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CATÀLEG DE LA COL·LECCIÓ DE PERGAMINS DE LA BIBLIOTECA LAMBERT MATA DE RIPOLL  

(FONS MICROFILMAT)

Descripció

VENDA atorgada per Guillem, abat de Sant Sadurní d'Urgell, en favor de Gilabert i la seva muller 
Adalpex, d'un alou situat en el termini urgel·lità prop de la vila de Sant Esteve, en el lloc anomenat 
"laguna furt" integrat per una peça de terra i la meitat d'una vinya, pel preu de 6 unces d'or 

Data

 1054, desembre, 31 

Signatura

1006/01 

DEFINICIÓ atorgada per Ramon Bonfill, la seva muller Adaladis i els seus fills a favor del monestir 
de Sant Llorenç i del seu abat, Guillem, per raó de la possessió del Mas de la Font, situat al terme 
de Terrassa, al lloc anomenat la Font  1106, desembre, 24 1006/02 

VENDA atorgada per Maria Reamballa, vídua de Bonet, a favor de Pere Ramon de Torsa, de la 
part que aquesta i el seu difunt marit tenen al Mas de Provençals, la part que ella té sobre l'alou de 
Palomar, a la parròquia de Sant Andreu de Palomar i en altres possessions dins el territori de 
Barcelona pel preu de 110 morabatins  1146, maig, 11 1006/03 

DONACIÓ feta per Ramon, comte de Barcelona, a favor d'Eximino Garcez de Astun, d'un domini 
anomenat "de Imaz" amb totes les pertinences que conté i situat al terme de Fraga  sense data 1006/04 

PRESENTACIÓ DE LLETRA REIAL feta per fra Francesc de Vilagrassa, custodi de la Custòdia de 
Barcelona dels Framenors, a Jaume de Cornellà, veguer de Barcelona i del Vallès  1306, novembre, 21 1006/05 

ÀPOCA atorgada per Berenguer Toldrà, fill de Guillem i de Santa, de la parròquia de Sant Andreu 
de Palomar, a favor de la seva muller Elisenda, filla de Pere Rourell, quòndam, i de Benvinguda 
per raó de l'entrega del seu dot de 90 lliures  1322, novembre, 27 1006/06 
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COMPROMÍS atorgat per Bartomeu de Comelles, de la parròquia de Sant Andreu de Tona, a 
Berenguer de Coma, prevere i procurador de Pere Camps, rector de la mateixa parròquia, de 
redimir Bernat de Comelles, home propi d'aquest, per 40 sous de tern abans del 15 d'agost  1328, maig, 7 1006/07 

ÀPOCA atorgada per Salomó Vidal, jueu de Vic, a favor de Maria, filla de Berenguer de Puig i 
Arnalda, per la quantitat de 12 sous barcelonesos de tern com a part d'una quantitat més gran que 
li devia  1347, agost, 27 1006/08 

VENDA atorgada per Guillemoneta, esposa de Thome Sanabre, notari i habitant de Vilafranca del 
Penedès, a Estrany Vendrell, pagès de la dita vila, d'una peça de terra plantada de vinya, situada 
al lloc anomenat Ferruç, sota domini directe de l'Almoina dels Pobres de la Seu de Barcelona pel 
preu de 10 lliures barceloneses de tern  1380, març, 11 1006/09 

VENDA atorgada per Joan Pontons, mestre de cases de Barcelona, a Bernat Oliver, d'una peça 
de terra que havia estat una vinya i que és situada al lloc anomenat Caules  1405, gener, 27 1006/10 

CLÀUSULA del testament del rei Martí en què fa una deixa de 50.000 lliures barceloneses de tern 
per a la seva sepultura, misses celebradores i més causes concomitants  1407, desembre, 2 1006/11 

ESTABLIMENT emfitèutic atorgat per Bernat Pera, de Sant Genís dels Agudells, a favor de 
Guillem Gerona, d'una peça de terra del Mas Pera  1456, maig, 11 1006/12 

BUTLLA papal emesa per Climent V a favor, entre més persones, dels frares de la Santa Trinitat, 
que es dediquen a la redempció de captius  1459, gener, 17 1006/13 

LLETRA reial adreçada pel rei Joan al seu conseller mossèn Martín de la Maça, batlle general del 
regne d'Aragó, en què li mana pagar íntegrament els 800 sous anuals que el bisbe de Tarragona i 
el capítol de Santa María la Mayor de Calataiud reben sobre el peatge i més rendes reials de la 
ciutat de Calataiud a fi de satisfer una reivindicació d'aquest bisbe, que es queixava de rebre 300 
sous menys per despeses de guerra  1468, agost, 20 1006/14 

REDUCCIÓ DE CENS atorgada per Isabel, muller de Lluís Pou, de Mataró, a favor de Nicolau, 
sagristà de Sant Celoni, per la qual el cens que aquest li feia sobre una casa situada a la plaça de 
Sant Celoni passa de 30 s. a 15 s. anuals  1478, octubre, 22 1006/15 
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TESTAMENT atorgat per Joan de Cervera, donzell de Juneda, diòcesi de Lleida  1496, agost, 17 1006/16 

CAPITULACIONS MATRIMONIALS fetes entre Joana, filla d'Antoni Poblet, mercader de 
Tarragona, i de Joana, la seva muller, difunta, i Pau Levada, mercader de Reddis  1508, novembre, 2 1006/17 

TESTAMENT atorgat per Jaume Ros, àlies Puig, estudiant i fill de Lluís Ros, àlies Puig, hortolà de 
Barcelona, i de Margarida, la seva muller, tots dos difunts  1530, abril, 13 1006/18 

AJUSTAMENT d'un canvi de 500 florins lliurats a Palerm el 4 de juliol de 1526 pel magnífic Eloi 
Sanches, militar i protonotari de Sicília, procurador de la magnífica Beatriu d'Aycar, a Joan 
Romaguera, pagadors el 22 de setembre de 1528 a València a raó de 9 s. i 5 d. per florí  1527, juliol, 4 1006/19 

CREACIÓ DE CENSAL MORT atorgada per Francesc Soldevila, pare, i Francesc Soldevila, fill, 
sabaters de Piera, a favor de Pere València, paraire de Piera de preu 15 11. i pensió 15 s. anuals, 
pagadors el dia de la Mare de Déu d'Agost  1531, juliol, 10 1006/20 

SENTÈNCIA emesa per la cort del veguer de Barcelona en favor dels germans Nicolau i 
Francesca Garau, fills de Joan Garau, flassader de Barcelona, per la qual els adjudica l'heretat
universal del seu pare, que va morir intestat  1549, febrer, 25 1006/21 

VENDA atorgada per Joan de Colantes i Jaume de Colantes, de Bagà, a Francesc Fonoll, menor 
de dies, paraire de la dita parròquia, d'una vinya situada al terme de Bagà, al lloc anomenat Riera, 
per 12 lliures barceloneses, salvant el dret i domini directe de Pinós i un cens anual a la caritat de 
la vila esmentada  1554, octubre, 13 1006/22 

PAGAMENT DE DEBITORI mitjançant venda atorgat per Galceran Ripoll, paraire de Bagà, a favor 
de Francesc Fonoll, menor de dies, del mateix lloc i del mateix ofici. El dit Galceran Ripoll ven una 
vinya situada a la dita parròquia, al lloc anomenat "lo pla de Cap de Vila", al dit Francesc Fonoll en 
pagament de les 65 lliures que li va prestar i que no pot pagar, salvant els drets de Pinós i 
l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem sobre la dita vinya  1560, gener, 31 1006/23 

BUTLLA papal atorgada per Benet XIV en favor de Francesc Xavier de Zelada, mestre en drets i 
referendari de la signatura apostòlica, per la qual li concedeix una pensió de 108 ducats d'or amb 
càrrec a una determinada mensa episcopal  1750, juliol, 22 1006/24 
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ÀPOCA atorgada per Jerònima Ferrerona, esposa de Miquel Ferreró, tapiner de Barcelona; 
Mariana Vinyals, esposa de Pere Vinyals, tapiner del mateix lloc, i Jerònima Ferrerona i Elisabet 
Ferrerona, filles dels dits cònjuges, en favor de Bernat Roig, ciutadà de Barcelona, per 100 lliures 
barceloneses a causa d'uns censals morts que li van vendre, salvant els drets de l'Aloïna i la 
prepositura del mes de gener  sense data 1006/25 

VENDA atorgada per Miquel de Beteza, donzell; Agnès, la seva esposa, i Aldunça Grans i Pinies, 
de Salàs, en favor de l'honorable Cebrià Lluçà, del mateix lloc, d'una terra anomenada "lo tros de 
Sant Pere" per 103 lliures barceloneses  1594, desembre, 28 1006/26 

LLOAMENT I APROVACIÓ atorgat per Rafael de Rovirola, canonge de Barcelona, posseïdor del 
benefici sota la invocació de Sant Esteve en la dita església, en favor del mestre Lluís 
Salavardenya, ciutadà honrat de la dita ciutat; Elena Salavardenya i Çarrovira, la seva esposa, i 
Francesc Salavardenya, llur fill, per la donació que havia fet mestre Miquel Çarrovira, sogre del dit 
Lluís, a la dita Elena d'unes cases que donaven a la plaça de Santa Anna i al carrer anomenat 
Governador o carrer del Forn Cremat. A canvi del lloament, rep 9 sous barcelonesos  1597, juliol, 23 1006/27 

TESTAMENT de Gabriel Falners, sabater, natural de la vila de Calaf, fill de Joan Falners, mestre 
de cases, difunt, del mateix lloc, i Francesca, també difunta  1054, desembre, 31 1006/28 

REQUERIMENT fet per Baltasata Preses, vídua de Gaspar Preses, imatger, ciutadà de Barcelona, 
representada pel seu procurador, honorable Galceran Montanerm, ciutadà de Barcelona, al 
magnífic Enric de Barberà per un censal que aquest havia de pagar a la dita senyora i als seus fills 
(o als tutors dels dits fills) i presentat davant de Miquel Axada, notari de Barcelona, i altres 
testimonis  1614, gener, 22 1006/29 

CERTIFICAT lliurat per Pere Fontcorell, batlle del terme i castell de Sant Andreu de Tona, en favor 
de Miquel Salec, del dit terme, en el qual declara que forma part de la desena de Damià Tordera 
en la germandat o unió de pau i treva del terme de Tona i l'autoritza a portar armes, excepte 
pedrenyals  1602, desembre, 12 1006/30 

ACTA notarial feta per Lluís Brunonis Munyoz, notari públic de la ciutat i regne de València, com a 
escrivà de l'Audiència de la Cort Reial sobre la qüestió moguda entre Francesc Joan Rei, doctor 
en medicina, per una part, i Joan Baptista Lleó i altres creditors del dit Francesc Joan, per l'altra, a 
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causa de l'apel·lació que el primer havia fet contra la venda en una subhasta pública de la casa en 
què habitava, a causa dels deutes no pagats als dits creditors  1628, desembre, 19 1006/31 

LLICÈNCIA atorgada per Antoni Cloché, mestre general de l'orde dels predicadors, en favor del 
monestir de la Mare de Déu de les Fonts, de l'orde cartoixà, situat en la diòcesi d'Osca, per 
dedicar una capella i un altar a la devoció del Sant Rosari amb les gràcies i indulgències 
concedides pels sants pares  1513, desembre, 21 1006/32 

FULL DE CANTORAL de pergamí amb notació gregoriana  sense data 1006/33 

Girona, gener de 2018


