariner, i la seva esposa
Marturiana, amb Pere Castellar, paraire de Calella, fill de Francesc Castellar, també
paraire, i de la seva segona esposa Joana, difunts. Comencen amb la donació feta per
Julieta a favor del seu futur marit d'una casa  situada al carrer del Mar de Calella i una
peça de terra, en part plantada amb vinya, situada en la vall de Benedor. El seu marit li
correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

Carta partida per ABC.

1586 abril 20 Calella

265 x 276

456

411

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Moner, Joan

Montpalau

CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Antiga, filla dels difunts Jaume Simon i la seva
esposa Antiga, germana de Jaume Simon de Gàrrep d'Avall, pagès, senyor útil i
propietari del mas Simon de Gàrrep d'Avall de Sant Gregori, amb Miquel Rossell,
pagès de Vallcanera. Comencen amb la donació atorgada per Jaume Simon, a favor
de la seva germana, de 260 lliures barceloneses, els vestits i joies personals i dues
arques de fusta. Antiga ho lliura en dot al seu futur marit el qual li correspon amb una
quantitat equivalent dels seus béns.

Havia estat encolat per la part inferior.

1586 setembre 9 Girona

Plech primer nº 62 305 x 373

457

439

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mir, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

177



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

INSTITUCIÓ DE PERSONAT feta per Martí Llopis, clergue beneficiat, en presència
com a autoritzant de Pere Tarroja, rector de Fornells i vicari general del bisbe de
Girona, a l'altar de Sant Jaume de l'església de Sant Pere de Galligants de Girona, per
tal que li sigui conferit a ell mateix.

Esparrac a la part inferior dreta amb pèrdua de pergamí. Petits forats de corcs.

1586 novembre 7 Girona

275 x 476

458

428

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Planes, Francesc

Girona, Cúria Episcopal

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Jerònia, filla de Sebastià Bellver, pagès, senyor
útil i propietari del mas Bellver de Fellines, i de la seva esposa Sebastiana, amb
Miquel, fill  i hereu de Miquel Foraster, de Cervià. Comencen amb la donació atorgada
per Sebastià Bellver a favor de la seva filla, de 150 lliures de moneda barcelonesa,
dues arques de fusta i els vestits i joies personals. Aquesta ho lliura en dot al seu futur
marit el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

DEFINICIÓ DOTAL atorgada per Jèronia a favor del seu pare.

1586 novembre 20 Fellines

689 x 277

459

148

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Caselles, Bernat

Girona, notaria de Jaume de Campllong

178



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Antiga, filla del difunt Antic Vives, de Sant Daniel
de Girona, amb Salvi, fill i hereu de Joan Carrió, difunt senyor útil i propietari del mas
Carrió de Fornells, i de la seva esposa Beneta. Comencen amb la donació atorgada
per Antic Vives, fill, senyor útil i propietari del mas Vives de Sant Daniel, a favor de la
seva germana, de 90 lliures barceloneses, els vestits i joies personals i una arca.
Antiga ho lliura en dot al seu futur marit el qual li correspon amb una quantitat
equivalent dels seus béns.

DEFINICIÓ atorgada per Antiga a favor del seu germà dels drets que tenia per raó de
la seva part, heretat i llegítima paterna, materna i suplement sobre els béns dels seus
pares. A canvi reconeix haver rebut el que li havia estat donat com a dot.

1587 octubre 8 Girona

684 x 288

460

440

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Savarrés, Joan Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

ÀPOCA atorgada per Salvi Carrió, pagès de Fornells, a favor d'Antic Vives, pagès de
Sant Daniel de Girona, el seu cunyat, en què reconeix haver rebut per mitjà de la Taula
de Canvi de Girona, 90 lliures barceloneses del dot d'Antiga, germana d'Antic i esposa
de Salvi.

1587 novembre 5 Girona

139 x 187

461

169

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Savarrés, Joan Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

179



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Salvador Verdaguer, pagès de Sant Gregori, fill
dels difunts Antoni Savall, àlies Verdaguer, i la seva esposa Gueraula, senyora útil i
propietària del mas Verdaguer, amb Isabel Vidal, vídua del seu segon marit Joan
Manresa, àlies Vidal, pagès de Quart. Comencen amb la donació feta per Salvador
Verdaguer de 360 lliures barceloneses (180 donades per la seva cunyada Esperança,
possessora de l'heretat i béns del seu germà Miquel Verdaguer, pagès de Sant
Gregori, i altres 180 lliures que Salvador havia aconseguit amb el seu treball i esforç) i
els vestits, armes i arnesos personals. Isabel, amb consentiment i voluntat de Miquel
Guic, prevere rector de Montfullà, i de Joan Garrofa, pagès d'Aiguaviva, constitueix en
dot al seu futur marit una part equivalent dels seus béns.

1587 novembre 19 Girona

nº 80 305 x 296

462

67

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Galí, Pere
Vilaplana, Andreu

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

DEBITORI atorgat per Esperança Verdaguer, vídua de Miquel Verdaguer, pagès de
Sant Gregori, senyor útil i propietari del mas Verdaguer, a favor de Salvador
Verdaguer, cunyat de l'atorgant, en què reconeix deure-li 180 lliures de moneda
barcelonesa de l'aixovar.

1587 novembre 19 Girona

nº 54 lletra O y S 179 x 270

463

118

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Galí, Pere
Vilaplana, Andreu

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

180



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Salvador Verdaguer, pagès de Sant Gregori, fill
dels difunts Antoni Savall, àlies Verdaguer, i la seva esposa Gueraula, senyora útil i
propietària del mas Verdaguer, amb Isabel Vidal, vídua del seu segon marit Joan
Manresa, àlies Vidal, pagès de Quart. Comencen amb la donació feta per Salvador
Verdaguer de 360 lliures barceloneses (180 donades per la seva cunyada Esperança,
possessora de l'heretat i béns del seu germà Miquel Verdaguer, pagès de Sant
Gregori, i altres 180 lliures que Salvador havia aconseguit amb el seu treball i esforç) i
els vestits, armes i arnesos personals. Isabel, amb consentiment i voluntat de Miquel
Guic, prevere rector de Montfullà, i de Joan Garrofa, pagès d'Aiguaviva, constitueix en
dot al seu futur marit una part equivalent dels seus béns.

1587 novembre 19. Girona
ÀPOCA atorgada per Salvador Verdaguer, pagès de Sant Gregori, a favor d'Isabel
Vidal, en què reconeix haver rebut 360 lliures barceloneses.

1587 novembre 19 Girona

nº 80 428 x 298

464

154

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Barrera, Francesc

Numeració antiga:

CONCÒRDIA entre Benet Serra, àlies Gri, i la seva esposa Marianna, senyora útil i
propietària del mas Gri de Sant Gregori, d'una banda, amb Joana Ribot, vídua de
Salvador Barengarit, àlies Ribot, pagès, senyora útil i propietària del mas Ribot
d'Aiguaviva, de l'altra, per un censal 20 sous de pensió anual i 20 lliures de propietat,
que els esposos Gri reclamaven a Joana Ribot.

1587 novembre 24 Girona

Plech 4 nº 19 450 x 370

465

354

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vinyoles, Pere
Faixat, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

181



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Salvi Requesens, pagès de Salitja, a favor del seu cunyat Jaume
Simon de Gàrrep, pagès de Sant Gregori, en què reconeix haver rebut 200 lliures
barceloneses de les 400 corresponents al dot d'Antiga, esposa de  l'atorgant i germana
de Jaume.

Presència de forats de rosegadors.

1588 juliol 2 Girona

185 x 232

466

360

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Barrera, Francesc
Albert, Rafael

Girona, notaria de Jaume de Campllong

HERETAMENT atorgat per Jaume Martorell, paraire de Girona, a favor de Miquel, fill
seu i de la seva primera esposa Margarida, en contemplació al seu matrimoni amb
Rafaela, filla de Mateu Albert, corder de Girona, i de la seva esposa Elionor, de tots els
seus béns.

Esparrac cosit a la part superior dreta.
Còpia simple.

1588 juliol 10 Girona

367 x 303

467

349

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

LLOAMENT atorgat per Joan Prats, pagès de Santa Pellaia, com a procurador d'Antiga
Prats, àvia de l'atorgant, vídua de Guerau Prats, pagès de Santa Pellaia, de la venda
feta el 13 de novembre anterior per Joan Prats, pare de l'atorgant, a Nicolau
Vidravedra, àlies Mascort, pagès del mateix lloc i a la seva esposa Isabel Mascort, del
domini directe d'una peça de terra anomenada Aulet i Malagar, en part conreada i en
part boscosa, en el terme de Santa Pellaia, juntament amb la tasca i un cens de 6
sous. El preu de venda és de 17 lliures barceloneses. L'atorgant havia promès de
paraula la signatura d'Antiga.

Havia estat cosit per la part inferior.

1588 desembre 8 Girona

176 x 366

468

217

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vidal, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

182



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Antoni Torrabadell, diaca d'Urgell, com a procurador de Maties
de Sorribes i Descoll, clergue doctor teologia i prior de Santa Maria de l'Om, senyor de
Masarac per raó del seu càrrec, a favor d'Antoni Teixidor, pagès de Sant Climent
Sescebes, com a tutor de Pere, fill i hereu de Pere Puig, difunt pagès de Masarac, en
què reconeix haver rebut 6 lliures i 13 sous de moneda barcelonesa (6 en pagament de
12 lliures que li devia per terços, lluïsmes i foriscapis per la compra de dues peces de
terra fetes pel pare de Pere Puig, situades a Vila-sacra al lloc anomenat Pujals, i dels
censos de nou anys, i 13 sous corresponents a l'entrada de la carta precària del mas
de l'esmentat pupil). El notari reconeix també haver rebut 4 lliures, 13 sous i 6 diners
per la confecció dels instruments.

Presència de forats.

1588 desembre 8 Figueres

nº 15 186 x 314

469

520

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Prats, Francesc

Figueres

Numeració antiga:

DEFINICIÓ atorgada per Antònia, vídua d'Esteve Borrell, mariner de Santa Maria
d'Arenys, filla de Gaspar Lleu, difunt mariner del mateix lloc i de la seva esposa Anna,
vivent, esposa de paraula de Gaspar Fornaguera, mariner d'Arenys, a favor de la seva
mare, dels drets que tenia  sobre els béns dels seus pares. A canvi reconeix haver
rebut les 60 lliures corresponents al seu dot.

Part esquerra afectada per rosegadors.

1588 desembre 29 Arenys de Mar

191 x 334

470

340

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Oms, Antoni Joan

Montpalau, notaria de Jaume Coll
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Montserrat Lleu, mariner d'Arenys de Mar, amb
Jerònia  Roger.

Carta partida per ABC.

Tinta esvanida.

1589

355 x 221

471

228

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Oms, Antoni Joan

Montpalau, notaria de Jaume Coll

SOTSESTABLIMENT EMFITÈUTIC atorgat per Jaume Giol, pagès, senyor útil i
propietari del mas Giol, situat a la vall de Canet (parròquia de Sant Benet, antigament
de Sant Pere i Sant Pau), a favor de Miquel Catà, de Sant Iscle de Vallalta, d'un tros de
terra muntanyosa i boscosa, situat al lloc anomenat Teixoneres de Sant Iscle de
Vallalta. A canvi, l'atorgant rep 30 lliures barceloneses d'entrada. Se salva el dret i
domini directe de Miquel Espano, ciutadà de Barcelona, com a senyor de la torre o
força de Canet.

Segueix ÀPOCA.

1589 agost 2 Canet

600 x 294

472

359

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Oms, Antoni Joan

Montpalau, notaria de Jaume Coll

184



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DEFINICIÓ atorgada per Joan, fill de Joan Serra, pagès de Vila-sacra i de la seva
esposa Antiga, difunts, a favor de Jeroni Avinyó, àlies Serra, pagès del mateix lloc, com
a pare d'Esperança Serra, filla seva i de la difunta Margarida Serra i germana de
l'atorgant, com a hereva universal dels béns dels seus pares, de tots els drets que
Joan Serra tenia per raó de la part, heretat i llegítima paterna, materna i suplement i
altres drets que pugui tenir sobre els béns de l'esmentada Esperança i que foren dels
pares de l'atorgant. A canvi, reconeix haver rebut 53 lliures barceloneses.

Molt deteriorat a la part que havia estat afectada per fongs, ara desapareguts. 

1589 novembre 22 Vila-sacra

242 x 185

473

519

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Moner, Miquel
Falcó, Miquel

Castelló d'Empúries

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Segismunda, filla de Montserrat Moner, àlies
Goy, pagès, i de la seva primera esposa Francesca Goy, senyora útil del mas Goy de
Fornells i germana d'Antic Goy, amb Roc, pagès, fill de Francesc Mateu, també pagès,
senyor útil i propietari del mas Mateu de Fornells i de la seva esposa Margarida Torró.
Comencen amb la donació feta per Montserrat Moner i Antic Goy, a favor de
l'esmentada Segismunda, de 200 lliures de moneda barcelonesa, dues arques de fusta
amb pany i clau i els vestits i joies personals. Segismunda les lliura al seu futur marit en
concepte de dot el qual li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

DEFINICIÓ atorgada per Segismunda, a favor del seu pare i el seu germà, del dret que
tenia en la part, heretat i llegítima paterna, materna i suplement i altres drets que pugui
tenir sobre els béns dels seus pares. Reconeix haver rebut els béns corresponents al
dot.

Dos documents en el mateix pergamí

1589 novembre 25 Girona

nº 17 679 x 285

474

132

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Faixat, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració
antiga:

185



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

TESTAMENT de Joan Simon, de Sant Gregori.

Falta la part superior del document. Presència de forats.

1589 desembre 20 Sant Gregori

Plech primer nº 66 208 x 345

Català

475

431

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Casanova, Jeroni

Sant Gregori, església de

Numeració antiga:

VENDA atorgada per Antic Vives, pagès de Sant Daniel de Girona, a favor del seu
cunyat Francesc Galí, pagès del veïnat de Lladrós de Medinyà, de la meitat dels cens i
domini directe que tenia d'una feixa de terra situada a Cervià i que fou de Pere
Teixidor, senyor útil i propietari del mas Teixidor de Medinyà; d'una altra feixa de
l'heretat d'Antoni Martí Fuster, difunt senyor útil i propietari del mas Martí Fuster de
Medinyà, situada a Medinyà al lloc anomenat Banyils, que posseeix Pere Navarro, de
la família de Ramon Xammar, donzell de Girona, i d'una altra feixa pertanyent al mas
Mainau, situada al lloc anomenat Banyils. Aquestes possessions havien estat de
Miquel, fill i hereu d'Arnau del Riu, botiguer de teles de Girona, com a successor de
Joan Galí, de Medinyà. Es tenien per meitats proindivises amb el beneficiat de la
Confraria de Sant Andreu del Terri. El preu de la venda és de 14 lliures barceloneses.

Segueix ÀPOCA.

Dos documents en el mateix pergamí

1589 desembre 21 Girona

636 x 288

476

630

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Xifre, Jeroni
Xifre, Narcís

Girona, notaria de Jaume de Campllong
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Margarida Mateu, vídua de Francesc Mateu, pagès, senyor útil i
propietari del mas Mateu de Fornells, i el seu hereu Roc a favor de Montserrat Moner,
àlies Goy, i el seu fill Antic Goy, pagesos, en què reconeixen haver rebut 200 lliures a
través de la Taula de Canvi de Girona, corresponents al dot de Segismunda, esposa
de l'esmentat Roc.

1590 gener 16 Girona

nº 67 152 x 250

477

180

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Faixat, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

DEFINICIÓ mútua entre Montserrat Moner, àlies Goy, pagès, curador de la persona i
béns de Miquel Pont, pagès de Fornells, d'una banda, i l'esmentat Miquel Pont, de
l'altra, per raó de l'administració de l'esmentada cura.

1590 març 8 Girona

nº 11 lletra O 217 x 296

478

100

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Solà, Segimon

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Miquel Jofre, assaonador de pells de Girona, a favor de Miquel
Vidal, paraire de Girona, i de la seva esposa Margarida, sogres de l'atorgant, en què
reconeix haver rebut les 24 lliures de moneda barcelonesa que faltaven per pagar del
dot de la seva esposa Clara, que pujava a trenta lliures.

Suport paper. Forats provocats per l'acidesa de la tinta.

1590 abril 30 Girona

bifoli

479

42

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Fàbrega, Salvi
Xifre, Narcís

Girona, notaria de Jaume de Campllong
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CONCÒRDIA entre Esteve Camps, treballador de Madremanya, i la seva esposa
Rafaela Molinés, filla de Pere Molinés, rajoler de Sant Feliu de Boada, i de la seva
esposa Antiga, difunts, d'una banda, i Domènec Fullosa, treballador de Sant Feliu de
Boada que havia estat marit en segones núpcies de l'esmentada Antiga Molinés, de
l'altra, sobre la llegítima d'Antiga, filla de Domènec i d'Antiga.

1590 agost 2 Bisbal d'Empordà, la

431 x 297

Llatí i català

480

185

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Girbau, Antic

ÀPOCA atorgada per Pere Pujades, negociant de Bellcaire, i el seu fill Gabriel, a favor
de Jeroni Pagès, apotecari de Torroella de Montgrí, gendre i cunyat dels atorgants, en
què reconeixen haver rebut 300 lliures corresponents al dot d'Isabel, esposa de
Gabriel.

1590 octubre 15 Torroella de Montgrí

145 x 180

481

245

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Batlle, Jaume

Torroella de Montgrí

VENDA DE CENSAL atorgada per Antoni Reixac, de Pineda, a favor de Bernat Boter,
del mateix lloc. Li ven un censal de 60 sous de pensió anual i 60 lliures de preu, que
reté el comprador en pagament d'un debitori de 100 lliures barceloneses per
l'establiment que li havia fet de dues cases amb portals rodons, situades al lloc
anomenat el Vilar de Pineda, que Bernat Boter havia construït.

Presència de forats de rosegadors. Esparrac cosit. Manca la part inferior del document.
Falta la part on es llegiria la signatura del notari.

1591 febrer 25

202 x 359

482

333

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notaria: Montpalau

188



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

RETROVENDA atorgada per Miquel Boïgues, teixidor de draps de lli de Pineda, terme
de Montpalau, a favor de Pere Joan Florit, mercader de Pineda, d'una peça de terra
aratòria situada a Pineda, al lloc anomenat Pedrós. Isabel Saurí, vídua de Joan Saurí,
ferrer de Mataró, i filla d'Antoni Pedrós, difunt ferrer de Pineda, i llur fill Bernat l'havien
venuda a carta de gràcia a l'atorgant pel preu de 60 lliures barceloneses. Pere Joan
Florit tenia el dret de recuperar-la per la compra que havia fet a Joan Safont, àlies
Saurí, pagès, a la seva esposa Isabel Saurí, i a Bernat Saurí, fill d'Isabel i de Joan
Saurí. L'atorgant reconeix haver rebut les 60 lliures del preu de la venda i 20 lliures que
havia pagat del foriscapi a Gabriel Sabater, d'Hostalric, com a clavari general del
vescomtat de Cabrera i de Bas.

1591 setembre 15 Pineda de Mar

292 x 266

483

123

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Oms, Antoni Joan

Montpalau, notaria de Jaume Coll

CESSIÓ DE CENSAL atorgada per Francesc Pou, àlies Sunyer, pagès, membre del
mas Sunyer de Taialà per matrimoni amb Montserrat Sunyer, senyora útil i propietària
de l'esmentat mas i del mas Jordi de Sarrià, i Rafael Sunyer, llur fill i hereu, a favor de
Jaume Moner, sabater del Pont Major. Li cedeixen un censal de 10 sous de pensió
anual i 10 lliures de preu que Joan Durell, baster del veïnat de  Montjuïc, i la seva
esposa Joana, havien venut el 1565 a Miquel Güell, pagès de Palau-sacosta. Pertanyia
a Francesc Pou com a usufructuari dels béns de la seva esposa. La cessió es fa
d'acord amb les clàusules de la venda feta per Maria Cases, vídua de Joan Cases,
doctor en tots dos drets de Girona, filla i hereva de Joan Perpinyà, difunt botiguer de
teles de Girona, a favor de Jaume Moner, d'una casa i una terra contigua situada al
Pont Major, prop del riu Ter. Es paga del preu de venda de la casa, que el comprador
havia retingut.

1591 novembre 13 Girona

464 x 274

484

474

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Faixat, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Àngela, filla de Miquel Garrofa, àlies Vidal,
pagès de Quart i de la seva esposa Miquela, difunts, amb Antic Rossell, fill hereu de
Montserrat Pasqual, àlies Rossell, i de la seva esposa Rafaela, senyora útil i
propietària del mas Rossell de Sant Gregori. Comencen amb la donació atorgada per
Salvador Verdaguer, àlies Vidal, de Quart, i la seva esposa Isabel Vidal, senyora útil i
propietària del mas Vidal de Quart, a favor d'Àngela, cunyada i germana
respectivament dels anteriors, de 500 lliures barceloneses i tots els vestits i joies
personals. Àngela ho lliura en dot al seu futur marit el qual li correspon amb una
quantitat equivalent dels seus béns.

1593 gener 9 Girona

nº 81 266 x 362

485

478

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Albert, Rafael

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

TESTAMENT de Jaume Simon, pagès, senyor útil i propietari del mas Simon d'Avall de
Sant Gregori. Nomena hereu universal Jeroni, fill seu i de la seva esposa Ponça.

Havia estat encolat per la part inferior.

1593 juliol 9 Girona

267 x 412

Català

486

90

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Savarrés, Joan Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

INSOLUTUMDACIÓ feta per Jeroni Falcó, prevere beneficiat de l'església de Sant
Martí de Peralada, i Joan Lauquet, antigament rector de Cantallops, ara resident i
rector de l'església de Vilajuïga, com a marmessors i executors testamentaris de Guiu
Vergas, prevere que residia en temps de la seva mort a Espolla, a favor d'Antoni
Teixidor, pagès de Sant Climent Sescebes, d'un hort que Guiu havia comprat a Antoni
Vergas, pagès de Vilartolí, pel preu de 5 lliures barceloneses. Es fa per pagar a Antoni
Teixidor 5 lliures que Guiu li devia per raó d'una subhasta de béns. Guiu li havia lliurat
l'esmentat hort, però sense fer document de donació ni de lliurament de possessió.

Presència de forats. El cognom apareix com a "Vargas" i "Vergas". Hem triat "Vergas",
perquè és el que es repeteix més.

1593 agost 14 Peralada

317 x 410

487

511

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Ferrer, Pere

Peralada

VENDA atorgada per Pere Cebrià del Mas, pagès de Santa Coloma de Matella, terme
del castell de Sant Iscle, a Elionor Pla i Serra, vídua de Montserrat Pla, pagès de
Torroella de Montgrí, d'una peça de terra en part plantada amb vinya i en part erma,
situada a Torroella, al lloc anomenat Perera, pel preu de 175 lliures barceloneses. Se
salva el dret i domini del rei com a senyor de Torroella.

Segueix ÀPOCA.

1594 febrer 11 Torrent

nº 97 551 x 321

488

628

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Negre, Germà

Numeració antiga:

191



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

VENDA DE CENSAL atorgada per Joan Bataller, àlies Canet, pagès, vidu de
Montserrat Canet, senyora útil i propietària del mas Canet de Sant Vicenç de Canet
d'Adri, i Rafaela Canet, filla i hereva dels anteriors per mort de les seves germanes
Baudília, Montserrat i Isabel, a favor de Joana de Copons, abadessa del monestir de
Sant Daniel de Girona. Li venen un censal de 100 sous de pensió anual i 100 lliures
barceloneses de preu.

Segueix ÀPOCA.

1594 maig 10 Girona

Plech 2 nº 20   // 16 627 x 402

489

633

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mir, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Jeroni Simon, pagès, fill dels difunts Jaume
Simon d'Avall, senyor útil i propietari del mas Simon d'Avall de Sant Gregori, i de la
seva  esposa Antiga, amb Rafaela, filla legítima de Joan Bataller, àlies Canet, membre
del mas Canet de Canet d'Adri per matrimoni amb Montserrat Canet, difunta, hereva
universal del mas per mort de les seves germanes Baudília i Isabel. Comencen amb la
donació atorgada per Jaume Simon, germà de Jeroni, a favor d'aquest, de 300 lliures
barceloneses i els vestits personals. Jeroni promet pagar les 300 lliures a la seva futura
esposa i al seu pare, de la manera següent: 50 en el moment present, 40 lliures el mes
d'agost, i per la resta es carrega tres censals que pagaven Rafaela Canet i Joan
Bataller. El primer, de 100 lliures de preu i 100 sous de pensió, el pagaven al monestir
de Sant Daniel de Girona; el segon, de 50 lliures de preu i 50 sous de pensió anuals, el
pagaven a Anna Domènec, vídua de [...] Domènec, blanquer de Girona, i el tercer, de
40 lliures de preu i 40 sous de pensió anual, era part d'un censal de major quantitat
que es pagava a Damiana Valls, de Canet.

Presència de forats. Havia estat cosit i probablement encolat per la part inferior.
Esparrac d'origen cosit.

1594 novembre 25 Girona

Plech primer nº 70 569 x 315

490

635

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mir, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració
antiga:

192



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Abdó Castell, carder de Girona, a favor de la seva sogra Anna
Rius, vídua de Bernat Rius, saboner de Girona, en què reconeix haver rebut per mà de
Joan de Rodés, constructor de cases de Girona, 74 lliures barceloneses (50 en
moneda i 24 en diverses peces de vestir) corresponents al dot de Maria, filla d'Anna
Rius i esposa d'Abdó.

1595 abril 25 Girona

197 x 158

491

408

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Albert, Rafael

Girona, notaria de Jaume de Campllong

CREACIÓ I VENDA DE CENSAL atorgada per Benet Pla, pagès, senyor útil i propietari
del mas Pla de Corts, i la seva esposa Isabel, a favor de Josep Rovira, prevere de la
capella de Santa Maria de la Pietat del veïnat del Pont Major de Girona; Antoni Prats,
pagès de Riudellots de la Creu; Sebastià Jordà, sastre de Girona, i Coloma Moner,
vídua de Jaume Moner, sabater del Pont Major, com a tutors de la persona i béns
d'Enric Moner, fill de Jaume Moner i de Coloma. Els venen un censal de 100 sous
barcelonesos de pensió anual i de 100 lliures de preu, que rep per mitjà de la Taula de
Canvi de Girona. La venda es fa per poder pagar el dot d'Anna, filla de Benet i Isabel,
atès el seu matrimoni amb Jaume Cases, sastre de Navata.

Segueix ÀPOCA.

1595 maig 23 Girona

600 x 304

492

409

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Faixat, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

ÀPOCA atorgada per Pere, fill de Bernat Martí, pagès de Torroella de Montgrí, a favor
del seu pare, en què reconeix haver rebut 150 lliures barceloneses, que eren part de
les 200 que li havia donat per raó de l'aixovar.

1595 juliol 23 Torroella de Montgrí

251 x 152

493

627

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Batlle, Jaume

Torroella de Montgrí, notaria d'Antic Sarriera i Pons
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CREACIÓ i VENDA DE CENSAL atorgada per Baudili Casademont, treballador de
Sant Daniel de Girona, i la seva esposa Montserrat, a favor de Maria Serra, vídua de
Benet Serra, botiguer de teles de Girona. Li venen un censal de 36 sous barcelonesos
de pensió anual i 36 lliures de preu, que el venedor reté en pagament del preu de
venda d'una casa situada a Sant Daniel que fou de Jeroni Guinau Barril, mercader de
Girona, germà de Maria, i que  aquesta havia venut als atorgants.

Segueix ÀPOCA.

1595 desembre 21 Girona

577 x 376

494

109

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mir, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

LLUÏCIÓ DE CENSAL atorgada per Magí Blan, àlies Corones, pagès de Maçanet de la
Selva; la seva esposa Damiana, anteriorment esposa de [...] Valls, pagès procedent de
França i resident a Canet; Pere Corones, sabater de Maçanet, i la seva esposa
Jerònia, filla de Damiana i anteriorment esposa de Miquel Valls, pagès de Salitja, a
favor de Jaume Simon de Gàrrep, pagès de Sant Gregori. Li llueixen un censal de 40
sous de moneda barcelonesa de pensió anual i 40 lliures de preu, que era part d'altre
de 200 sous de pensió i 200 lliures de preu que Bartomeu Alemany, difunt pagès; Joan
Bataller, àlies Canet, i la seva esposa Montserrat, senyora útil i propietària del mas
Canet, havien venut a Damiana i Jerònia Valls el 1558.

Havia estat encolat per la part inferior.

1596 gener 3 Maçanet de la Selva

216 x 317

495

629

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Albert, Rafael

Girona, notaria de Jaume de Campllong
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Antic Rossell, pagès de Sant Gregori, i la seva esposa Àngela
Vidal, a favor de Salvador Verdaguer, àlies Vidal, pagès de Quart, i de la seva esposa
Isabel, senyora útil i propietària del mas Vidal, en què reconeixen haver rebut per mitjà
de la Taula de Canvi de Girona, 100 lliures de moneda barcelonesa que faltaven pagar
de les 500 que Salvador i Isabel havien donat a Àngela en el moment del seu
matrimoni amb Antic.

1596 març 21 Girona

nº 46 256 x 157

496

417

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Albert, Rafael

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

DONACIÓ atorgada per Antic Vives, pagès de la vall de Sant Daniel de Girona, a favor
de Narcisa, filla seva i de la seva esposa Narcisa, en contemplació al seu matrimoni,
de 90 lliures barceloneses, dues arques de fusta i els vestits i joies personals.

Paper annex de 206 x 162 mm: el 21 de gener de 1329, Mateu de Costa, bracer de
Girona, la seva esposa Bernarda i llur fill Berenguer vengueren a Jaume d'Om de Sant
Daniel de Girona, una peça de terra erma al puig de les Àguiles, tinguda per la
Sagristia Segona de la Seu.

1596 juliol 15 Girona

188 x 271

497

72

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Galí, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

DONACIÓ atorgada per Antic Vives, pagès de Sant Daniel de Girona, a favor de
Narcisa, filla seva i de la seva esposa Narcisa, en concepte de part, heretat, llegítima
paterna, materna i suplement, de 90 lliures barceloneses, dues arques de fusta amb
les seves tanques i tots els vestits i joies personals.

1596 juliol 15 Girona

161 x 270

498

179

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Galí, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

195



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

HERETAMENT atorgat per Francesc Terrats, pagès de Vila-roja, a favor de Francesc
Terrats, fill seu i de la seva esposa Caterina, per raó del seu matrimoni amb Narcisa
Vives, filla d'Antic Vives, pagès de Sant Daniel de Girona, i de la seva esposa Narcisa,
de tot el mas Terrats, amb les seves terres, honors i possessions.

1596 juliol 15 Girona

Nº 71 294 x 273

499

219

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Galí, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

HERETAMENT atorgat per Francesc Terrats a favor del seu fill Francesc.

Només es conserva l'escatocol.

1596 juliol 15 Girona

91 x 203

500

589

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Galí, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

DONACIÓ atorgada per Antic Vives, pagès de la vall de Sant Daniel de Girona, a favor
de Narcisa, filla seva i de la seva esposa Narcisa, en contemplació al seu matrimoni,
de 90 lliures barceloneses, dues arques de fusta i els vestits i joies personals.

Paper annex de 206 x 162 mm: el 21 de gener de 1329, Mateu de Costa, bracer de
Girona, la seva esposa Bernarda i llur fill Berenguer vengueren a Jaume d'Om de Sant
Daniel de Girona, una peça de terra erma al puig de les Àguiles, tinguda per la
Sagristia Segona de la Seu.

1596 juliol 15 Girona

188 x 271

501

287

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Galí, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DEFINICIÓ atorgada per Miquel, pagès de Torroella de Montgrí, fill i hereu de Bernat
Martí, pagès del mateix lloc, a favor d'Anna Massot i Pastell, filla dels difunts Pere
Massot, pagès d'Ultramort, i la seva esposa Anna, i hereva d'Antoni Serra i Pastell,
difunt pagès de Torroella, de tots els drets que pugui tenir per una casa situada a
l'extrem inferior del carrer Major de Torroella. Havia pertangut a Anna Pastell, esposa
d'Antoni Serra i Pastell, i després de la seva mort, al seu marit.

1597 gener 18 Torroella de Montgrí

361 x 195

502

557

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Batlle, Antoni

Torroella de Montgrí, notaria de Joan Sarriera i Pons

TESTAMENT de Caterina Vives, esposa d'Antic Vives, menor d'edat, pagès de Sant
Daniel de Girona, filla del difunt Jaume Moner, sabater del Pont Major i de Coloma, ara
esposa d'Antic Vives, pagès de Sant Daniel. Nomena com a hereus universals a parts
iguals la seva mare Coloma i el seu marit Antic.

1597 agost 18 Girona, Sant Daniel, mas Vives

251 x 350

503

459

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Faixat, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

TESTAMENT d'Isabel Vidal, esposa de Salvador Verdaguer, àlies Vidal, pagès de
Quart.  Institueix com a hereu universal el seu fill Jeroni i, com a substituts, els altres
fills mascles, per ordre d'edat, i la seva filla Isabel i les altres filles seves, per ordre
d'edat.

1598 agost 30 Quart, mas Vidal

nº 97 370 x 193

504

128

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Albert, Rafael

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CONCÒRDIA entre Quirze Oliver, com a procurador del prior de Roca-rossa, i Benet
Escolà, sobre el pagament de trenta-nou anyades de cens anual que es devien per
una feixola de terra plana i llauradora, situada al lloc anomenat Boïgues, al pla de
Pineda, en domini del monestir de Roca-rossa. Havia estat de les pertinences del mas
Puig-rossell, de la vall de Santa Susanna.

Esparrac a la part superior.

1598 setembre 16 Pineda de Mar

N 52 725 x 325

505

634

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Moner, Antoni Joan

Montpalau

Numeració antiga:

HIPOTECA atorgada per Magí Coll, sabater de Torroella de Montgrí, a favor del seu
futur gendre Lleonard Vicenç, apotecari oriünd de Girona i habitant de Torroella, de la
casa on viu Miquel Casademont, apotecari de Torroella, que era part de la casa on
habita l'esmentat Magí, situada a la plaça pública, pel valor de 200 lliures; i una peça
de terra amb vinya situada a Torroella, pel valor de 60 lliures. Es fa per pagar les 260
lliures del dot de Gràcia.

1599 desembre 31 Torroella de Montgrí

381 x 223

506

236

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Batlle, Antoni

Torroella de Montgrí, notaria d'Antic Sarriera i Pons

Segle XVII. Girona
LLUICIÓ DE CENSAL atorgada per Bernat Tarroja, espaser de Girona, procurador
d'Antoni Tarroja, clergue de Girona, obtentor del benefici fundat a l'església parroquial
de Vilobí, a favor de Jaume Simon Gàrrep d'Avall, pagès de Sant Gregori, el qual havia
estat creat i venut al benefici esmentat.

Part dreta amb esparracs consolidats.

152 x 196

507

231

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Albert, Rafael

Girona
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

Segle XVII
Pergamí corresponent a unes tapes, no utilitzades en cap enquadernació de llibre sinó
destinades a guardar-hi documents. Hi ha una inscripció que diu: "Estos los tinc de
co[s]tat ab el nou arxivat."

Les mides del llibre eren de 333 x 228 x 28 mm.

333 x 617

508

364

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Segle XVII
Fragment de VENDA DE CENSAL atorgada per Gràcia Vicenç, vídua, i el seu fill Josep
Vic[enç], apotecari. Venen un censal de 100 sous de pensió anual.

Falta la part inferior i dreta del document. Tinta molt esvanida per abrasió. No es pot
llegir el nom del notari.

107 x 322

509

637

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Segle XVII. Girona
Fragment de LLUICIÓ DE CENSAL atorgada per Joana Simon i Rafael Simon [de Sant
Gregori] a favor de Jaume Simon.

Falta la part superior i esquerra del pergamí. Presència de forats. No es pot llegir el
nom del notari.

137 x 195

510

638

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Notaria: Girona, notaria de Jaume de Campllong
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

Segle XVII
Fragment de pergamí molt erosionat pel frec a la part carn. Sembla que no va contenir
mai escriptura. La part pèl va ser utilitzada per fer proves d'escriptura.

218 x 178

511

641

.

Registre específic: 

Mides: mm.

DEFINICIÓ atorgada per fra Felip d'Oms, comanador de Sant Llorenç de les Arenes,
d'Avinyonet i de la Casa del Temple de la vila de Castelló d'Empúries, resident de
Girona, a favor d'Antoni Giró, del veïnat de Tonyà del terme de Ciurana, de tots els
endarreriments deguts fins a la festa de Sant Pere i Sant Feliu proppassada, per cinc
mitgeres de forment segons mesura de Castelló d'Empúries, que li havien de pagar
anualment.

Presència de forats.

1600 abril 17 Girona

174 x 404

512

201

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Solà, Segimon

ÀPOCA atorgada per Joan Bataller, àlies Masó, pagès, membre el mas Masó de Santa
Maria de Camós per raó de matrimoni, abans nomenat Joan Bataller, àlies Canet, per
raó de les seves núpcies anteriors, i Rafaela Canet, filla de l'atorgant i esposa de
Jeroni Simon, àlies Canet, a favor de Sebastià Simon, prevere rector de l'església de
Cartellà i de Miquel Simon, pagès de Sant Gregori, com a tutors de la persona i béns
de Pere Simon, menor d'edat, fill i hereu de Jaume Simon d'Avall, pagès de Sant
Gregori. Reconeixen haver rebut dels béns de Jaume Simon, 60 lliures barceloneses
que faltaven de les 300 que Joan Simon havia donat al seu germà Jeroni, espòs de
l'esmentada Rafaela.

Part esquerra i inferior deteriorada, amb lleugera pèrdua de text.

1600 abril 27 Girona

plech primer nº 72 233 x 223

513

232

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

VENDA A CARTA DE GRÀCIA atorgada per Anna Massot i Pastell, de Torroella de
Montgrí, senyora útil i propietària del mas Pastell, que tenia com a hereva d'Anna
Pastell, vídua d'Antoni Pastell, pagès de Torroella, a favor de Josep Quintana, d'una
terra amb prat de vint-i-cinc vessanes anomenada Closa del Campdonat, que havia
estat de les pertinences del mas Pastell, situada al lloc anomenat Salins de Torroella
de Montgrí, pel preu de 300 lliures de moneda barcelonesa. El comprador havia
d'acabar la construcció d'un corral ja començat i fer-hi una mota. La venda es fa per
poder pagar 200 lliures del primer pagament del dot de la seva germana Caterina, al
seu cunyat Miquel Bonifai, de Rupià, que pujava a 400 lliures; i 300 lliures que devia a
Pere Portella, negociant de Barcelona, com a arrendador de les rendes i rèdits reials
de Torroella de Montgrí, per les possessions del mas Pastell. La venda és autoritzada
pel jutge Bernat Guilló, de Torroella.

Segueix ÀPOCA.

A part del cos principal hi ha quatre fragments de pergamí (56 x 303 mm, 55 x 300 mm,
59 x 298 mm, 59 x 297 mm), que corresponen a la part superior del document de
venda.

1600 novembre 14 Torroella de Montgrí

377 x 297

514

612

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Batlle, Antoni

Torroella de Montgrí, notaria d'Antic Sarriera i Pons

ÀPOCA  atorgada per Ponça Simon, vídua de Jaume Simon, senyor útil del mas Simon
de Gàrrep, parròquia de Sant Gregori, a favor dels seus cunyats Sebastià Simon,
prevere rector de l'església parroquial de [Cartellà]; Miquel Simon, pagès de Sant
Gregori, i Jeroni Simon, àlies Canet, pagès de Canet d'Adri, com a tutors de la persona
i béns de Pere Simon, fill de l'atorgant i del seu marit, en què reconeix haver rebut per
mitjà de la Taula de Canvi de Girona, 300 lliures barceloneses que corresponien a la
restitució del seu dot.

1601 desembre 15 Girona

Plech primer nº 73 181 x 155

515

453

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mascort, Miquel
Savarrés, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Segismunda Mateu, vídua de Roc Mateu,
pagès de Fornells, amb Roc Ros, pagès de Riudellots de la Selva. La primera aporta
en dot 200 lliures barceloneses que Montserrat Moner, àlies Goy, li havia donat en
temps de les seves primeres núpcies amb Roc Mateu i 30 lliures llegades pel seu
difunt marit.  Roc Ros li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

Segueix ÀPOCA atorgada per Roc Ros en què reconeix haver rebut les 230 lliures del
dot.

1602 gener 26 Girona

nº 17 394 x 290

516

55

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Torrent, Joan
Galí, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

TESTAMENT de Llàtzer Bruells, prevere beneficiat a Sant Feliu de Girona.

1609 setembre 1. Girona
CODICIL en el qual el testador substitueix el marmessor difunt Bernat Negressa,
beneficiat de Sant Pere de Galligants, per Antoni Pagès, beneficiat de Sant Feliu.
També canvia el lloc de sepultura. En comptes de l'església de Sant Pere de Galligants
demana ser enterrat a Sant Feliu de Girona, a l'anomenat carner de Sant Narcís.
Finalment mana celebrar diverses misses en altars i esglésies de Girona.

Part dreta afectada per rosegadors.

1602 març 20 Girona

605 x 337

Català

517

413

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Martí, Antoni

202



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Isabel, vídua d'Antoni Torena, tintorer de Girona, a favor de
Guerau Toscà, pagès de Sant Gregori en què reconeix haver rebut 40 lliures, 18 sous i
1 diner per la lluïció d'un violari que Guerau Cellers, pagès de Sant Gregori, com a
principal, i Jaume Badia, de Sant Medir, i Esteve Rodor, pagès de Vilobí, com a
fidejussors, havien creat a l'atorgant.

1602 setembre 26 Girona

355 x 185

518

265

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pasqual, Francesc

Girona, notaria de Jaume de Campllong

HERETAMENT atorgat per Llàtzer Coromines, fill i hereu de Bartomeu Coromines,
senyor útil i propietari del mas Coromines de Llambilles, a favor de Rafaela, filla seva i
de la seva esposa Anna, atès el seu matrimoni amb Joan Prats, oriünd del mas Prats
de Sant Gregori, fill de Guerau Prats i de la seva esposa Anna, del mas Coromines i
les seves terres, honors i possessions.

1603 gener 11 Girona

374 x 271

519

315

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Savarrés, Joan Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

VENDA A CARTA DE GRÀCIA atorgada per Isabel Roca i Mení, esposa de Jaume
Mení, sastre de Rupià, amb consentiment del seu marit, hereva d'Isabel Costa, vídua
de Joan Albert, treballador de Torroella de Montgrí, a favor de Jaume Salvador,
prevere de l'església de Sant Genís de Torroella, d'una casa amb pati i hort, situada a
Torroella, a la part superior del carrer dels Bous, pel preu de 150 lliures barceloneses.
El comprador les reté, 50 per lluir diversos censals que l'atorgant pagava a la comunitat
de preveres de l'església de Torroella i al convent de Sant Agustí de la mateixa vila, i
100 per a la creació d'un censal a favor d'Isabel, de 100 sous de pensió anual.

Segueix ÀPOCA.

Presència de forats de rosegadors.

1603 juliol 13 Rupià

563 x 483

520

537

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Nató, Pere

Rupià, notaria de Galceran Donat
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Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CONCÒRDIA entre Francesc Manresa, donzell de Riudarenes, d'una banda, i Salvador
Verdaguer, àlies Vidal, pagès de Quart, en nom propi i com a pare i legítim
administrador dels béns de Jeroni i d'Isabel, fills seus i de la seva difunta esposa Isabel
Vidal, senyora útil i propietària del mas Vidal de Quart, en raó de la llegítima i altres
drets paterns i materns que Francesc Manresa reclamava com a hereu de la seva
neboda Margarida Vidal, filla de Joan Manresa, àlies Vidal, difunt pagès de Quart i de
l'esmentada Isabel Vidal.

1603 octubre 11 Girona

364 x 313

Llatí i català

521

52

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Albert, Rafael

Girona, notaria de Jaume de Campllong

CREACIÓ i VENDA DE CENSAL atorgada per Antic Vives, pagès, senyor útil i
propietari del mas Vives de Sant Daniel de Girona; Antic, el seu fill heretat en temps de
les seves núpcies, i Pere Pi, pagès, senyor útil i propietari del mas Pi del mateix lloc, a
favor de Francesc Codina, doctor en tots dos drets de Girona. Li venen un censal de
160 lliures de preu i 160 sous de pensió anual per poder pagar el complement del dot
de Marianna, difunta esposa d'Antic Vives fill, filla de Salvador Falló, pagès de Maçanet
de la Selva, i de la seva esposa difunta Caterina. En són fidejussors Francesc Terrats,
senyor útil del mas Terrats de Vila-roja; el seu fill i hereu Francesc; Miquel Hospital,
senyor útil del mas Hospital de Sant Daniel, i el seu fill i hereu Antic.

Segueix ÀPOCA.

1604 maig 7 Girona

722 x 340

522

312

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Torrent, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong
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Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

VENDA atorgada per Josep Rovira, prevere de la capella de Santa Maria del Pont
Major; Antoni Prats, pagès de Riudellots de la Creu, i Sebastià Jordà, ciutadà de
Girona, com a marmessors i executors testamentaris de Jaume Moner, difunt sabater
del veïnat del Pont Major de Girona, i tutors i curadors dels fills del testador, a favor de
Coloma Vives, actual esposa d'Antic Vives sènior, del veïnat de Sant Daniel de Girona,
que havia estat esposa de Jaume Moner, d'una casa i hort situats al Pont Major, prop
del riu Ter, pel preu de120 lliures barceloneses. La compradora reté 112 lliures, 6 sous
i 8 diners en pagament d'alguns drets que tenia del seu marit i la resta en pagament de
part de la recuperació del dot.

Segueix ÀPOCA.

Segueix ÀPOCA atorgada per Antic Vives sènior a favor de la seva esposa Coloma
Vives, en què reconeix haver rebut 92 lliures, 13 sous i 4 diners de moneda
barcelonesa en pagament de part de les 100 lliures que li havia constituït en dot en
temps de les seves núpcies, el 2 de gener de 1597. Li paga amb béns estimats que
havien estat del seu anterior marit.

Part superior mutilada amb pèrdua d'aproximadament un quart del total. Un fragment
de pergamí de 65 x 130 mm correspon a un tros d'aquesta part.

1604 maig 29 Girona

625 x 390

523

611

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Faixat, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

DEFINICIÓ atorgada per Pere, d'Espolla, oriünd del Masarac, fill i hereu de Pere Puig,
pagès del Masarac i de la seva esposa Joana, difunts, a favor de Sebastià, fill d'Antoni
Teixidor, difunt pagès de Vilartolí, tutor de Pere Puig, del dret a qualsevol reclamació o
demanda per l'esmentada tutoria. A canvi reconeix haver rebut 47 lliures barceloneses.

Presència de forats de rosegadors.

1605 maig Figueres

nº 6 321 x 268

524

517

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vilar, Gaspar

Figueres

Numeració antiga:
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Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CREACIÓ I VENDA DE CENSAL atorgada per Montserrat Esterac de la Costa, pagès,
i la seva mare Montserrat, vídua de Guerau Sureda, àlies Esterac, pagès, senyor útil i
propietari del mas Esterac de la Costa de Fornells, a favor d'Antic Goy, pagès de
Fornells. Li venen un censal de 20 sous de pensió anual i 20 lliures barceloneses de
preu. Miquel Barrera, senyor útil i propietari del mas Barrera de Llambilles i el seu fill
Jaume actuen com a fidejussors.

Segueix ÀPOCA.

1605 novembre 8 Girona

nº 62 lletra O y S /  Nº 57
fam Goy

754 x 420

525

321

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Faixat, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

VENDA atorgada per Armenter Sunyer, doctor en tots dos drets de la vila de Castelló
d'Empúries, possessor dels drets de Josep Candell, donzell de Girona resident al
veïnat de Puigborutell, a favor de Nicolau Estanyol i Montserrrat Anglada, preveres;
Vicenç Montadell i Francesc Sitges, pagesos de Castelló d'Empúries; Antoni Moror,
prevere de l'església de Bellcaire, i Miquel Vidal, doctor en tots dos drets de Castelló,
com a marmessors de l'últim testament de Jeroni Antic Andreu, prevere beneficiat de
Castelló, en nom de l'esmentada marmessoria, del dret de lluir una peça de terra i
corral d'ovelles contigu, que foren de Bernat Gostar Setembre, difunt mercader de
Castelló, situada a Castelló prop del pont d'en Marval. L'esmentat Gostar l'havia venut
a carta de gràcia a Jeroni Antic Andreu. El preu de la venda és de 18 lliures
barceloneses.

1606 gener 7. Castelló d'Empúries
ÀPOCA

Havia estat afectat per fongs al costat esquerre.

1606 gener 5 Castelló d'Empúries

598 x 253

526

509

., ,

Registre específic:

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Ves, Pere

Castelló d'Empúries, notaria d'en Mallen
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DISPOSICIÓ de Francesc Arévalo de Suazo, bisbe de Girona, a fi d'evitar alguns
abusos en el cobrament dels ploms dels Aniversaris Presbiterals.

Presència de forats i taques. Esparrac a la part inferior esquerra amb pèrdua de text.

1606 agost Girona, Palau Episcopal

277 x 193

Català

527

269

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Maria Castells, vídua, amb Rafael Ferrer. La
primera aporta una casa situada al costat del monestir del Mercadal de Girona,
anomenada la premsa d'en Serra, i els vestits i joies personals. Rafael aporta una
quantitat equivalent dels seus béns.

Presència d'esparracs.
Còpia simple.

1606 novembre 22 Girona

180 x 319

528

585

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

CREACIÓ I VENDA DE CENSAL atorgada per Quirze Guerau, menor d'edat, pagès de
Verges, i Antoni Garriga, pagès de Bellcaire, com a síndics de les universitats i homes
dels castells de Verges, la Tallada i Bellcaire, a favor de Bernat Graciós i Pi, pagès
d'Ultramort. Li venen un censal de 100 sous de moneda barcelonesa de pensió anual i
100 lliures de preu. Es fa per poder pagar diversos deutes i penes fiscals que les
esmentades universitats havien contret.

Segueix ÀPOCA.

1607 febrer 24 Verges

569 x 412

529

381

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pujol, Pere

Verges, la Tallada i Bellcaire, baronia de
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CREACIÓ I VENDA DE CENSAL atorgada per Damià Jordà, pagès, senyor útil i
propietari del mas Jordà de Sant Gregori, a favor de Jaume Reixac, pagès, senyor útil i
propietari del mas Reixac del mateix lloc. Li ven un censal de 60 sous de pensió anual i
60 lliures barceloneses de preu per poder pagar 60 lliures que devia a Rafael Camps,
botiguer de teles de Girona.

Segueix ÀPOCA.

Presenta forats de rosegadors.

1607 juny 30 Girona

Plech 2 nº 24 600 x 328

530

181

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Faixat, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

CAPBREVACIÓ atorgada per Joan Mestre, prevere rector de Santa Seclina, de Caldes
de Malavella, a favor de Francesc de Meya, prior de Sant Tomàs de Fluvià, per raó del
benefici [de Sant Pere i Sant Pau] [...], d'unes possessions de terra situades a [...].

Part esquerra deteriorada amb pèrdua de text. Havia estat encolat per la part inferior.

1608 Llagostera, casa del domer dels veïnats de Genix i Mata

Nº 45 312 x 223

531

445

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Canals, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Montserrat Llaurador, vídua de Montserrat
Llaurador, el qual en el moment de la seva mort residia a Serra, filla de Pere Mas,
pagès de Serra, amb Antoni Massot, oriünd d'Ultramort, ara habitant de Torroella de
Montgrí. Montserrat lliura en concepte de dot al seu futur marit, 115 lliures
barceloneses que el seu pare li havia donat en contemplació del seu primer matrimoni,
25 lliures llegades pel seu primer marit i 10 lliures que li havia donat el seu pare. En
total, 150 lliures per les quals el seu pare li havia signat debitori. Antoni Massot li
correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

1608 juny 22 Serra de Daró, mas Blanc

330 x 368

532

539

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Font, Miquel

Ullastret, notaria de Miquel Gorc
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Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

RETROVENDA atorgada per Francesc Fàbrega i Moner, pagès de Vila-sacra, a favor
de Pere LLac i Serra, pagès i teixidor de lli del mateix lloc, com a usufructuari dels béns
de la seva esposa Esperança Serra, d'una peça de terra de l'esmentada situada a
Vila-sacra, al lloc anomenat Omell. Li havia venut Jeroni Avinyó, àlies Serra, difunt pare
i legítim administrador dels béns de Constança Serra, pel preu de 50 lliures de moneda
barcelonesa. Se salven els drets dels beneficis units de Santa Maria i Sant Pere, de
l'església de Vila-sacra.

Part superior deteriorada amb desaparició de la tinta per abrasió i pèrdua de text.

1608 novembre 11 Castelló d'Empúries

nº. 18 537 x 292

533

510

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Moner, Miquel
Falcó, Miquel

Castelló d'Empúries, notaria d'en Bofill

Numeració antiga:

VENDA atorgada per Narcís Miralles, pagès, senyor útil i propietari del mas Miralles de
Sant Daniel de Girona, i el seu fill i hereu Miquel, a favor de Pere Sabater, bracer
oriünd de França i habitant de Sant Daniel, d'una casa amb hort, situada a Sant Daniel,
que tenien per llegat de Marc Antoni Miralles, difunt canonge de Girona, germà de
l'esmentat Narcís, pel preu de 80 lliures barceloneses. El comprador reté 27 lliures i 10
sous per l'encarregament d'un censal de 27 sous i 6 diners de pensió que els venedors
prestaven a Maria Serra, vídua de Girona, en el qual l'esmentada casa estava
obligada. També reté 32 lliures i 10 sous per la venda d'un censal de 32 sous i 6 diners
de pensió. El comprador signa debitori per 10 lliures i 10 lliures més les paga amb
moneda corrent. Se salva el dret i domini directe del monestir de Sant Daniel de
Girona.

Segueix ÀPOCA.

1609 març 3 Girona

572 x 392

534

355

., ,

Registre específic:

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Savarrés, Joan Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong
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Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

VENDA atorgada per Esperança Falgueres, vídua de Joan Falgueres, capità reial,
domiciliat en temps de la seva mort a Barcelona, com a hereva del seu espòs, a favor
de Guerau Lloret, treballador oriünd de Calonge i resident de Palamós, d'un tros de
terra de les pertinences del seu marit, situada dins les muralles de Palamós, al lloc
anomenat la Vinya d'en Bruguerol, per 5 lliures de moneda barcelonesa de preu. El
comprador reté el preu en pagament d'un censal que havia creat i venut a l'esmentada
Esperança.

Segueix ÀPOCA.

Presenta nombrosos forats i un esparrac amb pèrdua de text a la part superior.
Escriptura malmesa per abrasió. Havia estat cosit per la part inferior.

1609 novembre 6 Palamós

nº 58  lletra O y S 475 x 307

535

79

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Batlle, Miquel

Palamós, notaria de Mateu Batlle

Numeració antiga:

CONCÒRDIA entre Llàtzer Coromines, pagès, senyor útil del mas Coromines de
Llambilles, i Joan Prat, àlies Coromines, pagès membre del mas Coromines per raó del
seu matrimoni amb Rafaela Coromines, filla de l'esmentat Llàtzer.

1609 novembre 7 Girona

332 x 302

536

373

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Jeroni, Bartomeu
Vila, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong
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Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ENCARREGAMENT DE CENSAL fet per Rafael Julià, espardenyer de Girona, vidu de
Paula, filla d'Antic Vives, pagès de Sant Daniel de Girona, i de la seva difunta esposa
Narcisa, en restitució del dot de la seva esposa. S'encarrega un censal de 100 sous de
pensió anual i 100 lliures de preu que ell i la seva mare Marianna havien venut als
aniversaris presbiterals de la Seu de Girona. Antic Vives i el seu fill Antic se l'havien
carregat en el moment de les capitulacions matrimonials de Rafael amb Paula, en
pagament del dot d'aquesta. Aquestes 100 lliures pertocaven a Paula per raó de la
causa pia fundada per Miquel Masó, difunt prevere rector de Sallent, bisbat de Vic.

1610 gener 18 Girona

533 x 225

537

582

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Galí, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

RETROVENDA atorgada per Montserrat Albert, pagès del veïnat de la Vall, terme de
Verges, a favor de Quirze Pedrer i Carreres, pagès de Vilamacolum, senyor útil del
mas Retglar de Vilamacolum, d'una terra plantada amb oliveres i nogueres, situada al
terme de Verges, al lloc anomenat Closelles. Havia estat venuda a l'atorgant a carta de
gràcia per Joan Retglar, pagès, llavors senyor útil i propietari del mas Retglar, el 9 de
setembre de 1594. El venedor rep 62 lliures barceloneses del preu de la venda.

Segueix ÀPOCA.

Havia estat cosit per la part superior, inferior i esquerra. Tinta força esvanida,
especialment  en el quart inferior esquerre.

1610 febrer 7 Ullà

nº 32 lletra O 388 x 256

538

262

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Perpinyà, Jeroni

Numeració antiga:

DONACIÓ inter vivos atorgada per Miquel Argelaga, pagès, senyor útil i propietari del
mas Argelaga del veïnat de Puigpalter de Banyoles, a favor de la seva mare Joana,
vídua de Miquel Argelaga, d'una casa amb pati contigu situada a la plaça Major de
Banyoles. Se salven els drets de l'abat del monestir de Sant Esteve de Banyoles.

1610 maig 7 Banyoles

380 x 182

539

247

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Ramis, Antic

Banyoles, notaria d'Antic Perpinyà
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Catàleg de pergamins

DONACIÓ atorgada per Miquel Moner, notari de Castelló d'Empúries, a favor de Rafael
Savalls, argenter i orfebre de Castelló, d'una casa que tenia per compra a Magdalena
Bonifai, esposa de Miquel Bonifai, pagès de Rupià, i esposa en segones núpcies de
Sebastià Prats, difunt notari de Castelló, situada al carrer de la Parairia de Torroella, a
ponent de la presó, juntament amb la franquesa que tenia l'atorgant, concedida pels
cònsols de la vila. Una segona franquesa la retenia per a ell mateix. Se salva el dret i
domini directe del comte d'Empúries al qual hauria de prestar un cens de 20 sous per
Pasqua de Resurrecció.

Còpia simple.

1611 gener 16 Castelló d'Empúries

288 x 323

540

568

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Àngela, filla de Miquela i Baudili Cendra, difunt
pagès d'Estanyol, amb Pere Simon d'Avall, senyor útil i propietari del mas Simon
d'Avall, de Sant Gregori, fill del difunt Jaume Simon d'Avall i de la seva esposa Ponça.
Comencen amb la donació feta per Miquela, a favor de la seva filla, de 300 ducats
equivalents a 360 lliures barceloneses, dues arques noves i els vestits i joies
personals. Aquesta ho lliura en dot al seu futur marit el qual li correspon amb una
quantitat equivalent dels seus béns.

Havia estat encolat per la part inferior. Presència de petits forats que no afecten el text.

1611 octubre 13 Girona

336 x 311

541

106

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mascort, Miquel
Savarrés, Joan Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong
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Catàleg de pergamins

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Maria, filla d'Antic Vives, pagès de Sant Daniel
de Girona, i de la seva primera esposa Narcisa, amb Bartomeu Pi, pagès de Sant
Daniel, fill de Gaspar Pi, pagès, i de la seva esposa Eulàlia. Comencen amb la donació
en dot feta per Maria a favor del seu futur marit, de tota la part que li corresponia dels
fruits i rèdits procedents de la causa pia per maridar donzelles, instituïda per Miquel
Masó, difunt prevere doctor en teologia i rector de l'església parroquial de Sallent,
bisbat de Vic, del qual Maria n'era parenta de part de pare. També aporta els vestits i
joies personals i dues arques de fusta. Bartomeu li correspon amb una part equivalent
dels seus béns.

1612 maig 20 Girona

nº 25 475 x 210

542

416

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Duran, Honorat

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

CARTA PRECÀRIA atorgada per Pere Feu, mercader de Barcelona, com a procurador
de Sebastià [Saleta], canonge de la Seu de Barcelona, [prior] comendatari del priorat
de Santa Maria [de la Roca-rossa] del bisbat de Girona, a favor de Montserrat
[Cànoves], de les possessions que tenia a la parròquia de Santa Maria de Pineda.

Forats i zones on la tinta s'ha esvanit per l'aigua.

1612 agost 17 Tordera

525 x 347

543

309

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Boscà, Bernat

Tordera
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Catàleg de pergamins

VENDA DE CENSAL atorgada per Narcís Gironí, pagès senyor útil i propietari del mas
Gironí del veïnat de Tomet, i Jaume Renart, pagès, senyor útil i propietari del mas
Renart del veïnat de Santa Fe de Medinyà, a favor d'Antic Goy, pagès de Fornells. Li
venen un censal de 72 sous de pensió anual i 72 lliures de preu.

Segueix ÀPOCA.

Tinta esvanida.

1612 agost 30 Girona

nº 63 lletra O y S 479 x 370

544

56

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Gironí, Bartomeu
Canals, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Marianna, filla de Francesc Goy, pagès senyor
útil del mas Goy de Fornells, i de la seva esposa Antiga, amb Joan, fill del difunt Jaume
Aragall, senyor útil del mas Aragall del veïnat de Palau-sacosta. Comencen amb la
donació atorgada per Francesc Goy i el seu fill, Joan, a favor de Marianna, de 330
lliures de moneda barcelonesa per constituir en dot al seu futur marit. Aquest li
correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

1613 gener 29 Girona

nº 18 172 x 251

545

419

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Canals, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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VENDA A CARTA DE GRÀCIA atorgada per Antoni Major, boter de Mataró, a favor del
seu gendre Joan Castellar, mariner de Mataró, d'una peça de terra plantada amb vinya,
situada a Mataró, al lloc anomenat mas Carbó, pel preu de 200 lliures de moneda
barcelonesa. El comprador les reté en pagament de part de les 300 lliures del dot de
Mariàngela, filla d'Antoni Major. Se salva el dret de la cambrera del monestir de Sant
Pere de les Puel·les de Barcelona.

Segueix ÀPOCA.

Presència de forats.

1613 juny 13 Mataró

607 x 360

546

189

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Portell, Narcís

Mataró, església de

CESSIÓ atorgada per Isabel, filla de Salvador Verdaguer, àlies Vidal, pagès de Quart, i
de la seva esposa Isabel, amb consentiment i voluntat de Pere Alrà, el seu futur espòs,
a favor del seu germà Jeroni Vidal, de tots els drets que tenia per raó dels béns dels
seus pares.

1614 gener 18 Girona

nº 58 300 x 257

547

66

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Albert, Rafael

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Isabel, filla de Salvador Verdaguer, àlies Vidal,
pagès de Quart, i d'Isabel Vidal, difunts, amb Pere Alrà, fill i hereu de Llàtzer Alrà,
pagès de Vilobí, i de la seva esposa Caterina. Comencen amb la donació feta per
Jeroni Vidal, pagès, senyor útil i propietari del mas Vidal de Quart, germà d'Isabel, a
favor de la seva germana, de 500 lliures barceloneses, dues arques i els vestits i joies
personals. Isabel ho lliura en dot al seu futur marit el qual li correspon amb una
quantitat equivalent dels seus béns.

1614 gener 18 Girona

nº 82 419 x 330

548

74

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Albert, Rafael

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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DEFINICIÓ atorgada per Isabel, filla de Salvador Verdaguer, àlies Vidal, pagès de
Quart, i d'Isabel Vidal, la seva esposa, difunts, amb consentiment de Pere Alrà, fill de
Llàtzer Alrà, pagès de Vilobí, futur marit de l'atorgant, a favor del seu germà Jeroni,
pagès de Quart, de tot el dret que tenia en la part, heretat, llegítima paterna, materna i
suplement i altres drets que pugui tenir sobre els béns dels seus pares.  A canvi,
reconeix haver estat degudament remunerada.

1614 gener 18 Girona

nº 9 270 x 317

549

171

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Albert, Rafael

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Margarida, filla de Joan Mestre, prevere i rector
de l'església de Caldes de Malavella, senyor útil i propietari del mas Mestre del veïnat
de Mata de Llagostera, i de la seva difunta esposa Caterina, amb Jaume Juliol, pagès
de Santa Pellaia, fill d'Antoni Juliol, difunt pagès de la mateixa parròquia i de la seva
esposa Magdalena. Comencen amb la donació feta per Joan Mestre, a favor de la
seva filla, de 220 lliures barceloneses, dues caixes, un vestit honest i tots els vestits i
joies personals. Aquesta ho lliura en dot al seu futur marit el qual li correspon amb una
quantitat equivalent dels seus béns.

1614 maig 7 Llagostera, mas Mestre

nº 12 312 x 245

550

377

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Berga, Jeroni

Caldes de Malavella i Llagostera

Numeració antiga:

HERETAMENT atorgat per Joan Mestre, ara prevere rector de l'església parroquial de
Caldes de Malavella, senyor útil i propietari dels masos Mestre i Mates del veïnat de
Mata de Llagostera, a favor de Jaume Mestre, pagès, fill seu i de Caterina Dalmau i
Mestre, la seva difunta esposa, ateses les seves núpcies amb Marianna Galceran, filla
de Montserrat Galceran, pagès del mateix veïnat, i de la seva difunta esposa Maria
Masó i Galceran, dels masos esmentats i de totes les seves honors i possessions.

1614 desembre 14 Llagostera, veïnat de la Mata, mas Galceran

Nº 3 334 x 215

551

273

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Berga, Jeroni

Caldes de Malavella i Llagostera

Numeració antiga:
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DEFINICIÓ atorgada per Guerau Mestre, habitant de Cassà de la Selva, i els seus
germans Tomàs i Pere, de Llagostera, també pagesos, fills de Pere Mestre, pagès,
senyor útil i propietari del mas Mestre de Llagostera, i de la seva esposa Magdalena,
difunts, a favor de Jaume Mestre, pagès, senyor útil i propietari del masos Mestre i
Mates del veïnat de Mata, terme de Llagostera, nebot dels anteriors, fill i hereu de Joan
Mestre, germà dels atorgants, i de la seva esposa Caterina Dalmau i Mestre, dels drets
que puguin tenir sobre els masos Mestre i Mates.

Havia estat encolat per la seva part inferior.

1614 desembre 14 Llagostera, veïnat de la Mata, mas Galceran

Nº 2 388 x 238

552

363

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Berga, Jeroni

Caldes de Malavella

Numeració antiga:

HERETAMENT atorgat per Joan Mestre, prevere i rector de l'església parroquial de
Santa Seclina del terme de Caldes de Malavella, com a senyor útil i propietari dels
masos Mestre i Mates del veïnat de Mata de Llagostera, a favor de Jaume Mestre,
pagès de Llagostera, fill de l'atorgant i de la seva difunta esposa Caterina Dalmau i
Mestre, en contemplació al seu matrimoni amb Marianna Galceran, filla de Montserrat
Galceran, pagès del mateix veïnat i de la seva difunta esposa Marianna Masó i
Galceran, dels masos Mestre i Mates, amb les seves honors i possessions.

1614 desembre 14 Llagostera

Nº 3 301 x 217

553

572

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Berga, Jeroni

Caldes de Malavella i Llagostera, notaria de Bernat Albertí

Numeració antiga:
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CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Marianna Galceran, filla de [Montserrat]
Galceran, senyor útil dels masos Galceran i Moner del veïnat de Mata de Llagostera, i
de Maria Masó, amb Jaume Mestre, fill de Joan Mestre, prevere rector de Santa
Seclina, terme de Caldes de Malavella, senyor útil i propietari dels masos Mestre i
Mates del mateix veïnat, i de la seva difunta esposa Caterina Dalmau i Mestre.

Tinta esvanida en alguna part.

1614 desembre 14 Llagostera, veïnat de la Mata, mas Galceran

Nº 13 531 x 212

554

584

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Berga, Jeroni

Caldes de Malavella i Llagostera

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Caterina Gracià, vídua del bracer Joan Gracià, habitant de fora
de les muralles de Girona però a prop, esposa en segones núpcies de Joan Rafart,
treballador del mateix lloc, a favor de Jaume Garbí, prevere beneficiat de Girona, en
què reconeix haver rebut 10 lliures barceloneses que l'esmentat Jaume li havia donat i
que ella havia aportat en dot al seu primer matrimoni.

1614 desembre 20 Girona

158 x 199

555

616

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vila, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

VENDA atorgada per Antoni Major, [pagès] de Mataró, a favor del seu gendre Joan
Castellar, mariner del mateix lloc, d'una peça de terra que fou del mas Berenguer, pel
preu 110  lliures barceloneses. Se salva el dret de la pabordia de Maig de la Seu de
Barcelona. El comprador reté 100 lliures per raó del dot de la seva esposa Marianna,
filla d'Antoni Major.

Segueix ÀPOCA.

Falta la part superior. Part esquerra afectada per rosegadors. Tinta esvanida a la part
inferior i cal llum ultraviolada per llegir l'àpoca.

1615 Mataró

333 x 334

556

491

.

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Portell, Narcís
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ÀPOCA atorgada per Jeroni Vidal, pagès de Quart, a favor de Jaume Negre, de
Fornells, com a pare i legítim administrador dels béns de Francesc Negre, fill seu i de
la seva difunta esposa Anna, senyora útil i propietària del mas Deulonder de Fornells,
en què reconeix haver rebut 16 lliures procedents de la pensió d'un censal de 16 lliures
de pensió anual i 320 lliures de preu, que Caterina Deulonder, esposa de Miquel
Deulonder, pagès de Fornells, havia venut a Isabel Vidal, mare de l'atorgant.

Tinta esvanida a la part esquerra.

1615 febrer 3 Girona

nº 44 316 x 188

557

484

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Albert, Rafael

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Jaume Massot, pagès de Fornells, a favor de Jeroni Vidal, pagès
de Quart, i de Joan Aragall, pagès del veïnat de Palau-sacosta de Girona, en què
reconeixen haver rebut 25 lliures barceloneses de la lluïció d'un censal de 25 sous de
pensió anual que Joana, vídua d'Antoni Sitjar, de Quart, i llur fill Joan, sastre, com a
principals, i Joan Vidal, difunt de Quart, i Pere Aragall, difunt de Palau-sacosta, com a
fidejussors, havien venut a Miquel Quintana, àlies Recasens, difunt de Salitja. Jaume
Massot el tenia per compra a Antic Oliveres, difunt pagès de Salitja. També reconeix
que ha rebut 2 lliures i 10 sous de pensions degudes.

1616 gener 16 Girona

nº 80 212 x 188

558

624

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Albert, Rafael

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

ESTABLIMENT A RABASSA MORTA atorgat per Bartomeu Bernoi i Pau Canyameres,
com a procuradors d'Andreu Blan i Ribera, usufructuari, i de la seva esposa Maria
Magdalena Blan Vilana i Maimó, propietària, a favor de Pere Bertran, d'una peça de
terra que separen del mas Cruanyes, propietat dels atorgants, situada al terme de
Vallalta. Se salva el dret i domini directe del comte d'Osona i vescomte de Cabrera i
Bas.

Part superior afectada per rosegadors. Esparracs cosits que ja existien al pergamí
abans de l'escriptura del text. Falta la part on es llegiria la signatura del notari.

1616 maig 2 Canet

582 x 308

559

323

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.
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ÀPOCA atorgada per Antoni Lliberós, tractant de cavalls de Torroella de Montgrí, a
favor de Bertran Batlle, treballador del mateix lloc, en què reconeix haver rebut 5 lliures
barceloneses per un pagament de les 20 lliures per les quals li havia firmat debitori per
raó del dot de Joana, esposa d'Antoni i filla de Bertran.

Còpia simple.

1616 setembre 19 Torroella de Montgrí

246 x 158

560

594

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Joan Goy, fill d'Antic Goy i de la seva esposa
Antiga, de Fornells, amb Jerònia, filla d'Esteve Renart i de la seva esposa Margarida
Renart i Güell, difunts d'Aiguaviva. Comencen amb l'heretament fet per Antic Goy, a
favor del seu fill Joan. Francesc Renart, dóna a la seva germana Jerònia, en
contemplació al seu matrimoni 400 lliures, dues caixes i les robes i vestits personals.
Jerònia ho lliura al seu futur marit en concepte de dot i aquest li correspon amb una
part equivalent dels seus béns.

Cosit a la part superior.

1617 maig 19 Girona

nº 22 586 x 390

Llatí i català

561

466

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Jeroni, Bartomeu

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

DEFINICIÓ atorgada per Guerau Goy, prevere rector de l'església parroquial de Sant
Sadurní, fill d'Antic Goy, pagès de Fornells, a favor del seu pare, de tota la seva part,
heretat i llegítima paterna, materna i suplement i altres drets que pugui tenir sobre els
béns dels seus pares.

1617 maig 19 Girona

nº27 lletra O 344 x 256

562

618

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Queixàs, Onofre
Jeroni, Bartomeu

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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CREACIÓ I VENDA DE CENSAL atorgada per Bernat Valentí, mercader de Palamós, i
el seu fill i hereu Pere, a favor d'Antoni Badia, sagristà, i d'Antoni Valentí, domer,
preveres de l'església parroquial de Sant Esteve de Riudellots de la Selva, com a
protectors i administradors dels aniversaris de l'esmentada església. Els venen un
censal de 70 sous de pensió anual i 70 lliures de preu. Reben el preu per mitjà de
dipòsit a la Taula de Canvi de Girona.

Segueix ÀPOCA.

1617 octubre 5 Girona

nº 34 lletra O 442 x 343

563

318

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mascort, Miquel
Galí, Pere

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

LLUÏCIÓ DE CENSAL atorgada per Francesc Renart, d'Aiguaviva, a favor d'Antic i
Joan Goy, de Fornells. Els llueix un censal de 40 lliures de preu.

Presència de taques d'humitat amb desaparició de la tinta i esparracs que afecten el
costat superior dret.

1618 gener 16 Girona

Nº 28 lletra O 483 x 314

564

404

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Duran, Gabriel
Jeroni, Bartomeu

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

ESTABLIMENT atorgat per Joan Roig, de la Penya, a favor de Miquel Pou i de Joan
Masó, treballadors de Mataró, d'una peça de terra erma i boscosa, situada al terme de
Mataró. Rep un parell de polls d'entrada.

Posat en forma pública el 18 de desembre de 1624.

Presència de grans forats causats per rosegadors.

1618 gener 20 Mataró

557 x 353

565

632

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vieta, Joan
Mates, Jaume

Mataró, notaria de Francesc Ferrer i Despuig
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CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Magdalena, filla de Salvi Riera i de la seva
esposa Margarida, de Sant Martí de Mosqueroles, bisbat de Barcelona, amb Salvador
Molas, bracer de Buxalot, del bisbat de Cominge (regne de França) i habitant d'Arenys.
Comencen amb la donació atorgada per Joan Riera, oriünd de Mosqueroles i resident
de Sant Joan de Campins, a favor de la seva germana Magdalena, de 20 lliures i els
vestits i joies personals. Aquesta ho lliura en concepte de dot al seu futur espòs el qual
li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

DEBITORI atorgat per Joan Riera a favor del seu cunyat Salvador Molas en què
reconeix deure-li el promès en dot per la seva germana Magdalena.

Tinta esvanida i presència d'esparracs amb pèrdua de text.

1618 maig 1 Arenys

424 x 310

566

310

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Berga, Jeroni

Montpalau

LLUÏCIÓ DE CENSAL feta per Francesc Vilella, canonge de la Seu de Girona, com a
procurador general de l'administració de Josep Candell, donzell de la Vall d'Aro, a favor
de Joan Mestre, prevere rector de Santa Seclina. Llueix un censal de 25 lliures
barceloneses de preu i 25 sous de cens anual que Joan Mates, de Llagostera, i la seva
esposa Joana crearen a favor dels tutors de Jerònia, filla i hereva de Guillem Fabra,
doctor en dret de Girona.

Havia estat encolat per la part inferior.

1618 maig 26 Girona

nº 31 277 x 251

567

49

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mascort, Miquel
Savarrés, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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DEFINICIÓ atorgada per Esperança Oller, filla de Jaume Oller, del veïnat d'Esclet de
Cassà de la Selva i de la seva esposa Anna, difunts, a favor del seu germà Feliu, de
tos els drets que li corresponen en concepte de part, heretat i llegítima paterna,
materna i suplement i qualsevol altre dret sobre els béns dels seus pares. A canvi,
reconeix haver rebut per raó del seu matrimoni amb Francesc Guilana, 200 lliures
barceloneses, dues arques i els vestits i joies personals.

Presència de petits forats.

1618 juliol 29 Cassà de la Selva

180 x 250

568

399

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Vinyes, Miquel

Cassà de la Selva

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Jaume, fill d'Antic Goy, pagès de Fornells,  i de
la seva esposa Antiga, amb Margarida Girbau, filla de Joan Girbau, pagès de Cruïlles, i
de la seva difunta esposa Caterina. Comencen amb la donació atorgada pel Antic Goy
i el seu hereu Joan, a favor del seu fill i germà respectivament, en concepte de part,
heretat i llegítima paterna, materna i suplement, de 300 lliures barceloneses i els
vestits, armes i arnesos personals. Aquest ho lliura en aixovar a la seva futura esposa
la qual li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

1619 maig 16 Cruïlles, mas Girbau

nº 19 326 x 368

569

199

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Sen, Montserrat

Cruïlles

Numeració antiga:
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LLUÏCIÓ DE CENSAL atorgada per Salvador, mercader de Pals, fill i hereu de Miquel
Illa, difunt mercader del mateix lloc, a favor d'Antic Goy, pagès de Fornells, i del seu fill
Joan Goy. Els llueix un censal de 20 sous de pensió anual i 20 lliures de preu que Pere
Girbau, difunt pagès de Cruïlles, pare de Joan Girbau, pagès del mateix lloc, havien
creat i venut a Miquel Bartomeu Cendra, difunt notari de Cruïlles el 30 d'abril de  1564.
Pertanyia a l'atorgant com a hereu del seu pare el qual l'havia comprat a Germana
Cendra, esposa d'Antic Llausàs i Cendra, mercader de Cruïlles, i filla de Miquel
Bartomeu Cendra. Aquest censal formava part del dot de Jaume, germà de Joan Goy,
per les seves núpcies amb Margarida, filla de Joan Girbau, al seu torn fill del creador
del censal.

1619 desembre 6 Bisbal d'Empordà, la

nº 70 525 x 118

570

357

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Sen, Montserrat

Bisbal d'Empordà, la

Numeració antiga:

CAPBREVACIÓ atorgada per Jeroni Vidal, pagès de Quart, senyor útil del mas Vidal, a
favor de Francesc d'Eimeric, canonge i precentor major de la Seu de Girona, en què
reconeix tenir per aquest una peça de terra en part conreada i en part vinya,
anomenada d'antic el camp del Camí, de la quintana del mas Cases de l'atorgant, i una
altra peça de terra anomenada Coma Erma.

REDUCCIÓ atorgada per Francesc d'Eimeric, a favor de Jeroni Vidal, dels censos i
drets que li devia per les dues anteriors peces de terra a un cens anual a pagar per
Nadal, consistent en un parell de capons i un parell de polles.

1620 gener 18 Girona

nº 22 y 3 331 x 206

571

164

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Albert, Rafael

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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ÀPOCA atorgada per Jeroni Vidal, pagès, senyor útil i propietari del mas Vidal de
Quart, fill i hereu d'Isabel Vidal, senyora útil del mas, a favor de Francesc Deulonder,
pagès, senyor útil del mas Deulonder de Fornells, en què reconeix haver rebut 32
lliures barceloneses corresponents a dues pensions d'un censal de 16 lliures de pensió
anual i 320 lliures de preu que Caterina Deulonder va crear a Isabel Vidal, d'acord amb
una concòrdia.

1620 febrer 29 Girona

nº 45 208 x 152

572

454

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pasqual, Francesc
Queixàs, Onofre

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

CREACIÓ I VENDA DE VIOLARI atorgada per Salvi Ros, de l'Armentera, pagès,
senyor del mas Bisbe de Sant Gregori, a favor de Magí Solà, giponer de Girona. Li ven
un violari consistent en 3 lliures barceloneses anuals a percebre durant les vides de
Magí i Josep, fills de Magí Solà, pel preu de 21 lliures barceloneses, rebudes per mitjà
de la Taula de Canvi de Girona.

Presència de petits forats.

1620 octubre 3

Plech 2 nº 26 162 x 238

573

370

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Riurans, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

FUNDACIÓ DE PERSONAT feta per Rafael Torroella, clergue de la vila de Monells, fill
de Bernat Torroella, mestre de cases, i la seva esposa Maria, a l'altar de Sant Ponç de
l'església de Cruïlles sota invocació de Sant Rafael i Sant Ponç. Un cop mort l'últim
obtentor, el personat s'havia d'extingir a favor d'una causa pia per maridar donzelles de
la casa del seu pare i els seus hereus, i per instruir els nois oriünds de l'esmentada
casa. Amb aquesta finalitat cedeix un censal de 60 sous de pensió anual i 60 lliures de
preu que pagava Pere de Portòs, pagès de Monells, senyor útil de mas Portòs, del
veïnat de Sies de Monells.

Presència de forats de rosegadors i algunes taques.

1621 febrer 6 Girona

630 x 344

574

296

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Martí, Antoni
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VENDA atorgada per Sebastià Bonell, pagès de Palol de Vila-sacra, a favor de Joan
Torrent, carreter resident al mateix lloc, de dues estances de casa seva, situada a
Palol: el celler i una cort amb dos estables, pel preu de 140 lliures. Signatura de Miquel
Prat i Fontanet, doctor en tots dos drets, arxiprest de l'església col·legiata de
Vilabertran, de 23 d'octubre de 1623.

Segueix ÀPOCA.

Presència de forats de corc.

1621 febrer 19 Figueres

543 x 308

575

508

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Prats, Joan
Prats, Salvador

Figueres

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Mariàngela, filla de Francesc Andreu,
espardenyer de Girona i de la seva esposa Mariàngela, difunts, amb Rafael, menor
d'edat, calderer de Girona, fill de Rafael Ferrer. Comencen amb la donació atorgada
per Pere Joan Andreu, també espardenyer de Girona, a favor de la seva germana, en
concepte de part, heretat i llegítima, paterna, materna i suplement i qualsevol altre dret
sobre els béns dels seus pares, de 150 lliures barceloneses, dues arques de fusta i els
vestits i joies personals. Mariàngela ho lliura en dot al seu futur marit el qual li
correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

L'escrivà s'equivoca amb el nom de Mariàngela: la primera vegada escriu Marianna i
després repeteix diverses vegades Mariàngela.
Còpia simple.

1621 juny 5 Girona

275 x 262

576

361

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.
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CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Maria, filla d'Anna Pagès i Jaume Pagès,
pedrer difunt de Girona, i  amb Joan Vern, també pedrer de Girona, fill dels difunts
Joan Vern, pedrer, i de la seva esposa Jerònia. Comencen amb la donació atorgada
per Anna Pagès, a favor de la seva filla, de 50 lliures barceloneses, un cofre de fusta i
els vestits i joies personals. Maria ho lliura en dot al seu futur marit el qual li correspon
amb una quantitat equivalent dels seus béns.

Segueix DEFINICIÓ.

1621 agost 21 Girona

527 x 347

577

225

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Albert, Rafael

DONACIÓ remuneratòria atorgada per Jeroni Pagès, apotecari de Torroella de
Montgrí, a favor de la seva esposa Anna Massot Pastell i Pagès, de l'usdefruit de
l'heretat que tenia l'esmentada Anna d'en Pastell de Torroella, heretat que havia donat
a l'atorgant segons constava en els instruments nupcials fets el 19 de maig de 1603 pel
notari Antoni Batlle.

1621 setembre 28 Torroella de Montgrí

204 x 240

578

88

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Sàbat, Nicolau
Guilló, Bernat

Torroella de Montgrí, notaria dels cònjuges Joan Sarriera i de Gurb i
Francesca Clara Carrera i Pons

LLUÏCIÓ DE CENSAL atorgada per Baudili Caselles, prevere i sagristà de l'església de
Salt, com a administrador dels aniversaris, a favor de Sebastià Simon, prevere de Sant
Gregori, com a marmessor de Miquel Tornavells, difunt pagès de Sant Gregori. Li llueix
un censal de 12 sous de pensió anual i 12 lliures de preu que Miquel Tornavells havia
creat i venut a Salvador Esteve, prevere rector de l'església de Ginestar el 17 de març
de 1620, i que aquest havia cedit als aniversaris de l'església de Salt per fundar-ne
dos.

1622 desembre 15 Girona

Plech 2 nº 28 192 x 282

579

592

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Casadevall, Pere

Girona, notaria de Joan Sarriera i de Gurb

Numeració antiga:
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DEFINICIÓ atorgada per Sebastià Simon, prevere oriünd del mas Simon d'Avall de
Sant Gregori, fill dels difunts Jaume Simon, pagès, senyor útil i propietari del mas
Simon d'Avall, i de la seva esposa Antiga, a favor de Pere Simon d'Avall, pagès, senyor
útil i propietari del mas, nebot de l'atorgant, de tots els drets que tenia en concepte de
part, heretat i llegítima paterna, materna i suplement i per les deixes, llegats o altres
raons sobre els béns dels seus pares.

Havia estat encolat per la part inferior.

1622 desembre 21 Girona

Plech primer nº 78 292 x 232

580

488

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mascort, Miquel

Girona

Numeració antiga:

LLUÏCIÓ DE CENSAL feta per Joan Rafael de Bell-lloc, el mercader Rafael Camps, i
l'esparter Pere Nasples, com a jurats amb el difunt Francesc de Cruilles; el donzell
Rafael de Santmartí, Jeroni Andreu i el mercader Llàtzer Moner i Carol, com a cònsols
amb l'adroguer Llàtzer Francesc (absent), el ja esmentat Rafael de Santmartí, Jeroni
de Raset, el ja esmentat Jeroni Andreu, Francesc Prats, el mercader Francesc Moler,
el ja esmentat Llàtzer Moner i Carol, el notari Rafael Albert, el cirurgià Narcís Renart, el
notari Joan Alba i Narcís Fàbrega, escrivà major de la Cort Reial, com a adjunts en els
assumptes de l'Hospital Nou de Santa Caterina de Girona. Llueixen a favor de
Salvador Serra, hortolà de Girona, un censal de 140 sous de pensió anual i 140 lliures
de preu que Salvador havia venut a l'Hospital, amb diners procedents de 220 lliures
que Salvador Serra i la seva filla Maria havien rebut de Jaume Oller, gendre i espòs
respectivament dels anteriors, corresponents al dot aportat al matrimoni  per Jaume
Oller.

1622 desembre 23 Girona

264 x 169

581

98

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Solà, Segimon

Girona, notaria de Jaume de Campllong
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CAPBREVACIÓ atorgada per Pere Simon d'Avall, de Sant Gregori, senyor útil i
propietari del mas Toscà, a favor de Benet de Cartellà, paborde de la pabordia de
Xunclà de Sant Feliu de Girona, de l'esmentat mas amb les seves honors i
possessions.

Forats de rosegadors. Havia estat cosit per la part inferior.

Bifoli annex en suport paper de mida quartilla amb un document de 22 de març de
1612 autenticat per Pere Ves, notari de Castelló d'Empúries, a la notaria d'en Mallen,
amb el debitori atorgat per Pere Alemany, pagès de Llançà, a favor de Bernat Guilló,
notari de Torroella de Montgrí, de 13 lliures i 4 sous barcelonesos per sis quarteres de
forment a 44 sous la quartera.

1623 gener 13 Girona

Plech 5 nº 14 748 x 430

582

81

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Galí, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

TESTAMENT d'Antiga Lloret, esposa de Guerau Lloret, treballador de Palamós, filla
d'Antic Massot, mariner i de la seva esposa Margarida. Nomena com a hereu universal
el seu fill Marc, i com a substituts, la seva filla Caterina i Montserrat Massot, germà de
la testadora.

1623 març 3 Palamós

nº 59 lletra O y S 217 x 385

Català

583

78

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pujades, Miquel

Palamós, notaria de Joan Feliu Batlle i Mascort

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Antic, pagès, fill d'Antic Vives, senyor útil i propietari del mas
Vives de Sant Daniel de Girona, a favor de la seva futura esposa Jerònia Galí, vídua
d'Antic Galí, pagès de Cervià, en què reconeix haver rebut 180 lliures i els béns mobles
que havia aportat en dot.

1624 gener 26 Girona, Sant Daniel, mas Vives

189 x 141

584

177

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mascort, Josep Miquel

Girona, notaria de Joan Sarriera i de Gurb
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DONACIÓ atorgada per Francesc de Boquet, donzell habitant de Castelló d'Empúries,
a favor de la seva esposa Maria de Boquet i Calvis, de totes les seves cases, terres,
honors i possessions amb certes clàusules i retencions.

Presència d'esparracs.

1624 febrer 7 Girona

280 x 277

585

371

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Guerau, Ramon

Girona, notaria de Jaume de Campllong

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Narcisa Oliver, vídua d'Antoni Oliver, mariner
de Palamós, filla del difunt Miquel Mascort, mestre de cases del mateix lloc, i de la
seva esposa Caterina, encara vivent, amb Guerau Lloret, resident de Palamós, fill de
Joan Lloret, pagès de Calonge, i de la seva esposa Montserrat, difunts. Narcisa lliura
en dot al seu futur marit 70 lliures de moneda barcelonesa de tern i aquest li cedeix
una part equivalent dels seus béns.

1624 març 25 Palamós

nº 60 lletra O y S 315 x 238

586

77

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pujades, Miquel

Palamós, notaria de Joan Feliu Batlle i Mascort

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Honorat Bernés, treballador de Sant Feliu de Guíxols, a favor del
seu sogre, Pere Mercer, treballador del mateix lloc, en què reconeix haver rebut en
diversos pagaments 20 lliures barceloneses de les 30 del dot d'Antònia, filla d'Honorat i
esposa de Pere.

1625 maig 3. Sant Feliu de Guíxols
ÀPOCA atorgada per Honorat Bernés a favor del seu sogre Pere Mercer, en què
reconeix haver rebut  les 10 lliures que faltaven del dot d'Antònia.

1624 setembre 29 Sant Feliu de Guíxols

432 x 145

587

526

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Castelló, Projecte

Sant Feliu de Guíxols, notaria de Pau Capmany
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CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Margarida Roure, filla d'Antiga i del difunt
Guillem Roure, pagès de Colomers, amb Joan de Marina, serreller oriünd de França i
habitant de Torroella de Montgrí. Comencen amb la donació atorgada per Antiga Roure
i el seu fill Miquel, a favor de Margarida de 30 lliures barceloneses i tots els vestits i
joies personals. Aquesta ho lliura al seu futur marit el qual li correspon amb una
quantitat equivalent dels seus béns.

DEFINICIÓ atorgada per Margarida a favor de la seva mare i germà, dels drets que
pugui tenir en concepte de part, heretat i llegítima paterna, materna i suplement i altres
drets sobre els béns dels seus pares.

Còpia simple.

1625 gener 7 Torroella de Montgrí

665 x 266

588

590

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Antoni Llac, pagès del veïnat de Fortianell de
Fortià, amb Anna Maria, filla de Sebastià Pagès, pagès de Vilatenim, i de la seva
esposa Caterina. Els pares d'Anna li donen 700 lliures de moneda barcelonesa i vestits
personals. Aquesta ho lliura en dot al seu futur marit el qual li correspon amb una
quantitat equivalent dels seus béns.

1625 abril 20 Vilatenim

nº 35 lletra O 423 x 403

Llatí i català

589

75

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Pujades, Joan

Numeració antiga:
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VENDA DE CENSAL atorgada per Benet Camó, pagès, senyor útil i propietari del mas
Camó, i Miquel Buc, pagès, senyor útil i propietari del mas Buc del veïnat de Sant
Martí, parròquia de Santa Pau, a favor de Baudili Galí, canonge de la Seu de Girona,
com a obtentor del personat fundat per Bernat Roure, prevere de Santa Pau. Li venen
un censal de 80 sous barcelonesos de pensió anual i 80 lliures de preu per poder
pagar-li les 80 lliures que faltava retornar d'un altre de 240 sous barcelonesos de
pensió anual i 240 lliures de preu que Benet Camó i Miquel Buc amb Segimon
Terrades, senyor útil i propietari del mas Terrades, i el seu fill Segismon, havien venut
a l'esmentat Baudili Galí, en nom del personat, el 25 de novembre de 1625. El mas
Terrades havia estat venut per execució de la Cort de Santa Pau i el jutge havia
ordenat la restitució de la tercera part (160 lliures) del preu del censal al comprador.
Les restants 80 lliures havien estat pagades del preu de la venda del mas.

Segueix ÀPOCA.

Dos documents en el mateix pergamí

1625 juny 23 Girona

530 x 454

590

452

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Fàbrega, Salvi

Girona, notaria de Jaume de Campllong

LLUÏCIÓ DE CENSAL feta per Estefania Vicenç, a favor de [...], donzell de Torroella de
Montgrí, d'un censal de 15 lliures venut per l'esmentat donzell i per Caterina [...] l'any
1622.

Part superior dreta i marge dret afectats per rosegadors amb la pèrdua
d'aproximadament un terç del pergamí.

1626 desembre 26 Girona

211 x 164

591

294

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Casadevall, Pere
Riurans, Joan

Girona, notaria de Joan Sarriera i de Gurb
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VENDA atorgada per Antic Surell i Jaume Sopa i Barrera, pagesos de Torroella de
Fluvià, com a obrers de l'església de l'esmentat lloc, hereva del difunt Samsó Moliner,
també pagès, a favor de Joan Lliurat, prevere rector de Vilacolum, com a persona
privada, d'una peça de terra conreada, situada a Torroella al lloc anomenat pla de
Vilacolum, pel preu de 18 lliures i 19 sous barcelonesos.

Posat en forma pública el 26 de juny de 1628.

Segueix ÀPOCA.

1627 febrer 28 Torroella de Fluvià

494 x 297

592

301

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Llobet, Joan
Moner, Miquel

Castelló d'Empúries, notaria d'en Bofill

ÀPOCA atorgada per Narcís Llavanera, ferrer de Sant Gregori, a favor de Pere Simon,
pagès del mateix lloc, en què reconeix haver rebut en diversos pagaments, 36 lliures
barceloneses que l'esmentat Pere Simon havia donat a Isabel, filla dels difunts Pere
Esparragueres, pagès d'Adri, i la seva esposa Isabel en contemplació del seu
matrimoni amb l'atorgant.

1627 setembre 2 Girona

Plech Primer nº 72 165 x 156

593

216

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Fàbrega, Salvi

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Isabel, vídua de Miquel Vendrell, mariner de
Canet, filla de Joana Bertran i del difunt Pere Bertran, mariner del mateix lloc, amb
Pere, també mariner de Canet, fill del difunt Pere Pujades, mariner del mateix lloc i de
la seva esposa Anna. Comencen amb la donació atorgada per Joana Bertran i el seu
fill Pere, a favor d'Isabel, de 150 lliures barceloneses, dues caixes de núvia de tall de
monja (ja les havia rebudes en temps del seu primer matrimoni amb Miquel Vendrell),
40 quarteres de calç i 19 carretades de pedra estimades en 20 lliures i els vestits i joies
personals. La donació comprèn les 120 lliures que el seu pare li havia llegat en
testament. Isabel ho lliura en dot al seu futur marit el qual li correspon amb una part
equivalent dels seus béns.

DEFINICIÓ atorgada per Isabel, a favor de la seva mare i germà, de tots els drets que
pugui tenir en concepte de part, heretat i llegítima paterna, materna i suplement, i
deixes i llegats sobre els béns dels seus pares. Reconeix haver rebut els béns donats
en el document anterior.

Part dreta afectada per rosegadors amb pèrdua de text.

1627 novembre 3 Canet de Mar

540 x 373

594

534

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Coris, Francesc

Montpalau, notaria de Jaume Coll

VENDA DE CENSAL atorgada per Francesc Renart, pagès, antic senyor útil i propietari
del mas Renart d'Aiguaviva, ara habitant de Tor, a favor de Jaume Goy, pagès de
Fornells. Li ven un censal de 30 sous de pensió anual i 30 lliures de preu, que en el
moment de la seva creació era de 60 sous de pensió i 60 lliures de preu, que Bernat
Figuera, pagès del Pla de Girona, senyor útil i propietari del mas Figuera, com a
principal, i Miquel Pebernart, com a fidejussor, crearen i vengueren a Antoni Renart, avi
de l'atorgant.

Segueix ÀPOCA.

1627 novembre 26 Bisbal d'Empordà, la

nº 20 lletra O 612 x 249

595

604

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Casadevall, Pere
Riurans, Joan

Girona, notaria de Joan Sarriera i de Gurb

Numeració antiga:
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CESSIÓ DE VIOLARI atorgada per Glaudius Joiosa, prevere en la capella de Sant Roc
del terme de Vilablareix, a favor de Joan Goy, pagès de Fornells. Li cedeix un violari de
5 lliures de pensió anual que Montserrat Flor havia venut a l'atorgant. L'esmentat
prevere reconeix haver rebut per mitjà de la Taula de Canvi de Girona, 35 lliures
corresponents a la restitució del preu d'un violari i 7 més per les pensions degudes,
dels diners procedents del preu de la venda per tres anys del terços dels grans d'aresta
del mas Flor feta per l'esmentat Joan Montserrat a favor de Joan Goy.

1628 març 22 Girona

nº 69 283 x 285

596

103

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Casadevall, Pere
Riurans, Joan

Girona, notaria de Joan Sarriera i de Gurb

Numeració antiga:

CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Anna Mateu, filla de Pere Mateu, difunt pagès de
Fornells, i de la seva esposa Rafaela, amb Pere, pagès, senyor útil del mas Mascort de
Santa Pellaia, fill del difunt Pere Mascort i de la seva esposa Margarida. Comencen
amb la donació en dot feta per l'esmentada Anna, amb consentiment i voluntat de la
seva mare i del seu germà Joan Mateu, senyor útil del mas Mateu de Fornells, a favor
del seu futur marit, de 160 lliures de moneda barcelonesa, dues arques i tots els vestits
i joies personals. Pere li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

1629 juny 5 Girona

nº 14 317 x 295

597

257

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Casadevall, Pere
Riurans, Joan

Girona, notaria de Joan Sarriera i de Gurb

Numeració antiga:
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CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Anna Mateu, filla de Pere Mateu, difunt pagès de
Fornells, i de la seva esposa Rafaela, amb Pere, pagès, senyor útil del mas Mascort de
Santa Pellaia, fill del difunt Pere Mascort i de la seva esposa Margarida. Comencen
amb la donació en dot feta per l'esmentada Anna, amb consentiment i voluntat de la
seva mare i del seu germà Joan Mateu, senyor útil del mas Mateu de Fornells, a favor
del seu futur marit, de 160 lliures de moneda barcelonesa, dues arques i tots els vestits
i joies personals. Pere li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

1629 juny 5 Girona

nº 41 292 x 304

598

356

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Casadevall, Pere
Riurans, Joan

Girona, notaria de Joan Sarriera i de Gurb

Numeració antiga:

TESTAMENT de Magdalena Cànoves, vídua de Montserrat Cànoves, pagès de
Pineda, filla legítima de Joan Torrent, pagès del veïnat de Santa Susanna de la vila de
Pineda, i de la seva esposa Magdalena, difunts. Nomena com a hereva universal
Maria, néta de la testadora, filla del seu fill Miquel i de la seva esposa Caterina.

1629 setembre 28 Pineda de Mar, mas Cànoves

298 x 240

Català

599

420

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Just, Onofre

Montpalau

CAPBREVACIÓ atorgada per Sebastià Teixidor, del veïnat de Vilartolí, a favor de Joan
Celler, prevere establert a Castelló d'Empúries, com a procurador del comte
d'Empúries, de la casa on viu ell mateix, situada a Vilartolí, que era el capmàs Teixidor,
i diverses possessions de terra.

Mal estat de conservació: forats de corcs i rosegadors, esparracs. No es pot llegir el
nom del notari.

1630 maig 11 Empúries

700 x 300

600

507

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

236
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Catàleg de pergamins

VENDA atorgada per Jaume Carcastres, pagès, senyor útil i propietari del mas
Carcastres de Sant Vicenç de Llavaneres, i el seu fill Joan, a favor de Pau Pruna,
prevere de Santa Maria d'Arenys, i Joan Lleu i Fornaguera, mariner del mateix lloc,
com a tutors i curadors dels fills i hereus de Joan Lleu, menor d'edat, mariner d'Arenys,
cunyat de Pau Pruna i nebot de Joan Lleu i  Fornaguera, de 5 sous de cens anual que
els esmentats pupils presten cada any per Nadal per raó d'una casa amb eixida i hort
que tenen en franc alou al carrer de Vall, a la vila d'Arenys. El preu de la venda és de 4
lliures i 10 sous barcelonesos.

1631 octubre 12 Arenys

220 x 258

601

414

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Coris, Francesc

Montpalau, notaria de Jaume Coll

DONACIÓ atorgada per Jeroni Pagès, apotecari de Torroella de Montgrí, a favor de
Miquel Pagès, fill seu i de la seva esposa Anna Pastell i Pagès, d'una peça de terra
conreada, situada a la parròquia de Gualta, en el lloc anomenat Jonquers, i d'una altra
peça anomenada Tallada, situada a Torroella, al lloc anomenat Robau.

1632 abril 25 Torroella de Montgrí

285 x 194

602

600

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Sàbat, Nicolau

Torroella de Montgrí, notaria dels cònjuges Joan Sarriera i de Gurb i
Francesca Clara Sarriera i Pons

LLUÏCIÓ DE CENSAL atorgada pels homònims Montserrat Galceran, pare i fill,
pagesos, senyors útils del mas Galceran de Llagostera, a favor de Joan Mestre,
prevere rector de Santa Seclina, resident de Llagostera, i el seu fill Jaume Mestre,
pagès de Llagostera, hereu del mas Mestre de Llagostera. Els llueixen un censal de 10
sous de pensió anual i 10 lliures de preu, que els havien venut Joan i Jaume Mestre,
com a principals, i Montserrat Galceran, pare, com a fidejussor, i que prestaven a en
Lledó, mercader de Girona.

1633 gener 16 Llagostera

Nº 32 225x167

603

410

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Ballester, Damià

Caldes de Malavella i Llagostera, notaria de Bernat Albertí

Numeració antiga:

237
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CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Sebastià Teixidor, de Sant Climent Sescebes,
amb Anna Morató, filla de [Miquel Morató], i mare d'Anna Maria Morató, la qual estava
casada amb Joan Montserrat Teixidor. Jeroni Morató, fill de Miquel Morató i d'Anna,
senyor útil del mas Morató com a hereu del seu pare, reconeix deure a Sebastià
Teixidor, 50 lliures barceloneses del dot de la seva mare, futura esposa de Sebastià.

Pergamí molt afectat per corcs i rosegadors, sobretot la part superior.

1633 desembre 29 Peralada

n. 15 327 x 192

Català

604

506

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Dallet, Francesc

Peralada

Numeració antiga:

DONACIÓ atorgada per Maria de Boquet i Calvis, vídua de Castelló d'Empúries, a
favor de la seva serventa Mariàngela, per raó de les núpcies d'aquesta última amb
Francesc Serrano, teixidor de lli, fill del difunt Martí Serrano, esparter de Peralada, i de
la seva esposa Jerònia, de 50 lliures barceloneses (25 lliures barceloneses del llegat
fet per Jaume Ferrer i 25 més dels propis béns), i els vestits i joies personals.

1634 gener 3 Castelló d'Empúries

236 x 295

605

407

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Falcó, Vicenç

Castelló d'Empúries, notaria d'en Mallen

TESTAMENT de Ponça Simon, vídua de Jaume Simon d'Avall, de Sant Gregori, filla de
Joan Font, pagès de Bescanó i de la seva esposa Joana. Nomena com a hereva
universal la seva filla Isabel, esposa de Jaume Sitjar, pagès d'Estanyol.

Havia estat encolat per la part inferior, forats en aquesta part.

1634 març 18 Girona

Plech primer nº 83 255 x 322

Català

606

523

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Riurans, Joan

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

238



Arxiu Municipal de Girona
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Catàleg de pergamins

LLUÏCIÓ DE CENSAL atorgada per Dionísia de Santceloni, abadessa del monestir de
Sant Daniel de Girona, i les altres monges, a favor d'Àngela Simon, vídua de Pere
Simon, pagès de Sant Gregori, i el seu fill Narcís. Llueixen un censal de 100 lliures
barceloneses de preu i 100 sous de pensió anual, que Joan Bataller, àlies Canet,
pagès de Canet d'Adri, i la seva esposa Montserrat havien venut al monestir el 10 de
maig de 1594. Jaume Simon, avi de l'esmentat Narcís s'havia encarregat aquest
censal en les capitulacions matrimonials de Narcís Simon i Rafaela Canet.

Havia estat encolat per la part inferior.

1634 març 25 Girona, monestir de Sant Daniel

Plech 2 nº 34 256 x 247

607

597

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mascort, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

LLUÏCIÓ DE CENSAL feta per l'abadessa Clara d'Agullana i les monges del convent
de Santa Clara de Girona, a favor d'Àngela Simon, vídua de Pere Simon, pagès de
Gàrrep, parròquia de Sant Gregori, i del seu fill Narcís. Els llueixen un censal de 100
lliures de preu i 5 lliures de pensió anual que Jaume Simon, avi de Narcís havia venut
al convent el 1566. El convent reconeix haver rebut per mitjà de la Taula de Canvi de
Girona les 100 lliures del preu.

Havia estat cosit per la part inferior.

1634 juny 3 Girona, convent de Santa Clara

Plech 2 nº 33 229 x 274

608

308

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mascort, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

239
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LLUÏCIÓ DE CENSAL atorgada per Miquel Mercer i Montserrat Soler, canonges, i Antic
Rovira, prevere beneficiat de l'església de Sant Feliu de Girona, com a protectors i
administradors durant el present bienni dels aniversaris d'aquesta església amb Pere
Bonet, prevere beneficiat, absent, a favor d'Àngela Simon, vídua de Pere Simon, pagès
de Sant Gregori, i del seu fill Narcís. Els llueixen un censal de 50 lliures de preu i 50
sous de pensió anual que Jaume Simon de Gàrrep, de Sant Gregori, i la seva esposa
Antiga havien venut als esmentats aniversaris el 1566.  Els diners havien estat
ingressats a la Taula de Canvi de Girona.

1634 juliol 6 Girona

plech 2  nº 37 245 x 175

609

178

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mascort, Josep Miquel

Girona, notaria de Joan Sarriera i de Gurb

Numeració antiga:

CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Jaume, calderer de Girona, fill dels difunts
Jaume Canosa, sabater, i la seva esposa Anna, amb Mariàngela Ferrer, vídua de
Rafael Ferrer, calderer de Girona. Mariàngela aporta en dot les 150 lliures que havia
constituït en dot a Rafael Ferrer i 50 lliures que aquest li havia llegat en testament.
Mentre no li restitueixin les 150 lliures del primer dot té el dret d'usdefruit de la casa del
seu primer marit per dret d'hipoteca.

1634 agost 7 Girona

410 x 305

610

141

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mascort, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

TESTAMENT de  Sebastià Simon, prevere beneficiat de Sant Feliu de Girona, natural
del mas Simon d'Avall de Sant Gregori.

1634 desembre 3 Sant Gregori, Mas Simondevall

Plech primer nº 84 351 x 248

611

481

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mascort, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:
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DONACIÓ inter vivos atorgada per Maria, filla de Jeroni Vidal, difunt pagès, senyor útil i
propietari del mas Vidal de Quart i de la seva esposa Margarida, a favor de la seva
mare, de la part, heretat i llegítima paterna que li pertany com a hereva del seu pare.
Reté, però, que en el moment del seu matrimoni la seva mare li hagi de donar 500
lliures, dues arques i els vestits i joies personals.

Esparrac a la part superior.

1635 gener 18 Girona

nº 59 410 x 264

612

134

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Casadevall, Pere

Girona, notaria de Joan Sarriera i de Gurb

Numeració antiga:

CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Antic, pagès, fill de Joan Goy, pagès de Fornells,
senyor útil i propietari del mas Goy de Fornells, i de la seva primera esposa Jerònia,
amb Maria Vidal, de Quart, filla del difunt Jeroni Vidal, pagès, senyor útil i propietari del
mas Vidal de Quart, i de la seva esposa Margarida, ara esposa de l'esmentat Joan
Goy. Es fan després de la consumació del matrimoni i comencen amb l'heretament de
Joan Goy a favor del seu fill Antic, de tots i cadascun dels seus béns. Maria Vidal
aporta en dot, amb consentiment de la seva àvia Caterina Alrà vídua de Llatzer Alrà,
pagès de Vilobí, de la seva mare Margarita Vidal i Goy, i del seu germà Pere, el seu
oncle Pere Alrà, pagès de Vilobí, i altres familiars, de 500 lliures de moneda
barcelonesa, dues caixes i els vestits, robes i joies personals. Antic Goy li correspon
amb una part equivalent dels seus béns.

1635 abril 21 Girona

nº 24 630 x 338

Llatí i català

613

89

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Casadevall, Pere

Girona, notaria de Joan Sarriera i de Gurb

Numeració antiga:
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CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Joan Goy, pagès, senyor útil i propietari del
mas Goy de Fornells, fill d'Antic Goy i de la seva esposa Antiga, amb Margarida, vídua
de Jeroni Vidal, pagès, senyor útil i propietari del mas Vidal de Quart, filla de Llatzer
Alrà, difunt pagès de Vilobí, i de la seva esposa Caterina. Margarida, amb
consentiment i voluntat de Pere Alrà, el seu germà, i de Pere Vidal, fill seu i del primer
marit, aporta 500 lliures de moneda barcelonesa (les havia aportat en dot a Jeroni
Vidal). Joan Goy li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

1635 abril 21 Girona

nº 23 423 x 397

Llatí i català

614

252

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Casadevall, Pere

Girona, notaria de Joan Sarriera i de Gurb

Numeració antiga:

CAPITULACIONS MATRIMONIALS d'Antic, pagès, fill de Joan Goy, pagès de Fornells,
senyor útil i propietari del mas Goy de Fornells, i de la seva primera esposa Jerònia,
amb Maria Vidal, de Quart, filla del difunt Jeroni Vidal, pagès, senyor útil i propietari del
mas Vidal de Quart, i de la seva esposa Margarida, ara esposa de l'esmentat Joan
Goy. Es fan després de la consumació del matrimoni i comencen amb l'heretament de
Joan Goy a favor del seu fill Antic, de tots i cadascun dels seus béns. Maria Vidal
aporta en dot, amb consentiment de la seva àvia Caterina Alrà vídua de Llatzer Alrà,
pagès de Vilobí, de la seva mare Margarita Vidal i Goy, i del seu germà Pere, el seu
oncle Pere Alrà, pagès de Vilobí, i altres familiars, de 500 lliures de moneda
barcelonesa, dues caixes i els vestits, robes i joies personals. Antic Goy li correspon
amb una part equivalent dels seus béns.

1635 abril 21 Girona

nº 24 542 x 374

615

561

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Casadevall, Pere

Girona, notaria de Joan Sarriera i de Gurb

Numeració antiga:
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CAPITULACIONS MATRIMONIALS de Joan Goy, pagès, senyor útil i propietari del
mas Goy de Fornells, fill d'Antic Goy i de la seva esposa Antiga, amb Margarida, vídua
de Jeroni Vidal, pagès, senyor útil i propietari del mas Vidal de Quart, filla de Llatzer
Alrà, difunt pagès de Vilobí, i de la seva esposa Caterina. Margarida, amb
consentiment i voluntat de Pere Alrà, el seu germà, i de Pere Vidal, fill seu i del primer
marit, aporta 500 lliures de moneda barcelonesa (les havia aportat en dot a Jeroni
Vidal). Joan Goy li correspon amb una quantitat equivalent dels seus béns.

1635 abril 21 Girona

nº 23 518 x 331

Llatí i català

616

570

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Casadevall, Pere

Girona, notaria de Joan Sarriera i de Gurb

Numeració antiga:

Segle XVII. Després de 1636
Fragment de VENDA DE CENSAL de 105 lliures de preu. Actuen com a fidejussors
Miquel Pagès i Pastell i Jaume Batlle i Roca, entre altres.

Són tres fragments del mateix pergamí.

32 x 217, 35 x 218, 40 x 234

617

643

.

Registre específic: 

Mides: mm.

VENDA A CARTA DE GRÀCIA atorgada per Montserrat Flor, pagès de Riudellots de la
Selva, a favor de Antoni Andreu, àlies Forner, carreter del mateix lloc, d'un quart de
vessana de terra situada al mig de l'hort del venedor anomenat l'Horta, pel preu de 8
lliures barceloneses.

Segueix ÀPOCA.

Presència de forats a la part esquerra. No es pot llegir el nom del notari.

1637 setembre 23 Cassà de la Selva

nº 24 lletra O 423 x 380

618

331

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.Numeració antiga:
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ÀPOCA atorgada per Josep Vicenç, apotecari de Girona, a favor de Joan Morell,
doctor en teologia; Antic Bernés, domer; Miquel Batlle, Nicolau Begur, Jeroni Lijol,
Berenguer Montserrat Molló, Bartomeu Fortià, Joan Felip, Bernat Martí, Nicolau Jutglar,
Agustí Alió i Jeroni Batlle, preveres i beneficiats de l'església parroquial de Sant Genís
de Torroella de Montgrí, en què reconeix haver rebut 200 lliures per mitjà de la Taula
de Canvi de Girona, procedents del preu de la venda d'un censal de 200 sous de
pensió que Anna Pagès i Pastell, vídua de Jeroni Pagès, apotecari de Torroella, i
Miquel Pagès, doctor en medicina fill dels anteriors, com a principals, i Miquel Alió
Martí i Josep Vicenç, com a fidejussors, havien venut a la comunitat de preveres de
Torroella de Montgrí. La creació del censal esmentat havia estat feta per Anna Pagès i
el seu fill Jeroni per poder pagar a Josep Vicenç les 200 lliures que li havien promès,
corresponents al dot de Maria, esposa de Josep Vicens i filla i germana d'aquells.

1637 octubre 13 Girona

403 x 195

619

573

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mont-ras, Rafael
Queixàs, Onofre

Girona, notaria de Joan Sarriera i de Gurb

DISPENSA APOSTÒLICA concedida per Lorenzo Campegio, bisbe, nunci del papa
Urbà VIII a Espanya, a favor d'Esteve Florit, prevere de Girona, obtentor del benefici
simple sota invocació de Sant Miquel en la parròquia de Santa Maria de Pineda, per tal
que pugui obtenir en la mateixa església un altre benefici sota invocació de Santa
Maria del Roser de l'Orgue.

Presència de forats de rosegadors.
Ha perdut el segell pendent.

1637 novembre 27 Madrid

321 x 365

620

339

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

244
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VENDA A CARTA DE GRÀCIA atorgada per Miquel Galí, notari de Girona, i la seva
esposa Lluïsa, a favor de Joan Goy, pagès, senyor útil del mas Goy de Fornells, d'una
peça de terra, en part conreada i en part erma, situada a Riudellots de la Selva, que
havia estat de les pertinences de Pere Galí, difunt notari de Girona, pare de l'atorgant,
pel preu de 260 lliures barceloneses. Se salva el dret i domini directe del Col·legi de
Sant Martí Sacosta de Girona, de la Companyia de Jesús.

Segueix ÀPOCA.

Presència de taques a la part superior.

1638 maig 27 Girona

nº 73 663 x 381

621

344

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mont-ras, Rafael
Queixàs, Onofre

Girona, notaria de Joan Sarriera i de Gurb

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Joan Freser, pagès, senyor útil del mas Freser d'Aiguaviva, com
a administrador de la causa pia fundada per Baudili Freser, prevere i sagristà de
l'església d'Aiguaviva, oncle de l'atorgant, a favor de Joan Goy, pagès, senyor útil del
mas Goy de Fornells i del seu fill Antic, en què reconeix haver rebut per mitjà de la
Taula de Canvi de Girona, la quantitat de 100 lliures per la remissió de 100 sous de
pensió i 100 lliures de preu d'un censal que en el moment de la seva creació era de
360 lliures de preu. Havia estat creat i venut per Anna Galí, vídua de Pere Galí, notari
de Girona, i el seu fill Miquel i la seva esposa Lluïsa Sió i Galí, a favor de Joan Freser,
pare de l'atorgant, com a administrador de l'esmentada causa pia, el 24 de setembre
de 1625. Paguen amb diners procedents de la venda feta pels esmentats Galí a favor
de Joan Goy, de l'usdefruit del mas Xiberta de Riudellots de la Selva, per vuit anys i
vuit collites a partir de Nadal de 1637, feta el 27 maig de 1638.

1638 setembre 28 Girona

nº 68 268 x 233

622

286

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mont-ras, Miquel
Queixàs, Onofre

Girona, notaria de Joan Sarriera i de Gurb

Numeració antiga:
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CESSIÓ DE CENSAL atorgada per Joan Freser, pagès, senyor útil del mas Freser
d'Aiguaviva, administrador de la causa pia de Baudili Freser, difunt prevere i sagristà
d'Aiguaviva, oncle seu, a favor de Joan Goy, pagès, senyor útil del mas Goy de
Fornells. Li cedeix un censal de 260 lliures de preu i 260 sous de pensió, que en el
moment de la seva creació era de 360 lliures de preu. Fou venut per Anna Galí, vídua
de Pere Galí, notari de Girona, el seu fill Miquel Galí, també notari de Girona, i la seva
esposa Lluïsa Sió i Galí, a favor de Joan Freser, pare de l'atorgant, com a
administrador de l'esmentada causa, el 24 de setembre de 1625. La cessió es fa
d'acord amb els termes de la venda a carta de gràcia feta per l'esmentat Miquel Galí i
esposa a Joan Goy, d'una peça de terra en part conreada i en part erma, situada a
Riudellots de la Selva, feta el 27 de maig de 1638.

1638 setembre 28 Girona

nº 68 312 x 240

623

300

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mont-ras, Rafael
Queixàs, Onofre

Girona, notaria de Joan Sarriera i de Gurb

Numeració antiga:

ESTABLIMENT A RABASSA MORTA atorgat per Miquel Cànoves, pagès senyor útil
del mas Cànoves del veïnat de Camós de Santa Maria de Pineda, a favor de Joan
Cassola, pagès de Pineda, d'un tros de terra que separa d'una gran possessió de terra
erma, muntanyosa i boscosa que fou del mas Teulada i antigament del mas Cornell,
situada a Sant Pere de Pineda, al lloc anomenat les Comes. A canvi de l'establiment,
hauria de plantar la terra amb vinya i li hauria de donar anualment una de cada cinc
càrregues de verema i de qualsevol altre fruit que s'hi culli. L'atorgant rep un parell de
polls d'entrada.

Còpia simple.

1639 abril 10 Pineda de Mar

nº 87 484 x 264

Llatí i català

624

571

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.Numeració antiga:
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TESTAMENT de Jerònia Papell i Berma, vídua de Joan Berma, picapedrer de Girona.
Nomena com a hereu universal Josep, fill seu i del seu marit, i com a substituts, els
altres fills Jeroni, Narcisa i Magdalena.

1640 febrer 18 Girona

nº 59 352 x 226

Català

625

418

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mascort, Miquel

Girona, notaria de Jaume de Campllong

Numeració antiga:

RESTITUCIÓ atorgada per Joan Vives, prevere, clavari de Sant Feliu de Girona, a
favor del seu pare Antic Vives, pagès, de Sant Daniel de Girona, de tots els drets que li
havia donat el 27 de desembre de 1635.

Tinta esvanida per abrasió.

1640 juny 8 Girona

Nº 31 258 x 245

626

553

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mascort, Josep Miquel
Mascort, Miquel

Girona, notaria de Joan Sarriera i de Gurb

Numeració antiga:

ÀPOCA atorgada per Valèria Albert, vídua de Rafael Albert, notari de Girona, i llur fill
Josep a favor de Joan Goy, pagès de Fornells, i de Miquel Soler, saboner del Pont
Major, en què reconeixen haver rebut 70 lliures barceloneses que eren part del preu de
l'arrendament d'una casa fet per dita Valèria. Paguen amb diners procedents de la
venda de l'usdefruit feta als mateixos Goy i Soler per Miquel Galí, notari de Girona,
segons les condicions d'aquesta.

1640 juny 26 Girona

224 x 170

627

307

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mont-ras, Rafael
Queixàs, Onofre

Girona, notaria de Joan Sarriera i de Gurb

247



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

CREACIÓ i VENDA DE CENSAL atorgada per Pere Vidal, pagès, senyor útil i
propietari del mas Vidal de Quart, a favor de Joan Mateu Fígol, també de Quart,
paborde o administrador del Ciri dels Estrangers de l'esmentada parròquia.

Segueix ÀPOCA.

Part dreta afectada per rosegadors i fongs.
Còpia simple.

1640 juliol 7 Girona

810 x 290

628

112

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

AJUSTAMENT DE PREU de la venda a carta de gràcia atorgada per Montserrat Flor,
de Riudellots de la Selva, a favor de Joan [...], de Fornells, d'una horta anomenada
l'horta d'en Flor, la qual afrontava a migdia amb la riera Caric i a occident amb el camí
de Riudellots a Caldes de Malavella, que el 1638 havia estat feta per 120 lliures. Els
venedors reconeixen haver rebut dels compradors 38 lliures més, que s'afegeixen al
preu de la venda.

Part dreta deteriorada amb pèrdua de text.

1640 agost 12 Cassà de la Selva

nº 76 158 x 374

629

320

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Jeroni, Joan

Cassà de la Selva, notaria d'Àngela, vídua de Gaspar Xiberta

Numeració antiga:

248



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

VENDA atorgada per Joan Coma des Terrés, pagès, senyor útil i propietari del mas
Coma de Santa Maria de Pineda, terme de Montpalau, a favor de Jeroni Escolà de la
Sínia, pagès de Pineda, d'una peça de terra, en part vinya i en part erma, situada a
Pineda al lloc anomenat l'Argila, pel preu de 83 lliures barceloneses. El comprador les
reté per lluir dos censals, un que es prestava als aniversaris de l'església de Pineda i
un altre que es prestava a Francesc Flequer i Soller, de Calella. Se salven els drets
d'Epifani Coll, doctor en tots dos drets de Barcelona, com a possessor de certs drets
sobre la força de Canet.

Segueix ÀPOCA.

1652 agost 23. Calella
CESSIÓ DE CENSAL atorgada per Francesc Flequer i Soller, cirurgià de Calella, com
a usufructuari, i la seva esposa Anna Soller i Flequer, com a propietària, a favor de
Josep Escolà,  pagès de Pineda, fill i hereu de Jeroni Escolà. Li cedeixen un censal de
30 lliures barceloneses creat per Jaume Coma des Terrés, difunt pagès de Pineda, a
favor de Jaume Soller, difunt mariner de Calella, oncle d'Anna Soller. La cessió es fa
d'acord amb els termes de la venda anterior.

Són dos pergamins cosits.

1641 juliol 12 Pineda de Mar

nº 29 795x267

630

302

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Coromines, Jacint
Falgueres, Jaume

Montpalau, notaria de Jaume Coll
Montpalau, notaria de Rafaela Bonaventura de Gualbes i Coll

Numeració antiga:

Full pertanyent a un LLIBRE DE COMPTES. S'hi fa constar la venda d'una cadena d'or
venuda per Pere Creixell, corredor de coll, a favor de Feliu Mallol, argenter, per mans
de Josep Comelles, argenter; i la venda d'una torratxa de plata venuda per l'esmentat
Creixell a mossèn Mont-ràs, notari, per mans de Josep Comelles, argenter.

1641 octubre

631

43

., ,

Registre específic:

Mides: mm.

249



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Miquel Ferrer, causídic de Girona, com a procurador de Narcís
Vilar, passamaner de Girona, en què reconeix haver rebut 4 lliures i 7 sous per les
primeres, segones i terceres lletres de requeriment i primer manament fetes al batlle de
Torroella de Montgrí per fer un inventari. Les paga mossèn Pagès, apotecari de
Torroella, per les pensions d'un violari que aquest prestava a Narcís Vilar.

Suport paper.
Presència de nombrosos forats i esparracs.
Còpia simple.

1641 octubre 31

215 x 164

632

41

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

CESSIÓ DE VIOLARI atorgada per Jeroni Sicars, pagès del veïnat del Vilar de Santa
Cristina d'Aro, a favor de Joan Rovirola, de Riudellots de la Selva. Li cedeix un violari
que Felip Llorenç, ciutadà honrat de Barcelona i resident de Girona, i Pere Vidal,
pagès, senyor útil del mas Vidal de Quart, crearen i vengueren a Antic Regàs, prevere
rector de Sant Martí de Castellar, en nom propi i com a persona privada, consistent en
5 lliures anuals, pel preu de 35 lliures. Havia estat venut a l'atorgant conjuntament amb
altres violaris per l'esmentat Antic Regàs. La cessió es fa per 38 lliures i 12 sous i
inclou el preu del violari i les pensions degudes. Joan Rovirola reté el preu en
pagament de la lluïció d'un censal i violari venut a Joan Rovirola per Jaume Carrió,
pagès de Fornells, que pujaven a 57 lliures i 5 sous.

1642 octubre 29 Girona

nº 30 lletra O 368 x 314

633

260

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Mascort, Josep Miquel
Mascort, Miquel

Girona, notaria de Joan Sarriera i de Gurb

Numeració antiga:

250



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DONACIÓ atorgada per Josep Ros, pagès, joer del mas Batlle de Sant Gregori, a favor
de la seva germana Maria, filla de Guerau Ros, pagès de Sant Gregori, i de la seva
esposa Anna, difunts, atès el seu matrimoni amb Baudili Gordey, pagès oriünd del mas
Gordey de Montcal, habitant de Sant Gregori, i en concepte de part, heretat i llegítima
paterna, materna i suplement, i deixes i llegats dels seus pares, de 120 lliures de
moneda barcelonesa, una arca de fusta i els vestits i joies personals.

Segueix DEFINICIÓ dotal.

Tinta esvanida. Havia estat encolat amb altres pergamins.

1643 agost 22 Girona

522 x 269

634

465

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Garriga, Joan

Girona, notaria de Joan Sarriera i de Gurb

LLUÏCIÓ DE CENSAL feta per Jaume Serra i Simon, pagès de Pineda, i la seva
esposa Maria Simon i Serra, de Fogars, a favor de Caterina Cànoves, vídua de Miquel
Cànoves, pagès del veïnat de Camós de Pineda, com a usufructuària dels béns del
seu marit. Li llueixen un censal de 500 sous de pensió anual i 500 lliures de preu, venut
per Montserrat Cànoves de Mas, pagès del mateix veïnat de Camós, i Joan Bernat
Cànoves, fill seu, a Felipa Simon i al seu fill Montserrat Simon, com a usufructuaris, i a
Joana Anna Cànoves i Simon, nora i esposa respectivament dels anteriors, com a
propietària. Joana Anna era filla i germana dels venedors. Els atorgants reconeixen
haver rebut 500 lliures del preu del censal i 25 lliures de pensions degudes.

1644 febrer 11 Pineda de Mar

228 x 218

635

292

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Coromines, Jacint

Montpalau

251



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Jeroni Pagès, Montserrat Molló, Bernat Martí, Joan Felip, Agustí
Alió, Agustí Cercada, Josep Creixell, Pere Vern, Josep Comte, Bernat Capella, Joan
Batlle, Montserrat Usall i Martí Morató, membres de la comunitat de preveres de
l'església de Torroella de Montgrí,  a favor de Miquel Pagès i Pastell, doctor en
medicina de l'esmentada vila, en què reconeixen haver rebut per mà de Jeroni Pagès,
60 lliures barceloneses per un aniversari que s'havia de celebrar cada any el dia 13 de
gener per a l'ànima d'Anna Pagès i Pastell, mare de Miquel Pagès i Pastell, tal com
aquesta havia ordenat en testament.

1647 gener 14

189 x 145

636

421

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Massaguer, Josep

Torroella de Montgrí, notaria de Francesca Sarriera i Pons

LLUÏCIÓ DE CENSAL atorgada per la comunitat de preveres i beneficiats de l'església
parroquial de Sant Genís de Torroella de Montgrí, a favor de Miquel Pagès i Pastell,
doctor en medicina de Torroella. Li llueixen un censal de 732 lliures de preu i 36 lliures
i 12 sous de pensió, que Anna Serra i Pastell, esposa del difunt Antoni Serra i Pastell,
pagès de Torroella, com a testadora, i Anna Pagès i Pastell, mare de Miquel Pagès i
Pastell, com a hereva de l'aquella, havien donat a la comunitat per a la celebració
d'una missa quotidiana a la capella de la confraria de Santa Maria del Roser.

1647 maig 8 Torroella de Montgrí, església de Sant Genís

362 x 172

637

389

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Metge, Francesc

Torroella de Montrgrí, notaria de Francesca Sarriera i Pons

CREACIÓ I VENDA DE VIOLARI i CENSAL atorgada per Joan Martí, hostaler de
Girona, natural del regne de Castella, i la seva esposa Joana, a favor de Joan Goy i el
seu fill Antic, pagesos de Fornells. Els venen un violari de 7 lliures i 10 sous anuals, a
percebre durant la vida natural dels compradors, pel preu de 52 lliures i 10 sous, i un
censal de 50 sous anuals, pel preu de 50 lliures. En total, els venedors reben 102
lliures 2 sous.

1648 juliol 19 Girona

nº 64 lletra O y S 214 x 292

638

319

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Savarrés, Agustí

Girona, notaria de Joan Sarriera i de Gurb

Numeració antiga:

252



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Bartomeu Martí i el seu fill Guerau, pagesos, a favor de Jaume
Mestre, de Llagostera, en què reconeixen haver rebut 100 lliures corresponents al dot
de Caterina Mestre, esposa de Guerau Martí.

Tinta esvanida.

1649 març 28

nº 27 297 x 152

639

297

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Siges, Joan

Numeració antiga:

VENDA atorgada per Margarida Silvestre i Bofill, vídua de Ramon Bofill i Valent,
negociant de Palafrugell, i llur filla Anna Bofill i Valent, esposa d'Isidre Olivé Bofill i
Valent, negociant de Palafrugell, a favor de Joan Goy i el seu hereu Antic, pagesos de
Fornells, de quatre cases amb quatre horts contigus situades davant del cementiri de
Fornells, pel preu de 875 lliures. Se salven els drets i domini directe de l'Almoina del Pa
de la Seu de Girona.

Segueix ÀPOCA.

1651 abril 12 Palafrugell

nº 22 760 x 355

640

229

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Prats, Guerau

Palafrugell

Numeració antiga:

253



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

DEFINICIÓ DE CENSAL atorgada per Dalmau Pal i Rossell, ciutadà honrat de
Barcelona, resident a Sant Gregori, i la seva esposa Anna Rossell, a favor de Joan
Goy i el seu fill Antic, pagesos de Fornells. Els defineixen un censal de 230 lliures
barceloneses de preu i 230 sous de pensió anual que Domènec Valent, prevere rector
de Fornells, havia venut a Joan Font, àlies Figueres, pagès senyor útil i propietari del
mas Font de Celrà, i de Marianna Figueres, senyora útil i propietària del mas Figueres
d'Aiguaviva, i 12 lliures i 12 sous de censos deguts. Els diners procedien del preu de la
venda que els havien atorgat Margarida Silvestre i Bofill, vídua de Ramon Bofill,
negociant de Palafrugell, llur filla Anna Bofill i Valent, com a hereva universal del seu
pare, i  el seu marit Isidre Oliver Bofill i Valent, negociant de Palafrugell, de quatre
cases amb hort contigu, situades davant del cementiri de Fornells. El censal pertanyia
a Anna, com a filla d'Antic Rossell, pagès de Sant Gregori.

1652 abril 20 Girona

nº 78 220 x 253

641

210

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Savarrés, Agustí

Girona, notaria de Joan Sarriera i de Gurb

Numeració antiga:

CESSIÓ DE CENSAL atorgada per Pere Badia, doctor en medicina de Girona, com a
procurador general de Ginès Badia, prevere de Peratallada, obtentor del benefici de
Sant Gregori Taumaturg de l'església de Riudellots de la Selva, a favor de Joan Goy i
del seu fill Antic, pagesos de Fornells. Li cedeix un censal de 200 lliures barceloneses
de preu i 200 sous de pensió anual que Llorenç Llausàs de Palamós, com a principal, i
Bernat Valent, difunt mercader, predecessor d'Isidre Oliver Bofill i Valent i altres, com a
fidejussors, havien venut a l'atorgant. A canvi, reconeix haver rebut les 200 lliures del
preu del censal que Joan i Antic Goy paguen amb diners retinguts del preu de la venda
que els havia fet Margarida Silvestre i Bofill, vídua de Ramon Bofill, negociant de
Palafrugell, i Anna Bofill i Valent, hereva universal del seu pare, esposa d'Isidre Oliver
Bofill i Valent, també negociant de Palafrugell, de quatre cases amb hort contigu
situades davant del cementiri de Fornells.

1654 maig 23 Girona, convent de Sant Domènec

nº 77 267 x 297

642

535

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Savarrés, Agustí

Girona, notaria de Joan Sarriera i de Gurb

Numeració
antiga:

254



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

ÀPOCA atorgada per Dalmau Massot, pagès, senyor útil i propietari del mas Massot de
Fornells, i el seu fill i hereu Joan, a favor d'Antic Goy, pagès de Fornells, el seu sogre,
en què reconeixen haver rebut 100 lliures barceloneses que faltaven de les 500
corresponents al dot de Cecília, per les quals havien signat debitori l'any 1668.

1670 juny 3 Girona

nº 76 179 x 175

643

197

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Regordera, Salvi

Girona, notaria de Joan Sarriera i de Gurb

Numeració antiga:

Segle XVIII
ETIQUETA que acompanyava un plec de pergamins antics de la casa Goy de Fornells,
que no havien estat arxivats i que es varen arxivar en el llibre d'arxivament de la casa
Goy amb els números del 4 fins al 35 de la lletra "O".

Plech lletra 0 212 x 363

644

639

.

Registre específic: 

Mides: mm.Numeració antiga:

LLICÈNCIA I FACULTAT per poder obrir botiga de farmàcia, concedida per Francesc
Santpere, doctor en medicina i protometge del Principat de Catalunya, a favor de
Salvador Negre, fill de Salvi Negre, botiguer de Santa Coloma de Farners i de la seva
esposa Mariàngela, difunts, després de l'examen per l'esmentat metge i en presència
de Pau Morreres, farmacèutic de Barcelona.

Havia estat cosit.
Porta segell de cera enganxat al dors.

1701 maig 5 Castelló

291 x 231

645

516

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari: Costa, Feliu

255



Arxiu Municipal de Girona
Fons Pelagi Negre

Catàleg de pergamins

TÍTOL DE DOCTOR EN DRET CIVIL atorgat per Ignacio Juan, doctor en  teologia,
com a rector i canceller de la Universitat de Gandia, a favor de Josep Vilanova i Leyri,
de Falset.

Ha perdut el segell pendent.

1746 juny 14 Gandia

305 x 268

646

295

., ,

Registre específic: 

Mides: mm.

Notari:

Notaria:

Pérez de Culla, José

Gandia, escrivania de la Universitat

256


