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IDENTIFICACIÓ 
Codi(s) de referència: CAT BC Fons Clariana, Torrelles i Sentmenat 
Títol: Fons Clariana, Torrelles i Sentmenat 
Data(es): 992 - 1707  
Nivell de descripció: Fons 
Volum i suport de la unitat de descripció: 568 documents: 324 en paper i 244 en pergamí. Ocupen uns 
2 metres lineals. 
 
CONTEXT 
Nom(s) del(s) productor(s): Família Clariana, Torrelles i Sentmenat 
Notícia biogràfica o Història de l’organisme, entitat ...: Els personatges que apareixen en aquest fons 
es remunten al segle X (1 document de l’any 992 en còpia del segle XVIII) i el segle XI (1 pergamí original 
de 1089) ambdós són  documents sobre el castell de Cervelló. En el segle X, el territori de Pallejà es 
repoblava sota l’impuls del monestir de Sant Cugat del Vallès, però en el segle XI el terme de Pallejà 
pertanyia als comtes de Barcelona. En el segle XIII, a partir de 1202, ja apareix la família dels Clariana a 
Pallejà, especialment Pere de Clariana i els seus descendents, que sempre es van mantenir sota el 
vassallatge dels senyors de Cervelló i comtes del Pallars. El 1316 Pere de Clariana, fill de Guerau, va 
vendre per 10.000 sous la seva casa i senyoriu a Guillem Olomar, jutge de la cúria reial de Barcelona, 
ambaixador i conseller reial. Els Olomar van posseir la casa de Pallejà fins el 1392 en què Aldonça 
Olomar es va casar amb Ramon de Torrelles, conseller i cambrer major del rei Martí, senyor de Rubí, de 
Torrelles de Llobregat i, des de 1405, de la Roca del Vallès. Aleshores el terme jurisdiccional de Pallejà 
es va unir als dels Torrelles. Durant el segle XV les guerres de remences (1462-1472 i 1484-85) i les 
epidèmies van arruïnar molts masos de la zona del Llobregat, i els Torrelles no tingueren més remei que 
reduir els censos. L’abolició dels mals usos per la Sentència Arbitral de Guadalupe (1486) no va afectar 
molt uns pagesos que ja havien aconseguit l’enfranquiment de la cugúcia, la intestia i l’eixorquia des de 
1240 per Bernat de Clariana, i de la quèstia i la tragina el 1296, per Guerau de Cervelló. 
Els conflictes jurisdiccionals entre els Clariana i els Cervelló foren abundants i entre les dues senyories 
mai s’acabaren de resoldre les qüestions a causa del mer imperi.  En el segle XV, Martí Benet de 
Torrelles es va casar amb Maria de Sentmenat i el seu fill Pere de Torrelles i Sentmenat, va heretar els 
termes de Pallejà i Torrelles. 
Història arxivística: El fons Torrelles ha estat organitzat, classificat i descrit a la Biblioteca de Catalunya. 
Els documents portaven un ordre inicial – creat probablement en el segle XVIII- consistent en una 
numeració dels pergamins amb la lletra “G” al davant, numeració que coincidia amb els originals en el 



 

                                                            

 

cas dels regestos i transcripcions en paper, o d’altres documents molt relacionats entre sí. Aquesta 
ordenació s’ha respectat i mantingut ja que, a més, seguia una seqüència cronològica. Hi havia també 
llistats de documents de l’arxiu familiar que pretenien sintetitzar el contingut de l’arxiu patrimonial i 
que poden servir de guia per als documents extraviats. A la Biblioteca de Catalunya, inicialment, els 
documents es van considerar part de col·leccions i es van classificar amb descripcions someres dins la 
sèrie miscel·lània ARX (Sèrie General d’Arxiu), amb els números 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 
675, i 773 (dues capses), barrejant els documents en paper i els de pergamí. L’aparició d’un nou lligall 
amb un centenar de pergamins traspaperat dins el fons Moja, va forçar la revisió dels altres documents 
dels Clariana, Torrelles i Sentmenat i va portar a la descripció de tots ells seguint una metodologia 
estàndard i reunint-los sota un mateix epígraf (Fons Clariana, Torrelles i Sentmenat). S’ha format així un 
instrument descriptiu únic recuperant la procedència original del fons i normalitzant-ne les 
descripcions.  
Dades sobre l’ingrés: El fons documental va entrar probablement a la Biblioteca de Catalunya pel Pla 
de Salvament Bibliogràfic, el 1938. Per raons que es desconeixen, el fons no va retornar als seus 
propietaris i va romandre a la Biblioteca de Catalunya. 
 
CONTINGUT I ESTRUCTURA 
Abast i contingut: Es tracta d’un fons patrimonial especialment interessant perquè documenta 
detalladament amplis períodes cronològics de la història d’alguns territoris de Catalunya a través de la 
documentació generada per una família de la noblesa catalana. Aquests documents permeten conèixer 
des del punt de vista senyorial les relacions i conflictes feudals entre senyors, i entre senyors i pagesos, 
les transmissions de terres i senyorius, les actituds davant les revoltes remences, els conflictes de 
jurisdiccions baronials, les polítiques matrimonials de la noblesa, les col·laboracions de la noblesa amb 
la corona en afers militars i d’ordre públic, algunes actuacions contra el bandolerisme i contra les 
faccions dels nyerros al Rosselló, la història local de Pallejà i dels territoris del Llobregat des del segle X 
al XVIII, amb un incís documental important sobre la barca del Llobregat del municipi de Sant Andreu 
en els segles XVII i XVIII. És igualment interessant la documentació sobre les polítiques de frontera que 
van efectuar els reis en els segles XVI i XVII al Rosselló i la Cerdanya, especialment a partir dels 
documents del castell de Bellver i de la sotsvegueria del Baridà, sota domini dels senyors de Torrelles. 
 Informació sobre avaluació, tria i eliminació: Tot el fons és d’època històrica i de conservació 
permanent. 
Increments: No es preveuen 
Sistema d’organització:  
En tot el procés s’ha intentat conservar al màxim les actuacions arxivístiques precedents, de manera 
que s’han mantingut els topogràfics sempre que s’ha pogut, així com els números de registre. S’han 
revisat i completat les descripcions dels documents ja descrits i s’han descrit els que no ho estaven. Els 
documents en paper s’han mantingut dins les capses de la sèrie ARX., i els documents en pergamí, 
després de la seva revisió i descripció, s’han numerat si no ho estaven, s’han posat dins capses de 
conservació, se’ls hi ha afegit el nou topogràfic i s’han guardat a la planta -3, dins calaixeres 
metàl·liques. El fons es considera fragmentari, i per tant, s’ha organitzat en dos blocs temàtics 
fonamentals:  

1. El senyoriu de Pallejà i baronia de la Roca (s. X-XV) 
2. L’alcaidia i batllia de Bellver i sotsvegueria del Baridà i la capitania general de l’Empordà (s. XIV-

XVIII) 
Dins cada bloc, els documents s’ordenen cronològicament, sense diferenciar els que són en suport 
paper dels de pergamí, però donant prioritat als documents originals sobre les còpies. 
Els pergamins s’han descrit com la resta dels pergamins de la Biblioteca de Catalunya i els regestos i 
característiques de cadascun d’ells s’han introduït a la base de dades de l’arxiu. Els documents en paper 



 

                                                            

 

han rebut el mateix tractament, s’han protegit amb camises de conservació i s’han introduït també a la 
base de dades de l’arxiu. 
 
CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
Condicions d’accés:Els documents són accessibles amb les condicions que estableixi la Biblioteca de 
Catalunya per a les consultes de Reserva. 
Condicions de reproducció: Les que estableixi la Biblioteca de Catalunya 
Llengües i escriptures dels documents: El 79% dels documents són escrits en llatí i el 21% en català. 
Característiques físiques i requeriments tècnics: La major part dels documents estan ben conservats 
(70,5% en estat bo i el 4,3% excel·lent). El 19% estan en estat regular, un 6,2% en estat tan dolent o 
greu que no es podran consultar fins que s’hagin restaurat. 
Instruments de descripció: El catàleg i la base de dades. 
 
DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
Existència i localització dels originals: Quasi tots els documents d’aquest fons són originals. El 
document de l’any 992 (R. 7396 – Arx 773-II) és una còpia de 1763, l’original de la qual es troba a l’Arxiu 
de la Corona d’Aragó. 
Unitats de descripció relacionades: Es poden trobar fons patrimonials relacionats amb aquest a l’Arxiu 
de la Corona d’Aragó on es conserva la documentació dels Sentmenat, i a l’Arxiu Nacional de Catalunya 
on hi ha el fons dels marquesos de Castelldosrius. L’estudiós local de Pallejà, Albert Massagur i Giralt, 
ha consultat documentació d’aquest territori a l’Arxiu de la Catedral de Barcelona, a l’Arxiu Diocesà de 
Barcelona, a l’Arxiu de Protocols de Barcelona, a l’Arxiu Històric Municipal de Pallejà i a l’Arxiu 
Parroquial de Pallejà. 
Bibliografia: 
Albert Massagur i Giralt, El Castell de Pallejà i altres masies del terme, Pallejà: Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat, 2003. 
 
NOTES 
 
LLISTA DE COMPONENTS 
 
 
 

 1. El senyoriu de Pallejà i baronia de la Roca 

(s. X-XV) 
 

 

Data i lloc Regest i observacions Topogràfic 

1. 992, febrer 12 Els comtes Borrell i Ermengol venen a Ènnec Bonfill, fill 
de Sendred, el castell de Cervelló amb tots els seus drets, 
terres, molins, aigües, etc. situat vora el riu Llobregat, pel 
preu de 100 peces d'argent, amb l'excepció dels alous de 
Sant Cugat, els de Sant Miquel i els de Sant Pere que 
tenien l'any de l'atac de Barcelona i els horts, vinyes i 
terres que tenia Borrell com a terra dominicata. 
Notari: Llobató, sacerdot 
Paper. Còpia de 1763, en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Carles Rondó, a partir d'una còpia certificada per 
Francesc de Garma i Duran el 1761. Signatura antiga: G.1. 

R. 7396 
(Arx. 773 – I) 



 

                                                            

 

 1. El senyoriu de Pallejà i baronia de la Roca 

(s. X-XV) 
 

 

Data i lloc Regest i observacions Topogràfic 

Publicat a F. Udina, "El Archivo condal de Barcelona en los 
siglos IX y X..", doc.232 
 

2. 1089, agost 16  Esteve Guitard i la seva esposa Engilsendis venen a Arnau 
Guillem, d'Esplugues, un alou situat a Sobre-roca, al 
terme del castell de Cervelló. 
Notari: Joan, prevere 
Pergamí. Còpia de 1375 del notari de Barcelona, Bernat 
Ferriol. Signatura antiga: G.2 
 

R. 27716 
(Perg. 17 GF) 

3. 1204, març 31 Pere Domènec (Domingo?) i el seu fill Guillem, venen a 
Pere de Clariana i la seva esposa Guilla un honor que 
tenen en el terme de Cervelló, a la parròquia de Santa 
Eulàlia de Pallejà, al lloc anomenat Roca. 
Notari: Bernat 
Pergamí. Olim: 773. Signatura antiga al dors: "G.6". 
Transcripció al R. 27712 
 

R. 7283 
(Perg. 24 GF) 

4. 1204, març 31 Venda feta per Pere y Guillem Domingo, Pare y fill, a Pere 
de Clariana y Guília, sa muller, de un honor tenien en lo 
terme del castell de Cervelló y parròquia de Pallejà, en lo 
lloch dit Roca. 
Paper. 3f. Transcripció del segle XVIII corresponent al pergamí 
Reg.7283. Antiga signatura: G.6. 
  

R. 27712 
(Arx. 773 – 
II) 

5. 1221, juliol 24 "Definició que firmaren Guillem de Matadepera y 
Bartomeu de Vich, de tots comptes a favor de Pere de 
Clariana" 
Notari: Ramon d'Om, notari 
Paper. Fa referència al pergamí R.27715 del mateix fons. 
Signatura antiga: G.8. Llatí. 1f. Bona conservació. 315 x 217 
mm 

27713 
(Arx. 773-II) 

6. 1221, juliol 24 Guillem de Matadepera i Bartomeu d'Osona firmen 
àpoca en favor de Pere de Clariana dels diners que els ha 
satisfet d'uns deutes que tenia amb ells. 
Notari: Ramon d'Om 
Pergamí. Portava una coberta de paper amb regest del 
document, consultable a R.27713 - Sèrie ARX. 773 – II 
 

R. 27715 
(Perg. 15 GF) 

7. 1234, desembre 7 Llicència donada pel veguer de Barcelona als tutors de 
Guillem de Viladecols per vendre el mas Pallejà, situat a 
Sant Vicenç dels Horts, que era de guillem de Viladecols, 
difunt, per poder pagar uns diners deguts, segons el 
memorial que el dit Guillem de Viladecols havia 
presentat i que es reprodueix en el document. 
Notari: Pere de Bages, notari de Barcelona 

R. 27717 
(Perg. 21 GF) 



 

                                                            

 

 1. El senyoriu de Pallejà i baronia de la Roca 

(s. X-XV) 
 

 

Data i lloc Regest i observacions Topogràfic 

Pergamí. Signatura antiga: G. 11. 

8. 1234, desembre 7 
 

Romeu Durfort, veguer de Barcelona, a instància de 
Ramon de Manresa i altres tutors de Guillem de 
Viladecols, fill del difunt Guillem de Viladecols, dóna 
llicència per vendre en pública subhasta un mas situat a 
Santa Eulàlia de Pallejà i Sant Vicenç dels Horts per pagar 
els deutes del difunt. 
Notari: Pere de Bages, notari de Barcelona 
Pergamí. Relacionat amb el pergamí R. 27717. Signatura 
antiga: G.11 
 

R. 27718 
(Perg. 20 GF) 

9. [1238], gener 14 Castella, vídua de Pasqual de Pallejà, juntament amb el 
seu fill Esbert i Durand de Vall, tutor de Pere, Bernat i 
Miquel, altres fills de Pasqual i Castella, venen a Dolça de 
Begues i la seva filla Ermessenda, un molí d'oli o trull, 
situat a Pallejà, amb la seva casa i l'aigua, per pagar els 
creditors 
Notari: Jaume de Port, notari de Barcelona 
Pergamí. Firma de Bernat de Clariana amb dibuix del seu escut. 
Signatura antiga: G.12 

R. 27720 
(Perg. 17 GF) 

10. [1238], gener 14 Bernat de Soler, fill d'Arnau, ven a Garsenda, filla del 
difunt Berenguer de Castellvell, un mas que té per ell 
Pere de Cardona a Santa Eulàlia de Pallejà, i un molí d'oli 
amb totes les seves pertinences, situat també a Pallejà. 
Notari: Jaume de Port, notari de Barcelona 
Pergamí. Signatura antiga: G.13 

R. 27721 
(Perg. 15 GF) 

11. 1240, març 27 Bernat de na Regina i la seva esposa Ramona, venen a 
Garsenda, filla de Berenguer de Castellvell, difunt, un 
hort i freginal situats prop de Pallejà. 
Notari: Romeu de Sant Cristòfor, notari de Barcelona 
Pergamí. Firma de Bernat de Clariana amb dibuix del seu escut. 
Signatura antiga: G.15 

R. 27723 
(Perg. 20 GF) 

12. 1240, març 27 
 

Bernat de na Regina i la seva esposa Ramona, venen a 
Garsenda, filla de Berenguer de Castellvell, difunt, un 
hort i freginal situats  prop de Pallejà. 
Notari: Romeu de Sant Cristòfor, notari de Barcelona 
Pergamí. Còpia de 1381 feta pel notari Francesc de Montalt, 
notari de Barcelona. Duplicat del pergamí R. 27723. Firma per 
senyoria de Bernat de Clariana amb dibuix del seu escut. 
Signatura antiga: G.15 

R. 27724 
(Perg. 17 GF) 

13. 1240, novembre 11 Bernat de Clariana enfranqueix els homes i dones de la 
parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà, presents i futurs, 
dels mals usos de l’eixorquia, la cugúcia i la intestia. 
Notari: Pere, prevere de Sant Nicolau de [Matrena] 
Pergamí. Dividit per ABC. Algunes paraules estan resseguides a 

R. 27725 
(Perg. 17 GF) 



 

                                                            

 

 1. El senyoriu de Pallejà i baronia de la Roca 

(s. X-XV) 
 

 

Data i lloc Regest i observacions Topogràfic 

tinta posteriorment. Signatura de Bernat de Clariana amb el 
seu escut. Vegeu també el pergamí R. 27726 (Perg. 15 GF) i el 
document en paper R. 27714 (Sèrie Arx. 773-II)  Signatura 
antiga: G. 16. 

14. 1240, novembre 11 Bernat de Clariana enfranqueix els homes i dones de la 
parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà, presents i futurs, 
dels mals usos de l’eixorquia, la cugúcia i la intestia. 
Notari: Pere, prevere de Sant Nicolau de Matrena. 
Pergamí.Còpia de 1375 del pergamí R. 27726, feta pel notari 
de Barcelona Bernat Ferriol.  Vegeu també la còpia en paper R. 

27714 (Sèrie Arx. 773-II) Signatura antiga: G. 16. 

R. 27726 
(Perg. 15 GF) 

15. 1240, novembre 19 "Fan per dècima, dominis y un molí en Sta. Coloma de 
Cervelló. Donació de lloch o siti de casal pera fabricar un 
molí situat en lo terme de Cervelló" Donació que fa 
Guillem de Cervelló a Ferrer de Torrelles, en feu, d'un 
lloc per edificar un molí. 
Notari: Ramon de Vilanova, escrivà de Tarragona, per 
mestre Guillem, notari 
Paper. Còpia simple del pergamí R. xxx Signatura antiga: G. 17. 

R.27718 
(Arx. 773 – 
II) 

16. 1240, novembre 19 Guillem de Cervelló, amb consell de la seva mare Geralda 
de Querol, dóna a Ferrer de Torrelles en feu, un lloc per 
construir el setè molí al casal de molins que Arsendis, 
filla de Berenguer de Castellvell, té per ell al Llobregat, 
en el terme del castell de Cervelló, a la parròquia de 
Santa Coloma de Cervelló. 
Notari: Ramon de Vilanova, escrivà de Tarragona per 
manament de mestre Guillem, notari 
Pergamí. Signatura antiga: G. 17 

R. 27727 
(Perg. 17 GF) 

17. [1241], febrer 3 Bernat de Clariana i la seva esposa Garsenda, filla del 
difunt Berenguer de Castellvell, amb els parroquians de 
santa Eulàlia de Pallejà, per una part, i Dolça de Begues, 
la seva filla Ermessenda i el seu fill i nét Ferrer Cudines, 
per l'altra, firmen una amigable composició sobre 
moldre les olives els homes de Pallejà en el trull que 
havia estat de Pere de Clariana i que ara tenen Dolça de 
Begues i els seus. 
Notari: Jaume de Port, notari de Barcelona 
Pergamí. Firma de Bernat de Clariana amb dibuix del seu escut. 
Signatura antiga: G.14 

R. 27722 
(Perg. 20 GF) 

18. 1243, desembre 5 Castella, vídua de Pasqual de Pallejà i el seu fill Pere 
Pasqual, reconeixen que són debitors de Ferrer Cudines, 
Bernat de Clariana i altres que actuaren com a 
fidejussors en un préstec de 200 sous de Barcelona, amb 
interès,i prometen liquidar aquest deute obligant-se 
especialment amb la masia que tenen per Bernat de 

R. 27728 
(Perg. 20 GF) 



 

                                                            

 

 1. El senyoriu de Pallejà i baronia de la Roca 

(s. X-XV) 
 

 

Data i lloc Regest i observacions Topogràfic 

Clariana a la parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà. 
Notari: Jaume de Port, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Signatura antiga: G. 18 

19. 1245, novembre 16 Garsenda, filla del difunt Berenguer de Castellvell, i el 
seu marit Bernat de Clariana, venen a Bernat Ferrer, de 
Molins de Rei, tres quarters d’oli anuals del molí o trull 
que tenen a Pallejà. 
Notari: Pere Carbonell, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Signatura de Bernat de Clariana, amb el seu escut. 
Signatura antiga: G. 21 

R. 27730 
(Perg. 17 GF) 

20. 1245, setembre 7 Garsenda , filla de Berenguer de Castellvell, i el seu marit 
Bernat de Clariana, donen a Bernat Ferrer, de Molins de 
Rei, pels molts serveis que els ha fet, mig quarter d’oli de 
cens que els feia Josep Guitart i que Garsenda havia 
comprat a Pereta Fossara i al seu marit Bernat de Vall. El 
cens es pagava per raó d’una peça de terra situada a 
Pallejà al lloc dit Sallars. 
Notari: Pere Carbonell, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Signatura de Bernat de Clariana, amb el seu escut. 
Signatura antiga: G. 20. Vegeu també document en paper R. 
27914 (Arx. 773-II) 

R. 27729 
(Perg. 20 GF) 

21. 1245, setembre 7 Resum del document de donació que feu Garsenda, filla 
de Berenguer de Castellví, i el seu espós Bernat de 
Clariana, a Bernat Ferrer, de mig quarter d'oli dels molins 
del Llobregat. 
Notari: Pere Carbonell, notari públic de Barcelona 
Paper. Vegeu document original: R. Signatura antiga: G. 20 

R. 27914 
(Arx 773 – II) 

22. 1246 setembre 3 Venda d’un molí d’oli que fan Ferrer Cudines i la seva 
esposa Guillema, de Molins de Rei, juntament amb les 
seves mare i àvia, a Bernat Ferrer, el qual tenien sota 
domini de Bernat de Clariana. 
Notari: Pere Carbonell, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Signatura de Bernat de Clariana amb el seu escut. 
Signatura antiga: G. 23 

R. 27732 
(Perg. 17 GF) 

23. [1247], febrer 4 Venda que fa Castella, vídua de Pasqual de Pallejà, i els 
seus fills Pere, Bernat i Miquel, a Bernat de Clariana i a la 
seva esposa Garsenda, filla de Berenguer de Castellvell, 
d’ un freginal amb cases, vinyes, etc. 
Notari: Bernat de Caderita, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Dividit per ABC. Vegeu còpia en paper a R. 27915 
(Arx. 773-II) Signatura antiga: G. 22 

R. 27731 
(Perg. 17 GF) 

24. [1247], febrer 4 Venda que fa Castella, vídua de Pasqual de Pallejà, i els 
seus fills Pere, Bernat i Miquel, a Bernat de Clariana i a la 
seva esposa Garsenda, filla de Berenguer de Castellvell, 
d’ un freginal amb cases, vinyes, etc. 

R. 27915 
(Arx 773 – II) 



 

                                                            

 

 1. El senyoriu de Pallejà i baronia de la Roca 

(s. X-XV) 
 

 

Data i lloc Regest i observacions Topogràfic 

Notari: Bernat de Caderita, notari públic de Barcelona 
Paper. Còpia del segle XIX. Vegeu original en pergamí R. 27731. 
Signatura antiga: G. 22 

25. [1247] febrer 7 Bernat de Clariana fa establiment a Joan Sallonar d’un 
arenal al Llobregat, a cens de dos diners pagadors per 
sant Bartomeu. 
Notari: Ramon ... Rector de Sant Vicenç dels Horts 
Pergamí. Signatura de Bernat de Clariana amb el seu escut. 
Còpia incompleta del s. XVIII, en paper a R. 27916 (Arx. 773-II). 
Signatura antiga: G. 24. Llatí 

R. 27733 
(Perg. 15 GF) 

26. [1247] febrer 7 Bernat de Clariana fa establiment a Joan Sallonar d’un 
arenal al Llobregat, a cens de dos diners pagadors per 
sant Bartomeu. 
Notari: Ramon ... Rector de Sant Vicenç dels Horts 
Paper. Còpia incompleta del s. XVIII, del pergamí R. 27733. 
Signatura antiga: G. 24. Llatí 

R. 27916 
(Arx 773 – II) 

27. [1249],gener 8 Bernat de Clariana, de Pallejà i Garsenda, filla de 
Berenguer de Castellvell, venen a mestre Ramon, 
canonge de Barcelona, 70 sous de Barcelona censals. 
Notari: Pere Marquès, notari de Barcelona. 
Pergamí. Signatura de Bernat de Clariana amb el seu escut. 

Còpia de 1295 deguda a Bernat de Vila-rúbia, notari públic de 
Barcelona. Signatura antiga: G. 26. Llatí 

R. 27734 
(Perg. 21 GF) 

28. [1249], març 21 Bernat de Clariana, de Cervelló, confirma a Garsenda, 
filla de Berenguer de Castellvell, i al seu fill Jaume, la 
possessió del feu de Pallejà. 
Notari: Jaume de Port, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Dividit per ABC. Vegeu regest en paper, del segle 
XVIII, a R. 27917 (Arx. 773-II) Signatura antiga: G. 27. Llatí 

R. 27735 
(Perg. 15 GF) 

29. [1249], març 21 Bernat de Clariana, de Cervelló, confirma a Garsenda, 
filla de Berenguer de Castellvell, i al seu fill Jaume, la 
possessió del feu de Pallejà. 
Notari: Jaume de Port, notari públic de Barcelona 
Paper. Vegeu pergamí original a R. 27735 (Perg. 15 GF). 
Signatura antiga: G. 27 

R. 27917 
(Arx 773-II) 
 

30. 1250,desembre 5 Venda que fa Guillem de Cervelló a Berenguer de 
Banyoles i la seva esposa Berenguera del delme que ell 
va comprar a Bernat de Clariana i a la seva esposa 
Elisenda, de la parròquia de Santa Maria de la Palma [de 
Cervelló], i del cens que rep de la mateixa parròquia així 
com del delme de Sobre-roca i del mas de Sobre-roca, i 
també del molí de Gorgs (Gurgitibus) situat a la riera de 
Cervelló, prop del mas dels Bessons, amb totes les seves 
possessions i els seus drets. 
Notari: Jaume de Port, notari públic de Barcelona 

R. 27736 
(Perg. 17 GF) 
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Pergamí. Hi ha còpia del segle XVIII en paper, a R. 27918 (Arx. 
773-II) Signatura antiga: G. 28. Llatí. 300 x 410 mm 

31. 1250,desembre 5 Venda que fa Guillem de Cervelló a Berenguer de 
Banyoles i la seva esposa Berenguera del delme que ell 
va comprar a Bernat de Clariana i a la seva esposa 
Elisenda, de la parròquia de Santa Maria de la Palma [de 
Cervelló], i del cens que rep de la mateixa parròquia així 
com del delme de Sobre-roca i del mas de Sobre-roca, i 
també del molí de Gorgs (Gurgitibus) situat a la riera de 
Cervelló, prop del mas dels Bessons, amb totes les seves 
possessions i els seus drets. 
Notari: Jaume de Port, notari públic de Barcelona 
Paper. És còpia del segle XVIII del document 27736 (Perg. 17 
GF) Signatura antiga: G. 28. Llatí. 315 x 215 mm 

R. 27918 
(Arx 773-II) 

32. 1250, desembre 7 Bernat de Clariana i la seva esposa Garsenda fan 
establiment d’una vinya a Berenguer de Peraguilar, 
situada a la parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà, dins el 
mas Puculull que el dit Berenguer té per Bernat de 
Clariana. 
Notari: Bernat de Caderita, notari de Barcelona 
Pergamí. Signatura de Bernat de Clariana amb el seu escut. 
Vegeu regest en paper, del segle XVIII, a R. 27919 (Arx. 773-II) 
Signatura antiga: G. 29. Llatí. 150 x 257 mm 

R. 27737 
(Perg. 20 GF) 

33. 1250, desembre 7 Bernat de Clariana i la seva esposa Garsenda fan 
establiment d’una vinya a Berenguer de Peraguilar, 
situada a la parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà, dins el 
mas Adquisidor. 
Paper. És un regest del segle XVIII. Podria estar relacionat amb 
el pergamí original a R. 27737 (Perg.20 GF). Signatura antiga: 
G. 29. Llatí. 315 x 215 mm 

R. 27919 
(Arx 773-II) 

34. 1251, maig 23 Guillem de Cervelló promet a Berenguer de Montserrat 
sota pena de 600 sous, que farà aprovar pel rei dins l'any 
proper, la venda que li va fer en franc alou dels drets 
d'alberga que rep a diversos masos de Cornellà i 
Esplugues. 
Notari: Guillem de Tria, de manament de Bernat de 
Castellet, clergue de Vilafranca, i Guillem de Monechan?, 
notari. 
Vegeu el regest en paper, del segle XVIII, a R. 27920 (Arx. 773-
II) Signatura antiga: G. 30. Llatí. 150 x 257 mm 

R. 27738 
(Perg. 17 GF) 

35. 1251, maig 23 Guillem de Cervelló promet a Berenguer de Montserrat 
que farà aprovar pel rei dins l'any proper, la venda que li 
va fer en franc alou dels drets d'alberga que rep a 
diversos masos de Cornellà i Esplugues, sota pena de 600 
sous. 

R. 27920 
(Arx. 773-II) 
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Notari: Guillem de Tria, de manament de Bernat de 
Castellet, clergue de Vilafranca, i Guillem de Monechan?, 
notari. 
Paper. És un regest del segle XVIII. Està relacionat amb el 
pergamí original a R. 27738 (Perg.17 GF). Signatura antiga: G. 
30. Llatí. 315 x 215 mm  

36. [1255] gener 17 Venda en encant públic del molí d’oli de Pallejà per poder 
pagar els deutes de Bernat Ferrer de Molins, difunt, 
segons ordre dictada pel veguer de Barcelona, Guillem de 
Sitges. 
Notari: Guillem de Dènia, notari  públic de Barcelona 
Pergamí. Signatura de Bernat de Clariana amb el seu escut. 
Signatura antiga: G. 31. Llatí. 268 x 370 mm 

R. 27739 
(Perg. 20 GF) 

37. [1256] març 10 Bernat de Clariana fa establiment d'unes vinyes en favor 
de Guillem de Pallejà, ferrer, situades dins el mas de Prat, 
dins el terme de la parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà, 
a canvi de la tasca i de dos sous de quèstia pagadors a 
Ramon, canonge de Barcelona, i una entrada de 150 sous 
de Barcelona. 
Notari: Pere Vives, notari  públic de Barcelona, treballant 
a l'escrivania del notari Pere Marquès. 
Pergamí. Vegeu el regest en paper, del segle XVIII a R. 27921 
(Arx. 773-II) Signatura de Bernat de Clariana amb el seu escut. 
Signatura antiga: G. 32. Llatí. 150 x 320 mm 

R. 27740 
(Perg. 21 GF) 

38. [1256] març 10 Bernat de Clariana fa establiment d'unes vinyes en favor 
de Guillem de Pallejà, ferrer, situades dins el mas de Prat, 
dins el terme de la parròquia de santa Eulàlia de Pallejà, a 
canvi de la tasca i de dos sous de quèstia pagadors a 
Ramon, canonge de Barcelona, i una entrada de 150 sous 
de Barcelona. 
Notari: Pere Vives, notari  públic de Barcelona, treballant 
a l'escrivania del notari Pere Marquès. 
Paper. És un regest del segle XVIII. Està relacionat amb el 
pergamí original  R. 27740 (Perg.21GF). Signatura antiga: G. 32. 
Llatí. 315 x 215 mm 

R. 27921 
(Arx 773-II) 

39. 1257, setembre 18 Bernat de Clariana i Garsenda, filla de Berenguer de 
Castellvell, donen i confirmen al convent de Valldonzella 
tres quarters d’oli censals que reben del trull de Pallejà. 
Notari: Berenguer de Terme, notari públic de Molins de 
Rei. 
Pergamí. Signatura de Bernat de Clariana amb el seu escut. 
Signatura antiga: G. 33. Llatí. 150 x 320 mm 

R. 27741 
(Perg. 21 GF) 
 

40. 1257, octubre 12 Garsenda, filla de Berenguer de Castellvell, dóna al seu 
fill Jaume tot el delme de Pallejà. 
Notari: Berenguer de Terme, notari públic de Molins de 

R. 27742 
(Perg. 17 GF) 
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Rei. 
Pergamí. Dividit per ABC. Vegeu el regest en paper, del segle 
XVIII, a R. 27922 (Arx. 773-II). Signatura antiga: G. 34. Tacat. 
Llatí. 186 x 271 mm 
 

41. 1257, octubre 12 Bernat de Clariana, de Pallejà, reconeix que té en feu del 
senyor Guillem de Cervelló tots els drets, masos, homes, 
pertinències i honors de Pallejà. 
Notari: Pere de Sunyols, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Dividit per ABC. Signatura antiga: G. 35. Llatí 234 x 
317 mm 
 

R. 27743 
(Perg. 21 GF) 

42. 1257, octubre 12 Garsenda, filla de Berenguer de Castellvell, dóna al seu 
fill Jaume tot el delme de Pallejà. 
Notari: Berenguer de Terme, notari públic de Molins de 
Rei. 
Regest en paper, del segle XVIII. Vegeu el pergamí original a R. 
27742. Signatura antiga: G. 34. Llatí. 315 x 215 mm 

 

R. 27922 
(Arx 773-II 

43. 1257, desembre 1 Donació que fa Bernat de Clariana al seu fill Jaume, de 
tota la casa de Pallejà amb tots els seus drets i 
pertinences 
Notari: Pere de Ribalta, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Signatura antiga: G. 36. Llatí. 310 x 316 mm 
 

R. 27744 
(Perg. 21 GF) 

44. 1257, desembre 1 Donació de Bernat de Clariana al seu fill Jaume, de tota la 
casa de Pallejà amb tots els seus drets i pertinences. 
Notari: Pere de Ribalta, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Còpia del document R. 27744, de 1266, feta pel notari 
de Barcelona Bernat de Cadireta. Signatura antiga: G. 36 
Llatí. 260 x 325 mm 

 

R. 27745 
(Perg. 20 GF) 

45. 1260, novembre 18 Berenguera Costa, vídua de Bernat de Costa, i el seu fill 
Ramon amb la seva esposa Saurina, venen a Bernat 
Teixidor un cens de dues gallines sobre unes vinyes que 
tenen en el terme del castell de Cervelló. 
Notari: Berenguer de Terme, notari públic de Molins de 
Rei.  
Pergamí. Vegeu regest en paper, del segle XVIII, a R. 27923 
(Arx. 773-II). Signatura antiga: G. 38. Llatí. 172 x 244 mm 
 

R. 27746 
(Perg. 17 GF) 

46. 1260, novembre 18 Berenguera Costa, vídua de Bernat de Costa, i el seu fill 
Ramon amb la seva esposa Saurina, venen a Bernat 
Teixidor un cens de dues gallines sobre unes vinyes que 
tenen en el terme del castell de Cervelló. 

R. 27923 
(Arx 773-II) 
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Notari: Berenguer de Terme, notari públic de Molins de 
Rei 
Paper. Regest del segle XVIII. Vegeu el pergamí original a R. 
27746. Signatura antiga: G. 38. Llatí. 315 x 215 mm 
 

47. 1263, abril 29 Geralda de Sobre-roca fa establiment de dues peces de 
terra situades en el lloc de Sobre-roca a Joan i Arnau 
Sussich, pare i fill i a llurs esposes Guillema i Berenguera. 
Notari: Berenguer de Terme, notari públic de Molins de 
Rei.  
Pergamí. Vegeu regest en paper, del segle XVIII, a R. 27924 
(Arx. 773-II).Signatura antiga: G. 40. Foradat. Llatí. 193 x 254 
mm  
 

R. 27747 
(Perg. 17 GF) 

48. 1263, abril 29 Geralda de Sobre-roca fa establiment de dues peces de 
terra situades en el lloc de Sobre-roca a Joan i Arnau 
Sussich, pare i fill i a llurs esposes Guillema i Berenguera. 
Notari: Berenguer de Terme, notari públic de Molins de 
Rei.  
Paper. Regest, amb alguns errors, del segle XVIII. Vegeu 
pergamí original a R. 27747. Signatura antiga: G. 40. Llatí. 315 x 
215 mm 
 

R. 27924 
(Arx 773-II) 

49. 1265, abril 6 
 

Bernat de Clariana i Garsenda, filla de Berenguer de 
Castellví, i Jaume, fill seu, confirmen a Sança, germana i 
hereva "ab intestato" de Guillema Puculull, esposa de 
Bernat Ballaró, i a Jaume Otger, marit seu, i al seu fill 
Pere Otger, una terra amb vinya, oliveres i altres arbres, 
situada a Pallejà, al lloc dit Vall, i un cens de 16 diners 
que els paga Ramon de Prat per una terra que té al lloc 
anomenat Cases Velles. 
Notari: Berenguer de Terme, notari públic de Molins de 
Rei. 
Pergamí. Vegeu regest del segle XVIII, en paper, a R. 27925 
(Arx. 773-II). Signatura antiga: G. 42. Llatí. 153 x 249 mm 
 
 

R. 27748 
(Perg. 20 GF) 

50. 1265, abril 6 Bernat de Clariana i Garsenda, filla de Berenguer de 
Castellví, i Jaume, fill seu, confirmen a Sança, germana i 
hereva "ab intestato" de Guillema Puculull, esposa de 
Bernat Ballaró, i a Jaume Otger, marit seu, i al seu fill 
Pere Otger, una terra amb vinya, oliveres i altres arbres, 
situada a Pallejà, al lloc dit Vall, i un cens de 16 diners 
que els paga Ramon de Prat per una terra que té al lloc 
anomenat Cases Velles. 

R. 27925 
(Arx 773-II) 
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Notari: Berenguer de Terme, notari públic de Molins de 
Rei. 
Regest del segle XVIII, en paper. Vegeu pergamí original a R. 
27748. Signatura antiga: G. 42. Llatí. 315 x 215 mm 

 
51. 1265, agost 23  

 
Bernat i Guillema Agulló, consorts, venen a Ramon Prat 
una peça de terra que tenen per Bernat de Clariana, 
situada a la parròquia de Pallejà, al lloc dit Coll de Perera 
(Peraria). 
Notari: Berenguer de Terme, notari públic de Molins de 
Rei 
Pergamí. Firma de Bernat de Clariana amb el seu escut. 
Signatura antiga: G. 43. Hi ha un regest en paper, del segle 
XVIII, a R. 27926 (Arx. 773-II) Llatí. 183 x 253 mm 
 

R. 27749 
(Perg. 17 GF) 

52. 1265 agost 23  Bernat i Guillema Agulló, consorts, venen a Ramon Prat 
una peça de terra que tenen per Bernat de Clariana, 
situada a la parròquia de Pallejà, al lloc dit Coll de Perera 
(Peraria). 
Notari: Berenguer de Terme, notari públic de Molins de 
Rei 
Regest en paper, del segle XVIII. Vegeu pergamí original a R. 
27749 (Perg. 17 GF) Signatura antiga: G. 43. Català. 315 x 220 
mm 
 

R. 27926 
(Arx 773-II) 

53. 1268, abril 5 Guillem de Pallejà fa establiment a Bernat d’Hort d’una 
peça de terra amb vinya i arbres plantats, situada a 
Pallejà, al lloc dit Castellmús. 
Notari: Pere de Ribalta, notari de Barcelona 
Pergamí. Signatura antiga: G. 45. Llatí. 208 x 226 mm 

R. 27750 
(Perg. 15 GF) 

54. 1268, setembre 30 Ponç Galceran Vidal, de Pallejà, i la seva esposa Axina, de 
Caldes, venen a Berenguer de Peraguilar i la seva esposa 
Dolça una feixa de terra situada al mas Gual de Pallejà. 
Notari: Clos per Pere de Ribalta, notari de Barcelona, 
l'any 1270 després de la mort de Berenguer de Terme, 
notari de Molins de Rei. 
Pergamí. Firma de Bernat de Clariana amb el seu escut. 
Signatura antiga: G. 46. Llatí. 232 x 325 mm 

 

R. 27751 
(Perg. 15 GF) 
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55. [1268],desembre 27 Maria, esposa vídua de Pere Pescador, juntament amb 
les seves filles Elisenda i Berenguera, ven a Pere Agulló i 
Ermessenda un hort amb aigua per regar que és situat a 
Pallejà, al terme del castell de Cervelló, al lloc anomenat 
Camp de l’Església. 
Notari: Pere de Ribalta, notari de Barcelona, que per 
mort de Berenguer de Terme, notari de Molins de Rei, va 
cloure aquesta carta el 1270. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 48. Llatí. 263 x 287 mm 

 

R. 27753 
(Perg 20 GF) 

56. 1269, maig 26 Geralda de Sobre-roca fa a Joan de Sessussies i la seva 
esposa i fill, establiment d’una peça de terra situada al 
lloc dit Sclatadells (?), terme de Sobre-roca, parròquia de 
Pallejà. 
Notari: Berenguer de Terme, notari de Molins de Rei 
Pergamí. Signatura antiga: G. 47. Hi ha un regest del mateix 
document en paper, del segle XVIII, a R. 27927 (Arx. 773-II). 
Llatí. 140 x 190 mm. Tacat 
 

R. 27752 
(Perg. 15 GF) 

57. 1269, maig 31 "Establí Geralda Sobreroca una pesa de terra en lo lloc dit 
Celada del Pi, terme de la casa de Sobreroca, parròquia 
de Pallejà, a Joan Cesuses" 
Paper. És un regest en paper, del segle XVIII. Relacionat amb el 
pergamí original R. 27752 (Perg. 15 GF) Signatura antiga: G. 47. 
Català. 315 x 220 mm 

R. 27927 
(Arx 773-II) 
 

58. 1270-1576 Extracte de diferents documents sobre el castell de La 
Roca del Vallès i altres llocs, relatius a la família Torrelles. 
Paper. Llatí. Lletra del segle XVIII. 3f. 217 x 158 mm 

R. 28054 
(Arx.657-30-
5) 

59. 1270, febrer 5 "Vené Jaume Prat, notari, a Guillem de Pallejà, lo dret 
tenia en 4 pesas de terra habia comprat francas en alou, 
en la parròquia de Pallejà y en lo lloch nomenat 
Castellmús" 
Notari: Berenguer de Terme, notari públic de Molins de 
Rei. 
És un regest en paper, del segle XVIII. Vegeu pergamí original a 
R. 27754 (Perg. 21 GF) Signatura antiga: G. 49. Català. 315 x 
220 mm. 

R. 27928 
(Arx 773-II) 
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60. [1271], febrer 5 Jaume de Port, notari de Barcelona, ven a Guillem de 
Pallejà, ferrer, el dret que tenia sobre 4 peces de terra 
que havia comprat en franc alou en la parròquia de 
Pallejà, al lloc dit Castellmús. 
Notari: Pere Marquès, notari de Barcelona. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 49. Hi ha un regest en paper, del 
segle XVIII, a R. 27928 (Arx. 773-II). Llatí. 204 x 305 mm 

 

R. 27754 
(Perg. 21GF) 

61. 1271, juliol 7 Bernat de Clariana i la seva muller Garsenda, fan donació 
d’un mas situat a la quadra de Pallejà a Guillema, filla 
seva i esposa de Mateu Tort, el qual tenia Ramon de Prat 
pels dits consorts i aquests pel senyor de Cervelló. 
Notari: Pere Sunyiol, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Firma de Bernat de Clariana, amb el seu escut. 
Signatura antiga: G. 53. Llatí. 217 x 265 mm. 
 

R. 27758 
(Perg. 15 GF) 

62. 1271, març 20 "Donà Maria Trulió a Bernat Maymó son marit, una pesa 
de terra en lo terme del castell de Cervelló, en la 
parròquia de Pellejà y en lo lloc nomenat Mas Galí " 
Notari: Bertran de Sant Esteve, rector de Sant Vicenç dels 
Horts. 
Paper. És un regest del segle XVIII. Vegeu pergamí original a R. 
27757 (Perg. 20 GF) Signatura antiga: G. 52. Català. 315 x 220 
mm 
 

R. 27929 
(Arx 773-II) 

63. [1272], febrer 2 Jaume de Clariana promet al seu germà Guerau que si 
alguna persona mou litigi per raó dels drets sobre Pallejà 
i el delme que els seus pares Bernat de Clariana i 
Garsenda no haguessin firmat en la carta de composició, 
es farà càrrec de les despeses. 
Notari: Pere de Ribalta, notari públic de Barcelona. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 51. Llatí. 192 x 240 mm 
 

R. 27756 
(Perg. 15 GF) 

64. [1272], febrer 22 Amigable composició entre els germans Guerau i Jaume 
de Clariana sobre els feus, drets i possessions que tenen 
dins el terme de Cervelló, per les quals havien tingut 
diversos enfrontaments. 
Notari: Pere de Ribalta, notari públic de Barcelona. 
Pergamí. Còpia de Guillem Rossell, notari de Barcelona, el 
1273. Signatura antiga: G. 50. Llatí. 415 x 475 mm 
 

R. 27755 
(Perg. 21 GF) 

65. [1272], març 20 Maria, filla de Pere de Trull i de Berenguera, fa donació al 
seu marit Bernat Maymó per les seves noces, del mas 
Galí (o Gual?) de Pallejà que té sota domini de la casa de 
Clariana. 

R. 27757 
(Perg. 20 GF) 
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Notari: Bertran de Sant Esteve, rector de Sant Vicenç dels 
Horts. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 52. Hi ha un regest en paper, del 
segle XVIII, a R. 27929 (Arx. 773-II). Llatí. 185 x 212 mm. 
 

66. 1272, octubre 25 Ramon Prat i la seva esposa Ramona fan donació al seu 
fill Pere, per núpcies, de tot el mas Prat que tenen a 
Pallejà. 
Notari: Pere ...  notari públic de Molins de Rei. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 54. Llatí. 230 x 297 mm. 

R. 27759 
(Perg. 21 GF) 

67. 1272, novembre 20 Guillem, rector de la capella de Santa Maria del castell de 
Cervelló fa establiment a Guerau i Jaume de Clariana 
d’una peça de terra en el terme de Cervelló, parròquia de 
Santa Eulàlia de Pallejà, situada al lloc anomenat Troia. 
Notari: Bertran de Sant Esteve, rector de Sant Vicenç dels 
Horts. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 55. Hi ha una còpia en paper, del 
segle XVIII, a R. 27930 (Arx. 773-II). Llatí. 193 x 300 mm 
 

R. 27760 
(Perg. 15 GF) 

68. 1272, novembre 20 "Establiment fet per Guillem, rector de la capella de Santa 
Maria del Castell de Cervelló a Geraldó y Jaume de 
Clariana de una pessa en lo terme de Cervelló, en la 
parròquia de Pallejà y lloch dit Tiroia " 
Notari: Bertran de Sant Esteve, rector de Sant Vicenç dels 
Horts. 
És una còpia en paper, del segle XVIII. Vegeu pergamí original a 
R. 27760 (Perg. 15 GF) Signatura antiga: G. 55. Llatí i català. 315 
x 220 mm. 
 

R. 27930 
(Arx 773-II) 

69. 1275, agost 2 Els marmessors de Ferrer Pasqual, Guillem Ballaró i 
Bernat Folch, per pagar els deutes del difunt, venen una 
vinya amb terra plantada d'arbres a Guillem de Pallejà, la 
qual està situada a la parròquia de Santa Eulàlia de 
Pallejà, al lloc de Castellmús, prop del Llobregat. 
Notari: Pere de Ribalta, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Signatura antiga: G. 56A. Llatí. 275 x 365 mm. 
 

R. 27761 
(Perg. 17 GF) 

70. 1276, novembre 18 Venda feta per Guillema  Artala a favor de Guerau de 
Clariana d’un parell de gallines censals que Berenguer 
Vidal de Molins de Rei li prestava per raó de dues peces 
de terra plantades de vinya situades en el terme de 
Cervelló, parròquia de Sant Vicenç dels Horts, al lloc 
anomenat Casal de Martí. 
Notari: Bertran de Sant Esteve, rector de Sant Vicenç dels 

R. 27762 
(Perg. 20 GF) 
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Horts. 
Pergamí. Signatura antiga: G.56. Llatí. 210 x 310 mm 

 

71. 1278, novembre 5 L’abadessa de Valldonzella Sibil·la de Llor (Lauro), ven a 
Guerau de Pallejà un cens de 14 quarters d’oli que rep 
anualment el monestir del trull de Pallejà. 
Notari: Berenguer Guilabert, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Signatura antiga: G. 57. Llatí. 203 x 380 mm 

R. 27763 
(Perg. 17 GF) 

72. 1280, febrer 7 "Donà permís Guillem de Clariana, fill del quondam Pere 
de Clariana, a Guillem Cort, Guillem de Sant Just y a Grau 
de Clariana, com a marmesors del dit quondam son pare, 
per vender tots los honors consignats per son pare per lo 
pago de sos deutes " 
Notari: Pere Marc, notari de Barcelona 
Paper. És un regest del segle XVIII. Vegeu pergamí original a R. 
27764  (Perg. 17 GF) i 27765 (Perg. 15 GF). Signatura antiga: G. 
59. Català. 1f. 315 x 220 mm 

R. 27931 
(Arx. 773-II) 

73. 1280, setembre 4 Procura firmada per Guillem de Cort, marmessor del 
testament de Pere de Clariana, a favor de Guillem de 
Santjust i Guerau de Clariana, per executar les voluntats 
del testador. 
Notari: Guillem Fuster, notari públic de Lleida 
Pergamí. Signatura antiga: G. 60. Hi ha una coberta d'aquest 
document, en paper, del segle XVIII, a R. 27932 (Arx. 773-II). 
Tacat. Llatí. 185 x 268 mm 

R. 27766 
(Perg. 20 GF) 

74. 1280, setembre 4 "4 setembre 1280" 
Notari: Pere Marc, notari de Barcelona 
És una coberta en paper, del segle XVIII. Vegeu pergamí 
original a R. 27766  (Perg. 20 GF). Signatura antiga: G. 60. 
Català. 1f. 315 x 220 mm 

R. 27932 
(Arx. 773-II) 

75. 1280, octubre 8 Amigable composició entre Guerau de Clariana i Pere 
Cardona, home del dit Guerau, enfrontats a causa de les 
rendes i tasca d’una vinya que el dit Pere Cardona tenia a 
la parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà. 
Notari:  Pere de Ribalta, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Dividit per ABC. Té un dibuix a tinta d'unes flors, a la 
part inferior. Signatura antiga: G. 61. Llatí. Tacat. 206 x 370 mm 

R. 27767 
(Perg. 19 GF) 
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76. 1280, novembre 27 Guillem de Clariana, fill de Pere de Clariana, dóna 
llicència als marmessors del seu pare, Guillem de Sant 
Just i Guerau de Clariana, per vendre propietats en els 
termes de la parròquia de Sant Cristòfol de Garrigues i 
Montagut per pagar deutes. 
Notari: Miquel d'Antiga, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Signatura antiga: G. 59A. Hi ha un regest en paper, del 
segle XVIII, a R. 27931 (Arx. 773-II) 199 x 235 mm 

R. 27764 
(Perg. 17 GF) 

77. [1281], febrer 7 Procura o poders donats per Guillem de Clariana als 
marmessors de son pare, Pere de Clariana, - Guillem de 
Cort, Guillem de Santjust i Guerau de Clariana - per 
vendre totes les possessions que aquest havia manat 
vendre per atendre els seus deutes. 
Notari: Pere Martí, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Signatura antiga: G. 59A. Hi ha un regest en paper, del 
segle XVIII, a R. 27931 (Arx. 773-II) Tacat de fongs. Llatí. 206 x 
345 mm 

R. 27765 
(Perg. 15 GF) 

78. [1282], febrer 13 Guillem Draper i la seva esposa Elisenda, venen a Pere 
Maimó i la seva esposa Romia, una vinya que tenen a la 
parròquia de Pallejà, al lloc anomenat Pilars. 
 Notari: Pere de Ribalta, notari de Barcelona 
Pergamí. Signatura antiga: G. 63. Llatí. 257 x 280 mm 

R. 27769 
(Perg. 20 GF) 

79. [1282], març 5 Pere Bonahives i la seva esposa Dolça, venen a Guerau de 
Clariana unes cases que tenen a Pallejà, sota domini de la 
sagristia de la parròquia de Santa Eulàlia. 
Notari: Ramon Cardona, notari de Molins de Rei 
Pergamí. Signatura antiga G. 64. Llatí. 195 x 285 mm 

R. 27770 
(Perg. 19 GF) 

80. 1282, abril 28 Sentència de Miquel de Palol, canonge de Barcelona i 
jutge delegat, en el plet entre Humbert de Clariana i 
Guerau, rector de l’església de Sant Esteve de Cervelló, a 
causa del delme d’Esparreguera i del mas d’Huyar, en la 
que dóna la raó a les demandes d'Humbert de Clariana. 
Notari: Nicolau de Parella, notari de Barcelona 
Pergamí. Signatura antiga G. 66. Llatí. 286 x 374 mm 

 

R. 27771 
(Perg. 21 GF) 

81. 1282, novembre 26 Demandes de creditors sobre els béns de Pere de 
Clariana que va manar en el seu testament que es 
paguessin els seus deutes “sine malitia vel anullatione et 
strepitum juditiorum” 
Notari: Jaume de Port, notari de Barcelona 
Pergamí. Còpia coetània del notari de Barcelona Miquel 
d'Antiga. Signatura antiga G. 62. Llatí. 607 x 477 mm 

R. 27768 
(Perg. 21 GF) 
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82. 1283, abril 11 Definició de llegítima paterna firmada per Geralda, 
esposa de Pere d’Esplugues i filla de Pere de Clariana, a 
favor de Guillem de Clariana, germà seu. 
Notari: Miquel d'Antiga, notari de Barcelona 
Pergamí. Signatura antiga: G. 67. Llatí. Estat de conservació 
regular. 197 x 272 mm 

R. 27772 
(Perg. 15 GF) 

83. [1286], març 3 Venda que fa Pere de Mirambell a Galceran de Rosanes 
d’un molí situat al Llobregat, en el terme de Cervelló. 
Notari: Miquel d'Antiga, notari de Barcelona 
Pergamí. Caplletra decorada. Signatura antiga: G. 68. Llatí. 
Tacat d’humitat. 260 x 358 mm 

R. 27773 
(Perg. 19 GF) 

84. 1287, maig 1 Geralda d’Esplugues ven a Guerau de Clariana un cens 
agrari i tots els seus drets sobre dues peces de terra 
plantades d’oliveres i de vinya situades a Pallejà, al lloc 
anomenat Pujols. 
Notari: Miquel d'Antiga, notari de Barcelona 
Pergamí. Deteriorat per la part superior. Signatura antiga: G. 
71. Llatí. 312 x 324 mm 

R. 27775 
(Perg. 21 GF) 

85. 1287, maig 1 Geralda d’Esplugues ven a Guerau de Clariana tots els 
seus drets sobre una peça de terra situada a Pallejà, al 
lloc anomenat Pujols. 
Notari: Bertran de Sant Esteve, rector de Sant Vicenç dels 
Horts. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 72. Llatí. 230 x 340 mm 

R. 27776 
(Perg. 20 GF) 

86. 1287, agost 11 Guillem de Pallejà, fill de Guillem de Pallejà, ven a Arnau 
Lleget un honor plantat de vinya que té a la parròquia de 
Pallejà, al lloc de Castellmús. 
Notari: Pere Marc, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Caplletra decorada. Signatura antiga: G. 73. Llatí. 360 
x 470 mm 

R. 27777 
(Perg. 21 GF) 
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87. 1288 - 1433, abril 2 "Ací devall apar tota la jurisdicció e spècies de aquella la 
qual lo honorable en Galceran de Torrelles...hac e deu 
haver en la Casa e Quadre de Torrelles situada dins lo 
terme del castell de Cervelló..." Còpia de sentències i 
parts de processos. Informe jurídic en el plet entre 
Miquel de Torrelles i el baró de Sant Vicenç per la 
jurisdicció criminal i el mer i mixt imperi. 
Paper. Quadernet cosit amb coberta de paper gris, amb el títol: 
"Jurisdicció y sas espécies de la Quadra de Torrellas". Signatura 
antiga: G. 360. Català. 10f. 294 x 217 mm 

R. 7316 
(Arx. 773-I) 

88. [1288], gener 16 Venda de tres masos feta pels marmessors de Guillem de 
Clariana, difunt, a Guerau de Clariana, situats al terme de 
Cervelló: el mas d’Esparraguera, el mas d’Huyar i el mas 
Barqueres, per a subvenir les despeses de la fundació 
d’un presbiterat disposada pel difunt en el seu 
testament. 
Notari: Pere de Vilardebó, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Conservació excel·lent. Signatura antiga: G. 80. Hi ha 
una còpia en paper, del segle XVIII, a R. 27936 (Arx. 773-II)137 
x 169 mm 

R. 27784 
(Perg. 16 GF) 

89. [1288], gener 16 Els marmessors de Guillem de Clariana, difunt, venen a 
Guerau de Clariana tres masos situats al terme de 
Cervelló: el mas d’Esparraguera, el mas d’Huyar i el mas 
Barqueres, per a subvenir les despeses de la fundació 
d’un presbiterat disposada pel difunt en el seu 
testament. 
Notari: [Pere de Vilardebó, notari públic de Barcelona] 
Paper. Còpia incompleta del segle XVIII. Vegeu pergamí original 
a R. 27784 (Perg.16  GF). Signatura antiga: G. 80. 2f. Llatí. 310 x 
215 mm 

R. 27936 
(Arx. 773-II) 

90. [1288], març 11 Huguet de Santjust fa establiment de nou a Guillema, filla 
de Guillem Gras, d’un mas anomenat d’Artiga de Cunill, 
situat a la quadra de Sobre-roca. 
Notari: Bertran de Sant Esteve, rector de Sant Vicenç dels 
Horts 
Pergamí. Esquinçat. Signatura antiga: G. 70. Llatí. 260 x 358 
mm 

R. 27774 
(Perg. 19 GF) 

91. [1288], març 14 Bernat Ricart i el seu fill Jaume, de Sant Boi, venen a 
Guerau de Clariana un cens d'un quartà d’oli que reben 
anualment de Romeu de Sobre-roca per un alou situat a 
Pallejà, al lloc dit Seulars (?). 
Notari: Bertran de Sant Esteve, rector de Sant Vicenç dels 
Horts 
Pergamí. Signatura antiga: G. 74. Llatí. 250 x 257 mm 

R. 27778 
(Perg. 19 GF) 
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92. 1288, abril 4 Guillema, esposa d’Arnau d’Agulló, ven a Guerau de 
Clariana unes cases situades a Pallejà. 
Notari: Ramon Cardona, notari públic de Molins de Rei 
Pergamí. Signatura antiga: G. 75. Hi ha un regest en paper, del 
segle XVIII, a R. 27933 (Arx. 773-II). Llatí. 147 x 227 mm 

R. 27779 
(Perg. 16 GF) 

93. 1288, abril 4 "Vené la muller de Arnau Agulló unas casas en la 
parròquia de Pellejà a Grau de Clariana " 
Notari: Ramon Cardona, notari públic de Molins de Rei 
Paper. És un regest en paper, del segle XVIII. Vegeu pergamí 
original a R. 27779 (Perg.16 GF). Signatura antiga: G. 75. Llatí. 
315 x 220 mm 

R. 27933 
(Arx. 773-II) 

94. 1288, agost 1 Venda d’una casa situada en el terme de Cervelló, 
parròquia de Pallejà, feta per Elisenda, vídua de Bernat 
Figuera, a Elisenda Teixidora. 
Notari: Bertran de Sant Esteve, rector de Sant Vicenç dels 
Horts 
Pergamí. Tacat i menjat. Signatura antiga: G. 76. Hi ha una 
còpia en paper, del segle XVIII, a R. 27934 (Arx. 773-II) Llatí. 
296 x 309 mm 

R. 27780 
(Perg. 21 GF) 

95. 1288, agost 1 "Venda de una casa en lo terme de Cervelló en la 
parròquia de Pallejà feta per Elisendis Figera a Elisendis 
Texcoti". Venda d’una casa situada en el terme de 
Cervelló, parròquia de Pallejà, feta per Elisenda, vídua de 
Bernat Figuera, a Elisenda Teixidora. 
Notari: Bertran de Sant Esteve, rector de Sant Vicenç dels 
Horts 
Paper. És una còpia del segle XVIII. Vegeu pergamí original a R. 
27780 (Perg. 21 GF). Signatura antiga: G. 76. Latí i català. 3f. 
310 x 215 mm 

R. 27934 
(Arx. 773-II) 

96. 1288, novembre 5 Bernat Riquer, fuster, i Saurina, consorts de Barcelona, 
venen a Guerau de Clariana unes cases amb trull d’oli i 
tots els seus utensilis, situades a Pallejà. 
Notari: Pere de Vilardebó, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Signatura antiga: G. 77. Hi ha una còpia en paper, del 
segle XVIII, a R. 27935 (Arx. 773-II). Llatí. Conservació 
excel·lent. 275 x 335 mm 

R. 27781 
(Perg. 20 GF) 

97. 1288, novembre 5 Venda de unas casas ab un trull de fer oli y altres 

casas sitas en lo terme de Cervelló y vila de Pallejà 

És una còpia en paper, del segle XVIII. Vegeu pergamí original a 
R. 27781 (Perg. 20  GF). Signatura antiga: G. 77. Llatí i català. 3f. 
310 x 215 mm 

R. 27935 
(Arx. 773-II) 
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98. 1289, maig 21 Geralda, esposa vídua de Pere d’Esplugues, ven a Guerau 
de Clariana la part del delme que rep en la parròquia de 
Santa Eulàlia de Pallejà i que es reparteix també entre 
Humbert de Clariana i Pericó de Santjust. 
Notari: Ramon Cardona, notari públic de Molins de Rei 
Pergamí. Signatura antiga: G. 79. Llatí. 205 x 246 mm 

R. 27783 
(Perg. 19 GF) 

99. 1289, juliol 26 Àpoca de 1000 sous feta per Guillem de Cort a Guerau de 
Clariana pel preu de la venda que el dit Guillem de Cort 
va fer juntament amb Galceran de Rosanes, marmessors 
de Guillem de Clariana, difunt, al dit Guerau de Clariana 
de tres masos que el dit difunt tenia en el terme del 
castell de Cervelló. 
Notari: Pere de Vilardebó, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Signatura antiga: G. 80. Conservació regular. Llatí. 270 
x 412 mm 

R. 27785 
(Perg. 21 GF) 

100. 1289, octubre 12 Bernat d’Eres i la seva esposa Elisenda venen a Guerau de 
Clariana una peça de terra situada a Pallejà. 
Notari: Bertran de Sant Esteve,  rector de Sant Vicenç 
dels Horts. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 81. Tacat. Llatí. 197 x 295 mm 

R. 27786 
(Perg. 16 GF) 

101. [1290], febrer 17 Els marmessors de Guillem de Clariana, que havien 
nomenat procurador a Guerau de Clariana per executar 
les seves disposicions testamentàries, reconeixen i 
defineixen al dit Guerau dels comptes i administració de 
la marmessoria. 
Notari: Pere de Vilardebó, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Signatura antiga: G. 78. Llatí. 162 x 230 mm 

R. 27782 
(Perg. 16 GF) 

102. 1290, abril 18 Galceran de Rosanes, marmessor del testament de 
Guillemó de Clariana, reconeix que Guerau de Clariana ha 
pagat en el sepeli del dit Guillemó de Clariana 98 sous de 
moneda de Barcelona. 
Notari: Guillem Batlle, prevere i notari públic de 
Martorell, en nom de Pere Olleta, rector de dita vila. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 83. Llatí. 160 x 185 mm 

R. 27788 
(Perg. 16 GF) 

103. 1290, juny 1 Pere Otger i la seva esposa Sança, de la vila de Molins de 
Rei, venen a Guerau de Clariana el cens que reben 
anualment de Pere de Prat, de Pallejà, el dia de Sant 
Miquel, per una peça de terra situada a Pallejà. 
Notari: Ramon Cardona, notari públic de Molins de Rei 
Pergamí. Signatura antiga: G. 84. Hi ha una còpia en paper, del 
segle XVIII, a R. 27937 (Arx. 773-II) Llatí. 167 x 304 mm 

R. 27789 
(Perg. 19 GF) 
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104. 1290, juny 1 Pere Otger ven a Guerau de Clariana el cens que cobra 
anualment de Pere de Prat per una peça de terra situada 
a Pallejà. 
És un regest en paper, del segle XVIII. Vegeu pergamí original a 
R. 27789 (Perg. 19 GF). Signatura antiga: G. 84. Català. 1f. 310 x 
215 mm 

R. 27937 
(Arx. 773-II) 

105. [1291], gener 1 Bernat Folch i la seva esposa Dolça fan establiment a 
Berenguer Mestre i la seva esposa Elisenda, d’una peça 
de terra amb vinya, oliveres i altres arbres, situada a la 
parròquia de Sant Vicenç dels Horts, al lloc anomenat 
Torrent d’Alver. 
Notari: Bertran de Sant Esteve,  rector de Sant Vicenç 
dels Horts. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 85. Llatí. 293 x 302 mm 

R. 27790 
(Perg. 21 GF) 

106. [1291], març 4 Guerau de Cervelló aprova i ratifica la compra feta a 
Humbert de Clariana i a Geralda d’Esplugues per Guerau 
de Clariana, del delme que rebien del mas Perellada, 
situat a la parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà. 
Notari: Bertran de Sant Esteve,  rector de Sant Vicenç 
dels Horts. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 82. Llatí. 158 x 244 mm 

R. 27787 
(Perg. 16 GF) 

107. 1291, juny 24 Establiment fet per Guerau de Clariana a Joan Otger i 
Guillema, consorts de Pallejà, d’una peça de terra campa 
situada en el terme de Cervelló, al lloc anomenat Lobel 
(lo Bell?) 
Notari: Bertran de Sant Esteve, rector de Sant Vicenç dels 
Horts. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 88. Hi ha un regest en paper, del 
segle XVIII, a R. 27938 (Arx. 773-II) Llatí. 218 x 256 mm 

R. 27793 
(Perg. 16 GF) 

108. 1291, juny 24 Bernat de Boselar i d’altres homes de Pallejà, fan donació 
a Guerau de Clariana del delme de les olives. 
Notari: Ramon Cardona, notari públic de Molins de Rei 
Pergamí. Signatura antiga: G. 89. Conservació regular. Llatí. 150 
x 190 mm 

R. 27794 
(Perg. 16 GF) 

109. 1291, juny 24 "Establiment fet per Geraldó de Cleriana a Joan Oegger y 
Guillerma sa muller de Santa Eulària de Pallejà, de una 
pessa de terra campa sita en lo terme de Cervelló en lo 
lloch nomenat Lobel" 
Còpia en paper, del segle XVIII. Vegeu pergamí original a R. 
27793 (Perg. 16 GF). Signatura antiga: G. 88. Català. 3f. 310 x 
215 mm 

R. 27938 
(Arx. 773-II) 
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110. 1291, maig 15 Felip d’Esparreguera i la seva esposa Saurina firmen 
establiment a Guillem de Roca i a Berenguera d’una peça 
de terra situada al lloc dit Aiguabella, de Sant Esteve de 
Cervelló. 
Notari: Pere Batlle, prevere, que ho va escriure de 
manament de Berenguer Rotllan, rector de Sant Esteve 
de Cervelló 
Pergamí. Signatura antiga: G. 86. Llatí. 253 x 323 mm 

R. 27791 
(Perg. 19 GF) 

111. 1291, maig 130 Alguns homes de Pallejà fan donació a Guerau de 
Clariana de tot el delme de les olives que es cullen en els 
seus masos. 
Notari: Ramon Cardona, notari públic de Molins de Rei 
Pergamí. Signatura antiga: G. 87. Llatí. 140 x 319 mm 

R. 27792 
(Perg. 16 GF) 

112. 1291, novembre 2 Pere Cardona i la seva esposa Guillema venen a Guerau 
de Clariana 11 sous menys dos diners de cens que els hi 
fan diverses persones. 
Notari: Bertran de Sant Esteve, rector de Sant Vicenç dels 
Horts. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 90. Tallat per la part esquerra. Hi 
ha una transcripció en paper, del segle XVIII, a R. 27939 (Arx. 
773-II) Llatí. 250 x 324 mm 

R. 27795 
(Perg. 19 GF) 

113. 1291, novembre 2 Pere Cardona i la seva esposa Guillema venen a Guerau 
de Clariana 11 sous menys dos diners de cens que els hi 
fan diverses persones. 
Notari: Bertran de Sant Esteve, rector de Sant Vicenç dels 
Horts. 
Paper. Còpia del segle XVIII. 1f. Vegeu pergamí original a R. 
27795 (Perg. 19 GF). Signatura antiga: G. 90 
 

R. 27939 
(Arx. 773-II) 

114. 1292, maig 28 Venda que fa Pericó de Santjust a Guerau de Clariana de 
part del delme de la parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà. 
Notari: Guillem Batlle, prevere i notari públic de 
Martorell, en nom de Pere Olleta, rector de dita vila. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 92. Excel·lent conservació. 220 x 
258 mm. Hi ha una transcripció, en paper, del segle XVIII, i una 
còpia autenticada de 1836 a R. 27940 (Arx. 773-II) 
 

R. 27797 
(Perg. 16 GF) 

115. 1292, maig 28 Pericó de Santjust ven a Guerau de Clariana una part del 
delme de la parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà. 
Notari: Guillem Batlle, prevere i notari de la vila de 
Martorell. 
Còpia en paper, del segle XVIII. Vegeu pergamí original a R. 
27797 (Perg.  16 GF). Llatí. 5f. 310 x 215 mm. Signatura antiga: 
G. 92. Inclou, a més, una còpia autentificada pel notari Ramon 

R. 27940 
(Arx. 773-II) 
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de Miquelerena, de l’any 1842, del mateix pergamí R. 27797 en 
la coberta de la qual diu "Venta otorgada por Pericono de San 
Just a Gerardo de Clariana de parte del diezmo de la parròquia 
de Santa Eulàlia de Pallejà. En 5 de las calendas de junio del 
año 1292. Este documento se utilizó para la indemnización de 
diezmos". 
 

116. 1292, agost 2 Arnau de Colomer dóna a Guerau de Clariana la part del 
delme de les olives del seu mas que té per l’altar de Sant 
Nicolau de l’església de Santa Eulàlia de Madrona (el 
Papiol). 
Notari: Ramon Cardona, notari públic de Molins de Rei 
Pergamí. Signatura antiga: G. 93. Llatí. 117 x 232 mm 

R. 27798 
(Perg. 16 GF) 

117. 1292, novembre 29 Romeu de Sobre-roca , de Santa Eulàlia de Pallejà, fa 
donació a Guerau de Clariana del delme de les olives que 
es fan al seu mas situat a la dita parròquia, al lloc 
anomenat el Trull sota domini del rector de Sant Vicenç 
dels Horts. 
Notari: Ramon Cardona, notari públic de Molins de Rei 
Pergamí. Signatura antiga: G. 94. Llatí. Deteriorat afectant el 
text.  Hi ha un regest, en paper, del segle XVIII, a R. 27941 (Arx. 
773-II) 98 x 205 mm 

R. 27799 
(Perg. 16 GF) 

118. 1292, novembre 29 "Concedí Romeu de Sobrerocha de la parròquia de 
Pellejà, a Grau de Clariana, tot lo delme perpetuament de 
las Olivas del mas poseia en dita parròquia en lo lloch dit 
Trulio, en domini del Rector de San Vicenç" 
Notari: Ramon Cardona, notari públic de Molins de Rei 
És un regest en paper, del segle XVIII. Vegeu pergamí original a 
R. 27799 (Perg. 16 GF). Signatura antiga: G.94. Català. 310 x 
215 mm 

R. 27941 
(Arx. 773-II) 

119. 1292, desembre 8 Sentència donada pel jutge Simon Pellicer, designat per 
Guerau de Clariana per resoldre la causa entre el mateix 
Clariana i Berenguer d’Horts per unes possessions que dit 
Horts tenia a Pallejà sota senyoria de Guerau de Clariana. 
Notari: Ramon Cardona, notari públic de Molins de Rei 
Pergamí. Signatura antiga: G. 94. Foradat. Llatí. 250 x 270 mm 

R. 27800 
(Perg. 19 GF) 

120. [1293], gener 13 Bernat de Trull, de Pallejà, dóna a Guerau de Clariana el 
delme de les olives que rep en el seu mas de Pallejà que 
té en part per l’església de Sant Vicenç dels Horts i en 
part per Pere Ribalta, notari de Barcelona. 
Notari: Ramon Cardona, notari públic de Molins de Rei 
Pergamí. Signatura antiga: G. 91. Llatí. 122 x 240 mm 

R. 27796 
(Perg. 16 GF) 
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121. [1295], gener 1 Humbert de Clariana ven a Guerau de Clariana el delme 
que tenia al lloc de Pallejà, entre el mas de Cardona i el 
mas de Peraguilar, fins el riu Llobregat. 
Notari: Ramon Cardona, notari públic de Molins de Rei 
Pergamí. Signatura antiga: G. 98. Hi ha una transcripció del 
pergamí, en paper, del segle XVIII, i una còpia autèntica 
de1836, a R. 27942 (Arx. 773-II) Llatí. 226 x 308 mm 

R. 27801 
(Perg. 16 GF) 

122. [1295], gener 1 Humbert de Clariana ven a Guerau de Clariana el delme 
que tenia al lloc de Pallejà, entre el mas de Cardona i el 
mas de Peraguilar, fins el riu Llobregat. 
Notari: Ramon Cardona, notari públic de Molins de Rei 
Paper. Còpia del pergamí original R. 27801 (Perg.  16 GF). 
S’acompanya d’una còpia autentificada pel notari Ramon 
Miquelerena, de l’any 1836, en la coberta de la qual diu: 
"Venta otorgada por Umberto de Clariana a Gueraldo de 
Clariana del diezmo que tenia en el lugar de Pallejà, en 1 de 
enero de 1294. Este documento se utilizó para la indemnización 
de diezmos". Signatura antiga: G. 98.Llatí i castellà. 8 f. 310 x 
215 mm 

R. 27942 
(Arx. 773-II) 

123. 1295, juliol 1  Guillem Martí i Elisenda consorts, venen a Arnau Lleget 
una vinya situada a la parròquia de Santa Eulàlia de 
Pallejà, al lloc anomenat Castellmús a cens d’un quartà 
d’oli. 
Notari: Pere de Ribalta, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Signatura antiga: G. 91. Llatí. Deteriorat per la part 
inferior. 123 x 238 mm 

R. 27802 
(Perg. 16 GF) 

124. 1295, juliol 1 Guillem Martí i Elisenda, esposa seva i filla de Bernat de 
Martorell i Maria, de Molins de Rei, firmen àpoca a Arnau 
Lleget del preu que els hi ha pagat de la venda d’una 
vinya situada a Santa Eulàlia de Pallejà, al lloc dit 
Castellmús. 
Notari: Pere de Ribalta, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Signatura antiga: G. 99. Excel·lent conservació. Llatí 
291 x 342 mm. Vegeu pergamí R. 27802. 

R. 27803 
(Perg. 21 GF) 

125. 1296, abril 25 Guerau de Cervelló, per remissió dels seus pecats i per 
amor de Déu, afranqueix perpètuament tots els homes i 
dones del terme del castell de Cervelló de servituds i 
mals usos com la quèstia, tragina, cugúcia, eixorquia, 
intestia i qualsevol altra vexació que gravava els pagesos 
de Cervelló i els confirma les llibertats i franqueses que 
els havia concedit el seu pare Guillem de Cervelló. 
Notari: Esteve de Puig, notari públic de Barcelona. 
Pergamí. Còpia de 1374 del notari de Barcelona Bernat de 
Ferriol. Signatura antiga: G. 102. Llatí. 305 x 390 mm 

R. 27819 
(Perg. 26 GF) 
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126. 1296, abril 25 Guerau de Cervelló, per remissió dels seus pecats i per 
amor de Déu, afranqueix perpètuament tots els homes i 
dones del terme del castell de Cervelló de servituds i 
mals usos com la quèstia, tragina, cugúcia, eixorquia, 
intestia i qualsevol altra vexació que gravava els pagesos 
de Cervelló i els confirma les llibertats i franqueses que 
els havia concedit el seu pare Guillem de Cervelló. 
Notari: Esteve de Puig, notari públic de Barcelona. 
Pergamí. Còpia d'Egidi de Loarre, notari per tot el territori del 
rei d'Aragó. Signatura antiga: G. 102. Vegeu altra còpia al 
pergamí R. 27819. Llatí. Tacat i foradat. 299 x 437 mm 

R. 27820 
(Perg. 26 GF) 

127. 1296, agost 21 Venda que fan Bernat d’Heres i la seva esposa Elisenda a 
Guerau de Clariana d’un cens de dues gallines que reben 
anualment per Nadal de Domènec de Torroella per unes 
cases situades a la sagrera de Pallejà. 
Notari: Guillem de Montmany, notari públic de Molins de 
Rei. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 100. Llatí. Excel·lent conservació. 
222 x 327 mm 

R. 27804 
(Perg. 19 GF) 

128.   1296, setembre 4 Guerau de Clariana fa donació al seu fill Pere de tota la 
casa de Pallejà amb els seus homes i dones, terres, drets i 
possessions, amb reserva d'alguns drets i propietats que 
reté per a ell i altres fills seus. 
Notari: Miquel d'Antiga, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Dividit per abc. Signatura antiga: G. 101.  Hi ha una 
transcripció parcial del pergamí, en paper, del segle XVIII, a R. 
27943 (Arx. 773-II) Tacat i foradat. Llatí. 363 x 450 mm 

R. 27821 
(Perg. 26 GF) 

129.   1296, setembre 4 Guerau de Clariana fa donació al seu fill Pere de tota la 
casa de Pallejà amb els seus homes i dones, terres, drets i 
possessions, amb reserva d'alguns drets i propietats que 
reté per a ell i altres fills seus. 
Notari: Miquel d'Antiga, notari públic de Barcelona 
Còpia en paper, del segle XIX. Vegeu pergamí original a R. 
27821 (Perg. 26 GF). Signatura antiga: G.101. 2f. Llatí i català. 
310 x 215 mm 

R. 27943 
(Arx. 773-II) 

130.  [1297], març 15 Testament de Guerau de Clariana. 
Notari: Jaume Desprat, notari públic de Barcelona. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 116. Llatí. 407 x 615 mm 

R. 27836 
(Perg. 30 GF) 

131. 1297, maig 5 - 
Martorell 

Guerau de Cervelló afranqueix a Guerau de Clariana unes 
cases amb freginal i totes les seves pertinences que té 
per ell vora la sagrera de Pallejà, les quals el dit Guerau 
de Clariana s'havia reservat en la donació feta al seu fill 
Pere, perquè les tingui en franc alou sense pagar cens, 
servei ni fadiga. 

R. 27822 
(Perg. 27 GF) 
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Notari: Esteve de Puig, notari públic de Barcelona i per 
tots els dominis del rei d'Aragó. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 103. Hi ha una transcripció del 
pergamí, en paper, del segle XIX, a R. 27944 (Arx. 773-II) Llatí. 
190 x 258 mm 

132. 1297, maig 5 - 
Martorell 

Guerau de Cervelló afranqueix a Guerau de Clariana unes 
cases amb freginal i totes les seves pertinences que té 
per ell vora la sagrera de Pallejà, les quals el dit Guerau 
de Clariana s'havia reservat en la donació feta al seu fill 
Pere, perquè les tingui en franc alou sense pagar cens, 
servei ni fadiga. 
Notari: Esteve de Puig, notari públic de Barcelona i per 
tots els dominis del rei d'Aragó. 
Pergamí. Còpia del 14 de novembre de 1297, del notari de 
Barcelona Jaume de Malví. Signatura antiga: G. 103. Vegeu 
pergamí original a R. 27822 (Perg. 27 GF) Llatí. 180 x 236 mm 

R. 27823 
(Perg. 27 GF) 

133. 1297, maig 5 - 
Martorell 

Guerau de Cervelló afranqueix a Guerau de Clariana unes 
cases amb freginal i totes les seves pertinences que té 
per ell vora la sagrera de Pallejà, les quals el dit Guerau 
de Clariana s'havia reservat en la donació feta al seu fill 
Pere, perquè les tingui en franc alou sense pagar cens, 
servei ni fadiga. 
Notari: Esteve de Puig, notari públic de Barcelona i per 
tots els dominis del rei d'Aragó. 
Pergamí. Còpia del 29 d'octubre de 1375, del notari de 
Barcelona Bernat de Ferriol. Signatura antiga: G. 103. Vegeu 
pergamí original a R. 27822, i una altra còpia a R. 27823. 
Excel·lent conservació. Llatí. 225 x 357 mm 

R. 27824 
(Perg. 29 GF) 

134. 1297, maig 5 - 
Martorell 

Guerau de Cervelló afranqueix a Guerau de Clariana unes 
cases amb freginal i totes les seves pertinences que té 
per ell vora la sagrera de Pallejà, les quals el dit Guerau 
de Clariana s'havia reservat en la donació feta al seu fill 
Pere, perquè les tingui en franc alou sense pagar cens, 
servei ni fadiga. 
Notari: Esteve de Puig, notari públic de Barcelona i per 
tots els dominis del rei d'Aragó. 
Còpia en paper, del segle XIX. Vegeu pergamí original a R. 
27822 (Perg.  27 GF). Signatura antiga: G. 103. Llatí. 1f. 310 x 
215 mm 

R. 27944 
(Arx. 773-II) 

135. 1297, juny 26 Saura, esposa de Pericó de Clariana, juntament amb el 
seu marit, absolen, defineixen i restitueixen a Guerau de 
Clariana, pare de Pericó, el delme de la casa de Pallejà 
que la dita Saura tenia per donació d'augment de dot. 
Notari: Valentí de Solà ho va escriure de manament de 
Romeu de Montoliu, clergue de Vilafranca i de Mateu 

R. 27825 
(Perg. 26 GF) 
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Ferrandell, notari de Vilafranca. 
Pergamí. Còpia de 1299 del notari Esteve de Puig, notari públic 
de Barcelona i per tots els dominis del rei d'Aragó. Signatura 
antiga: G. 104. Llatí. 248 x 293 mm 

136. 1298,setembre 7 Elisenda, esposa de Guillem d'Agulló, difunt, de la 
parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà, ven a Bernat 
d'Arenys una vinya que té al lloc dit Castellmús sota 
domini de Guerau de Clariana per 40 sous de Barcelona, 
per pagar els molts deutes que tenia, tant amb cristians 
com amb jueus. 
Notari: Guillem de Montmany, notari de Molins de Rei 
Pergamí. Signatura antiga: G. 106.Llatí. 220 x 330 mm 

R. 27826 
(Perg. 27 GF) 

137. 1298, novembre 16 Elisenda, esposa de Guillem d'Agulló, difunt, de la 
parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà, ven a Guerau de 
Clariana un hort amb arbres que té al lloc dit Triola sota 
domini de la capella del castell de Cervelló, per 50 sous 
de Barcelona, per pagar els molts deutes que tenia, tant 
amb cristians com amb jueus. 
Notari: Guillem de Montmany, notari de Molins de Rei 
Pergamí. Signatura antiga: G. 107.Llatí. 250 x 320 mm 

R. 27827 
(Perg. 27 GF) 

138. 1301, octubre 29 Pere de Clariana reconeix que el seu pare, Guerau de 
Clariana li ha pagat 225 morabatins alfonsins d'or per la 
definició que li va fer la seva esposa Saura dels 300 
morabatins d'augment de dot. 
Notari: Mateu Ferrandell, notari de Vilafranca per Romeu 
de Montoliu, notari de dita vila. 
Pergamí. Dividit per abc. Relacionat amb el pergamí R. 27825. 
Signatura antiga: G. 111. Llatí. 280 x 292 mm 

R. 27830 
(Perg. 26 GF) 

139.  1301, abril 7 Romeu de Clariana, emancipat per decret del veguer de 
Barcelona, atenent que el seu pare, Pere de Clariana li 
havia assignat com a llegítima 550 morabatins que li 
havia de pagar el seu germà Pere després de la mort del 
pare, defineix el seu pare de dita donació, amb la 
condició que si té fills la donació s'haurà de complir, i si 
no en té, podrà testar de 100 morabatins i la resta servirà 
per pagar els deutes que deixi en morir. 
Notari: Jaume Desprat, notari de Barcelona 
Pergamí. Signatura antiga: G. 109.Llatí. 242 x 337 mm 

R. 27828 
(Perg. 27 GF) 

140.  1301, abril 7 Guerau de Cervelló firma rebut a Guerau de Clariana, 
marmessor del testament de Guillem de Cervelló, pare 
seu, de 10.000 sous de Barcelona que li ha pagat en 
florins d'or. 
Notari: Bernat Martí ho va escriure de manament de 
Romeu de Montoliu, clergue de Vilafranca, i Mateu 
Ferrandell, notari de dita vila. 

R. 27829 
(Perg. 27 GF) 
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Pergamí. Signatura antiga: G. 110. Hi ha un regest, en paper, 
del segle XVIII, a R. 27945 (Arx. 773-II) Llatí. 150 x 196 mm 

141.  1301, juny 19 Guerau de Cervelló firma rebut a Guerau de Clariana, 
marmessor del testament de Guillem de Cervelló, pare 
seu, de 10.000 sous de Barcelona que li ha pagat en 
florins d'or. 
Notari: Bernat Martí ho va escriure de manament de 
Romeu de Montoliu, clergue de Vilafranca, i Mateu 
Ferrandell, notari de dita vila. 
És un regest en paper, del segle XVIII. Vegeu pergamí original a 
R. 27829 (Perg. 27 GF). Signatura antiga: G. 110. Català. 1f. 310 
x 215 mm 

R. 27945 
(Arx. 773-II) 

142.  1302, agost 28 Jaume Bos, rector del presbiterat creat a l'altar de la 
Trinitat de la seu de Barcelona, i Guillem Julià, rector de 
l'altar del Sant Sepulcre de la mateixa seu, confirmen 
l'establiment a Bernat Gener d'un honor amb oliveres i 
altres arbres, i amb una casa i d'un hort amb arbres 
diversos situats a la parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà, 
al lloc dit Parellades, a cens de 6 quarteres d'ordi. 
Notari: Esteve de Puig, notari de Barcelona 
Pergamí. Signatura antiga: G. 112. Hi ha un regest, en paper, 
del segle XVIII, a R. 27946 (Arx. 773-II) Tacat i menjat. Llatí. 293 
x 353 mm 

R. 27831 
(Perg. 26 GF) 

143.  1302, agost 28 Jaume Bos, rector del presbiterat creat a l'altar de la 
Trinitat de la seu de Barcelona, i Guillem Julià, rector de 
l'altar del Sant Sepulcre de la mateixa seu, confirmen 
l'establiment a Bernat Gener d'una peça de terra amb 
arbres diversos situada a la parròquia de Santa Eulàlia de 
Pallejà, a cens de dues quarteres d'ordi pagadores per la 
festa de sant Pere i sant Feliu d'agost. 
Notari: Esteve de Puig, notari de Barcelona 
Pergamí. Signatura antiga: G. 113. Llatí. 330 x 372 mm 

R. 27832 
(Perg. 26 GF) 

144.  1302, agost 28 Julià, rector de l'altar del Sant Sepulcre de la mateixa seu, 
confirmen l'establiment a Bernat Gener d'un honor amb 
oliveres i altres arbres, i amb una casa i d'un hort amb 
arbres diversos situats a la parròquia de Santa Eulàlia de 
Pallejà, al lloc dit Parellades, a cens de 6 quarteres d'ordi. 
Notari: Esteve de Puig, notari de Barcelona 
És un regest en paper, del segle XVIII. Vegeu pergamí original a 
R. 27831 (Perg.  26 GF). Signatura antiga: G.112. Català. 1f. 310 
x 215 mm 

R. 27946 
(Arx. 773-II) 
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145.  1303, abril 22 Els homes de la parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà, el 
nom de tots els quals s'esmenta, signen una amigable 
composició amb Guerau de Clariana, senyor seu, sobre 
totes les qüestions, toltes, rapinyes, bans i altres ofenses 
que tenen contra ell fins el dia actual. 
Notari: Guillem de Montmany, notari de Molins de Rei 
Pergamí. Signatura antiga: G. 115. Llatí. 222 x 236 mm 

R. 27834 
(Perg. 27 GF) 

146.  1303, desembre 1 Testament de Guerau de Clariana 
Notari: Guillem de Montmany, notari de Molins de Rei 
Pergamí. Signatura antiga: G. 116. Conservació regular. Llatí. 
450 x 555 mm 

R. 27835 
(Perg. 30 GF) 

147.  [1304], febrer 3 Romia, esposa de Berenguer d'Olzina, absent, i el seu fill 
Pere, de santa Eulàlia de Pallejà, a causa de la gran 
pobresa que pateixen es veuen obligats a vendre a Arnau 
d'Agulló la casa que tenen a la sagrera de Pallejà a cens 
de dues gallines per Nadal que es paguen a Pere de 
Clariana, pel preu de 40 sous. 
Notari: Guillem de Montmany, notari de Molins de Rei 
Pergamí. Signatura antiga: G. 114.. Llatí. 261 x 326 mm 

R. 27833 
(Perg. 26 GF) 

148.  1304, abril 16 Pere de Clariana, fill de Guerau de Clariana, com a 
procurador del seu germà Romeu, reconeix haver rebut 
del seu altre germà Gueraldó, hereu universal del seu 
pare difunt, 3.000 sous dels 4.262 sous i 6 diners que li 
havien estat llegats en el seu testament, acceptant com a 
penyora dels diners restants tot el vi i tot l'oli que hi ha 
en el celler i les cases de Pallejà. 
Notari: Guillem de Montmany, notari de Molins de Rei 
Pergamí. Signatura antiga: G. 118. Vegeu també els pergamins 
R. 27837, 27838 i 27839. Llatí. 170 x 223 mm 

R. 27840 
(Perg. 26 GF) 

149.  1304, abril 25 Sentència o amigable composició dictada pels àrbitres fra 
Joan de Lotger, Pere de Catllarí i Pere de Màger, entre 
Pere de Clariana, fill del difunt Guerau de Clariana, d'una 
part, i Guerau de Clariana, hereu universal del dit difunt, 
juntament amb els seus marmessors testamentaris, 
sobre els drets que el dit Pere de Clariana pogués tenir 
sobre els béns del seu pare. 
Notari: Guillem de Montmany, notari de Molins de Rei 
Pergamí. Dividit per abc. Caplletra decorada. Signatura antiga: 
G. 117. Llatí. 480 x 640 mm 

R. 27837 
(Perg. 30 GF) 

150.  1304, octubre 21 Galceran de Clariana, frare de Sant Cugat del Vallès, 
marmessor de Guerau de Clariana, firma poders a 
Guerau de Clariana fill per a demanar certes quantitats 
de diners a Vidal Puig de Sant Vicenç dels Horts per la 
venda que li va fer d'un molí a Sant Vicenç dels Horts. 
Notari: Jaume de Malví, notari de Barcelona 

R. 27841 
(Perg. 26 GF) 
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Pergamí. Signatura antiga: G. 119. Llatí. 187 x 230 mm 

151.  1305, agost 23 Pere de Clariana, fill de Guerau de Clariana, reconeix 
haver rebut del seu germà Gueraldó, hereu universal del 
seu pare difunt, 1.350 sous que faltaven per pagar-li els 
2.350 sous que li havien estat adjudicats en la concòrdia 
arbitral signada el 1304. 
Notari: Pere Venrell, notari públic de Barcelona, ho va 
escriure i cloure a l'escrivania d'Esteve de Puig, notari de 
Barcelona, absent. 
Pergamí. Vegeu també els pergamins R. 27837 i 27839. 
Signatura antiga: G. 117. Llatí. 192 x 300 mm 

R. 27839 
(Perg. 26 GF) 

152.  1305, desembre 5 Humbert de Clariana i el seu fill Galceran defineixen en 
favor de Guerau de Clariana, fill i hereu de Guerau de 
Clariana difunt, totes les accions i reclamacions que 
poguessin tenir sobre els seus béns, especialment els 
delmes del terme de Sobre-roca, el mas d'Esparreguera, 
el mas de Guillem de Roca i els honors de Caberderes. 
Notari: Pere Venrell, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Signatura antiga: G. 121. Llatí. 466 x 532 mm 

R. 27842 
(Perg. 26 GF) 

153.  1306, abril 14 Pere de Clariana, ratifica i aprova la sentència arbitral 
dictada per tres àrbitres - Joan de Lotger, frare 
predicador, Pere de Catllarí, jurisperit, i Pere Màger, 
rector de Sant Vicenç dels Horts, per resoldre el conflicte 
entre el dit Pere de Clariana i els seu germà Guerau 
juntament amb els marmessors del testament del seu 
pare Guerau de Clariana, i defineix tots els drets que 
pogués reclamar sobre els béns que foren del dit Guerau 
de Clariana, difunt. 
Notari: Pere Venrell, notari públic de Barcelona, ho va 
escriure i cloure a l'escrivania de Pere Ribalta, connotari 
seu. 
Pergamí. Vegeu també els pergamins R. 27837 i 27839. 
Signatura antiga: G. 117. Llatí. 310 x 405 mm 

R. 27838 
(Perg. 30 GF) 

154.  1306, abril 21 Bernat Salvador firma un debitori de 680 sous en favor 
de Guerau de Clariana per la compra que li va fer del 
delme de Pallejà. 
Notari: Guillem de Truyars, notari públic de Molins de Rei 
Pergamí. Signatura antiga: G. 122. Llatí. 155 x 280 mm 

R. 27843 
(Perg. 27GF) 

155.  [1309], març 10 Testament d'Arnau Lleget, ciutadà de Barcelona 
Notari: Bartomeu Marc, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Còpia de 1317 del notari de Barcelona Joan de Besers. 
Signatura antiga: G. 124. Llatí. 692 x 495 mm 

R. 27844 
(Perg. 31 GF) 
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156.  1309, abril 22 "Homenatge prestat al Sr. Rei per Pere de Clariana per lo 
feu de Pallejà que acceptà lo Sr. Rey, salvat son dret y lo 
de altri. En la Batllia General, als 10 de las Kalendas de 
Maitg 1309” 
És un regest en paper, del segle XVIII. Signatura antiga: G. 125. 
Conté còpia certificada en paper del document guardat a 
l’arxiu de la Batllia General de Catalunya, feta per l’arxiver reial 
i notari Miquel Joan Amat (1595-1615) i el notari i escrivà de la 
Batllia General,  Joan Cabanes, en nom del marquès de los 
Vélez, senyor útil de l’escrivania de la dita Batllia General. 2f. 
Català i llatí. 310 x 215 mm 

R. 27947 
(Arx. 773-II) 

157.  1309, juny 29 "Transumpto de la permuta feta entre lo Sr. Rey Dn 
Jaume de Aragó, València etc. y la Sra. comptessa de 
Pallars en virtut de la qual dit Sr. Rey donà lo castell de 
Tamarit y altres cosas, y dita Sra. comptessa lo castell y 
vila de Berga. En poder de Bernat de Vilarrúbia, notari de 
Barcelona a 21 de juny del any 1309". 
Notari: Bernat de Vila-rúbia, notari de Barcelona i per 
tots els dominis del rei d'Aragó 
Còpia en paper de 1785  (15 f.) per Ignasi Claramunt, escrivà, i 
altra còpia certificada en paper de 1807, de Tomas Gibert, 
notari de Barcelona. Signatura antiga: G. 126. Llatí i català. 14 f. 
+ 15 f. 310 x 215 mm 

R. 27949 
(Arx. 773-II) 

158.  1310,novembre 25 
Sant Vicenç dels Horts 

Requeriment o lectura pública de la carta que presenta a 
Bernat Seyer, batlle de Cervelló, Arnau d'Agulló, batlle de 
Pere de Clariana, senyor de Pallejà, reclamant que, en 
compliment de la covinença firmada entre Simon de Lor, 
procurador de Sibil·la, comtessa del Pallars i senyora de 
Cervelló, i Pere de Clariana, sobre el mer i mixt imperi a 
Pallejà, li lliurin una dona presonera, a la qual cosa es 
nega el batlle de Cervelló al·legant que havia mort el seu 
fill i que això era mer imperi, jurisdicció que corresponia 
a la senyora de Cervelló. 
Notari: Guillem de Montmany, notari del castell i terme 
de Cervelló per Esteve de Puig, notari. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 128. Català i llatí. Tacat. 254 x 
300 mm 

R. 27846 
(Perg. 26 GF) 

159.  1310, desembre 14 
Sant Vicenç dels Horts 

Lectura pública de la resposta que fa Bernat Seyer, batlle 
de Cervelló, a Arnau d'Agulló, batlle de Pere de Clariana, 
senyor de Pallejà, demanant que lliurin a Mir de Banyuls 
una dona presonera que els ha pres el batlle de Cervelló, 
a la qual cosa es nega el batlle de Cervelló al·legant que 
el mer imperi no havia estat objecte de cap covinença 
entre la senyora de Cervelló i Pere de Clariana. 
Notari: Valentí de Petro, notari per tots els dominis del 

R. 27847 
(Perg. 27 GF) 
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rei d’Aragó 
Pergamí. Dividit per abc. Vegeu pergamí R. 27846, relacionat 
amb aquest. Signatura antiga: G. 128. Català i llatí. Una mica 
menjat per la part dreta. 140 x 129 mm 

160.  1310, desembre 3 Bernat de Losellar (Lauselario) i la seva esposa Ferrera, 
de Pallejà, fan donació en heretament al seu fill Bernat 
de tot el seu mas anomenat mas de Losellar, que tenen 
per l'altar de Sant Nicolau de l'església de Santa Eulàlia 
de Madrona, al terme de la parròquia de Santa Eulàlia de 
Pallejà. 
Notari: Guillem Turell, notari de Barcelona i de 
l'escrivania del castell i terme de Cervelló 
Pergamí. Dividit per abc. Signatura antiga: G. 129. Conservació 
regular. Llatí. 279 x 385 mm 

R. 27848 
(Perg. 26 GF) 

161.  [1311], gener 11 Pere de Prat i la seva esposa Guillema i el seu fill Ferrer 
amb la seva esposa Elisenda, de Santa Eulàlia de Pallejà, 
reconeixen a Guerau de Clariana, fill i hereu de Guerau 
de Clariana difunt, que els ha donat en comanda o dipòsit 
50 sous de Barcelona. 
Notari: Francesc de Rubí, notari públic de Martorell. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 127. Llatí. 140 x 212 mm 

R. 27845 
(Perg. 27 GF) 

162.  1311, juny 3 Pere d'Esplugues, fill de Pere d'Esplugues, cavaller, fa 
testament elegint com a marmessors, Guerau de Clariana 
i Pere de Clariana i repartint els seus béns entre els seus 
germans, els seus marmessors, una filla natural que ha 
tingut amb Guillema Sarroca, de Castellví, i moltes obres 
pies. 
Notari: Pere Màger, rector de Sant Vicenç dels Horts. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 130. Llatí. 302 x 470 mm 

R. 27849 
(Perg. 30 GF) 

163.  1311, agost 28 Pere Guerau, ciutadà de Barcelona i procurador de la 
seva esposa Francesca, dóna possessió a Pere Cellerar, 
ciutadà de Barcelona, d'un cens que els dits cònjuges 
rebien sobre dues peces de terra per les que Ferrer 
Bonet, de Molins de Rei, pagava 3 quarteres d'ordi per 
sant Joan, i d'uns altres censos que pagaven diversos 
emfiteutes als dits cònjuges. 
Notari: Jaume Cerdà, escrivà jurat, per manament de 
Jaume de Folquers, notari de Barcelona. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 131. Tacat i foradat. Llatí. 242 x 
300 mm 

R. 27850 
(Perg. 26 GF) 

164.  1311, agost 28 Francesca i Pere Guerau, ciutadà de Barcelona, venen a 
Pere Cellerar, ciutadà de Barcelona, un cens que els dits 
cònjuges rebien sobre dues peces de terra per les que 
Ferrer Bonet, de Molins de Rei, pagava 3 quarteres d'ordi 
per sant Joan, i també uns altres censos que pagaven 

R. 27851 
(Perg. 26 GF) 
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diversos emfiteutes als dits cònjuges per terres i vinyes 
situades al lloc dit Vall, vora Sant Vicenç dels Horts. 
Notari: Jaume de Folquers, notari de Barcelona. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 131. Tacat. Llatí. 360 x 503 mm 

165.  [1313], gener 26 Romeu de Trilla i la seva esposa Elisenda que eren de 
Pallejà i ara viuen a Barcelona, venen a Romeu de Trilla, 
fill de Guillem de Trilla, difunt, la meitat d'unes cases amb 
el seu hort contigu que tenen a la sagrera de Pallejà. 
Notari: Guillem de Montmany, notari de Molins de Rei 
Pergamí. Signatura antiga: G. 132. Tacat. Llatí. 241 x 310 mm 

R. 27852 
(Perg. 27 GF) 

166. 1313, novembre 15 Arnau Flequer i Saurina, de Sant Vicenç dels Horts, venen 
a Guerau de Clariana, fill de Guerau de Clariana, una 
vinya situada al lloc dit antigament Coll de Feixes i ara 
Lopardes, de Sant Esteve de Cervelló a 7 sous de cens 
anual, i per preu de 510 sous de Barcelona. 
Notari: Ferrer Bertran, notari de Cervelló 
Pergamí. Signatura antiga: G. 134. Tacat. Llatí . 293 x 412 mm 

R. 27853 
(Perg. 26 GF) 

167. 1313, desembre 3 Saurineta, filla de Guerau de Clariana i monja del 
monestir de Valldonzella, de 12 anys d'edat, firma rebut 
al seu germà Guerau dels 1.500 sous de Barcelona que li 
ha donat per liquidar la llegítima que li corresponia de 
l'herència paterna i materna. 
Notari : Esteve de Puig, notari de Barcelona 
Pergamí. Signatura antiga: G. 132. Llatí. 215 x 270 mm 

R. 27854 
(Perg. 27 GF) 

168.  1316, abril 15 Bereguer de Banyuls fa establiment emfitèutic a Pere de 
Polinyà, de Pallejà, d'un tall de guix situat a la parròquia 
de Santa Maria de la Palma, al lloc dit Sobre-roca Vella. A 
canvi pagarà per sant Miquel cada any un parell de 
gallines i la fadiga de trenta dies. 
Notari: Pere de Font, notari per tots els dominis del rei 
d'Aragó 
Pergamí. Signatura antiga: G. 141. Llatí. 240 x 256 mm 

R. 27855 
(Perg. 30 GF) 

169.  1317, abril 27 Guillem Olomar, fill de Guillem Olomar difunt, nomena 
procurador seu Arnau Agulló per rebre en el seu nom de 
Bernat de Noguera, procurador d'Andreu Lleget, la 
possessió corporal de les vinyes que el diet Lleget tenia al 
lloc dit Castellmús de santa Eulàlia de Pallejà, i que li va 
vendre. 
Notari: Joan de Besers, notari per tots els dominis del rei 
d'Aragó 
Pergamí. Signatura antiga: G. 142. Vegeu pergamí R. 27856, 
relacionat amb aquest. Llatí. Excel·lent conservació. 248 x 257 
mm 

R. 27857 
(Perg. 26 GF) 
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170.  1317, abril 28 Bernat de Noguera, de Molins de Rei, procurador 
d'Andreu Lleget, ciutadà de Barcelona, dóna possessió a 
Arnau Agulló, de Pallejà, procurador de Guillem Olomar, 
fill de Guillem Olomar, difunt, d'unes vinyes que el dit 
Lleget tenia a la parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà, al 
lloc dit Castellmús. 
Notari: Joan de Besers, notari per tots els dominis del rei 
d'Aragó 
Pergamí. Signatura antiga: G. 142. Caplletra decorada. Llatí. 
Excel·lent conservació. 248 x 257 mm 

R. 27856 
(Perg. 26 GF) 

171.  1317, agost 18 Berenguer de Finestres, procurador del noble Huguet de 
Mataplana, comte del Pallars, i de Sibil·la, esposa seva i 
senyora de Cervelló, pels molts serveis que li ha prestat 
Guerau de Clariana, fill de Guerau de Clariana, li fa 
donació durant un any de la vintena part de totes les 
rendes dels molins del Llobregat. 
Notari: Ferrer Bertran, notari de Barcelona i del terme del 
castell de Cervelló. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 144. Llatí. 272 x 333 mm 

R. 27859 
(Perg. 26 GF) 

172.  1318, maig 24 Sança, esposa de Berenguer Cuquet, ciutadà de 
Barcelona difunt, fa testament, amb nombrosos llegats a 
amics i parents i a obres pies. 
Notari: Bernat de Vila-rúbia, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Signatura antiga: G. 149. Caplletra decorada. Llatí. 
885 x 710 mm 

R. 27865 
(Perg. 28 GF) 

173.  1318, juliol 8 Pere de Clariana reconeixent que el seu fill Guillem, amb 
el seu consentiment, va firmar la venda a Guillem Olomar 
de la casa de Pallejà, li fa carta d'indemnitat obligant-se 
amb els seus béns i reservant-se només el dot i 
esponsalici de la seva esposa Saura, difunta. 
Notari: Bernat de Font, notari per tots els dominis del rei 
d'Aragó 
Pergamí. Signatura antiga: G. 150. Dividit per abc. Llatí 252 x 
270 mm 

R. 27866 
(Perg. 27 GF) 

174. 1318, juliol 23 Guillem de Peraguilar fa donació en heretament a 
Berenguer de Peraguilar, fill seu i de la seva primera 
esposa Guillema, d'una peça de terra situada al lloc dit 
Puig Molar de Pallejà, que ell havia comprat a Pere 
Cardona, que té per Guillem Olomar i sota domini 
d'Arnau Cardona, fill del dit Pere. 
Notari: Pere Guerau, notari de Molins de Rei per Pere de 
Noguera 
Pergamí. Signatura antiga: G. 151. Llatí. 237 x 290 mm 

R. 27867 
(Perg. 27 GF) 
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175. 1318, setembre 13 Pere Desprat i Guillema, esposos, i el seu fill Ferrer 
Desprat amb la seva esposa Elisenda, tots de la parròquia 
de Santa Eulàlia de Pallejà, venen a Guillem Sust, de 
Santa Maria de Corbera una terra o freginal amb arbres 
diversos, que tenen al lloc dit la Riera dels Horts sota 
domini de Guillem Olomar, pel preu de 200 sous de 
Barcelona. 
Notari: Pere Guerau, notari de Molins de Rei 
Pergamí. Signatura antiga: G. 152. Llatí. 273 x 300 mm 

R. 27868 
(Perg. 28 GF) 

176. 1318, setembre 15 Guerau d'Esplugues firma rebut a Galceran de Clariana i 
Bernat de Clariana, marmessors del testament de Pere 
d'Esplugues, germà seu difunt, de 300 sous que ha rebut 
dels dits marmessors com a part dels 2.000 sous que va 
deixar "pro anima sua" i d'altres 100 sous que li ha llegat 
el seu germà. 
Notari: Pere Màger, rector de l'església de Sant Vicenç 
dels Horts 
Pergamí. Signatura antiga: G. 154. Hi ha una coberta en paper, 
del segle XVIII, a R. 27951 (Arx. 773-II). Llatí. 157 x 147 mm 

R. 27869 
(Perg. 27 GF) 

177. 1318, setembre  "7bre 1318" [Àpoca d'un llegat testamentari de Pere 
d'Esplugues al seu germà Guerau] 
Coberta en paper, del segle XVIII. Vegeu pergamí original a R. 
27869 (Perg. 27 GF). Signatura antiga: G. 154. Català. 1f. 220 x 
158 mm 

R. 27951 
(Arx. 773-II) 

178. [1319] març 11 Ferrer Desprat , fill de Pere Desprat i Guillema, ven a 
Guillem Olomar una coma amb un serral i un hort situats 
en el terme de Pallejà, que té sota el seu domini, pel preu 
de 1.500 sous de Barcelona. 
Notari: Pere Guerau, notari del terme del castell de 
Cervelló. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 145. Caplletra decorada. Hi ha 
una còpia autèntica, notarial, en paper, de 1635, a R. 27950 
(Arx. 773-II). Llatí. 370 x 450 mm 

R. 27860 
(Perg. 31 GF) 

179. [1319] març 11 Guillem Olomar, senyor de la casa de Pallejà, fa permuta 
amb Guerau de Clariana, d'una coma amb un serral i un 
hort i un tros de terra contigu a la coma, amb drets 
d'aigua per regar que tenia sota domini de la comtessa 
del Pallars, a canvi d'unes cases i hort dins la vila de 
Pallejà. 
Notari: Pere Guerau, notari del terme del castell de 
Cervelló. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 146. Caplletra decorada. Dividit 
per abc. Llatí. 610 x 500 mm 

R. 27861 
(Perg. 31 GF) 
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180. [1319] març 11 Guillem Olomar, senyor de la casa de Pallejà, reconeix 
que Guerau de Clariana, a causa de la permuta realitzada 
entre ells dos, li va donar possessió de la casa amb 
freginal situada a la vila de Pallejà, però mentre Guerau 
de Clariana no trobi una casa a Pallejà, li estableix a 
precari la casa que li havia comprat per espai de dos anys 
passats els quals l'haurà de deixar lliure. 
Notari: Pere Guerau, notari del terme del castell de 
Cervelló 
Pergamí. Signatura antiga: G. 147. Dividit per abc. Vegeu R. 
27863. Llatí. 245 x 310 mm 

R. 27862 
(Perg. 26 GF) 

181. [1319] març 11 Guillem Olomar, senyor de la casa de Pallejà, reconeix 
que Guerau de Clariana, a causa de la permuta realitzada 
entre ells dos, li va donar possessió de la casa amb 
freginal situada a la vila de Pallejà, però mentre Guerau 
de Clariana no trobi una altra casa a Pallejà, li estableix a 
precari la casa que li havia comprat per espai de dos anys 
passats els quals l'haurà de deixar lliure. 
Notari: Pere Guerau, notari del terme del castell de 
Cervelló 
Pergamí. Signatura antiga: G. 147. Dividit per abc. Vegeu R. 
27862. Llatí. 234 x 305 mm 

R. 27863 
(Perg. 27 GF) 

182. [1319] març 11 "11 o 5 Idus Mars 1318". Ferrer Desprat , fill de Pere 
Desprat i Guillema, ven a Guillem Olomar una coma amb 
un serral i un hort situats en el terme de Pallejà, que té 
sota el seu domini, pel preu de 1.500 sous de Barcelona. 
Notari: Pere Guerau, notari del terme del castell de 
Cervelló 
Còpia en paper del notari Josep Arbós, el 30 d’abril de 1635. 
Vegeu pergamí original a R. 27860  (Perg. 31 GF). Signatura 
antiga: G. 145. 3f. Llatí. 310 x 215 mm 

R. 27950 
(Arx. 773-II) 

183. [1319] març 25 Pere Desprat i Geralda, esposos de Santa Eulàlia de 
Pallejà, venen a Guerau de Clariana una peça de terra 
plantada d'arbres diversos que tenen a Pallejà al lloc dit 
el Coll sota domini de Guerau d'Esplugues pel preu de 
400 sous de Barcelona. 
Notari: Pere Guerau, notari de Molins de Rei per Pere de 
Noguera 
Pergamí. Signatura antiga: G. 148. Tacat i esquinçat. Llatí. 300 
x 388 mm 

R. 27864 
(Perg. 28 GF) 

184. 1319, abril 3 - 
 Barcelona 

Sibil·la, comtessa del Pallars i senyora de Cervelló, amb el 
seu espós, Huguet de Mataplana, confirmen i ratifiquen a 
Guerau de Clariana totes les permutes que va realitzar 
amb Guillem Olomar com a senyor de Pallejà, de terres 
situades dins el terme del castell de Cervelló. 

R. 27870 
(Perg. 28 GF) 
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Notari: Còpia  de Francesc de Lladernosa, notari públic de 
Barcelona, que la va fer el 1365.  
Pergamí. Signatura antiga: G. 155. Llatí. 355 x 460 mm 

185. 1319, juny 28 –  
Barcelona 

Guillem de Clariana, fill de Pere de Clariana i de Saura, 
aprova i confirma la venda que va fer el seu pare a 
Guillem Olomar de la casa i lloc de Pallejà amb tots els 
homes, dones, drets i rendes, segons instrument signat el 
1315 pel notari Esteve de Puig. 
Notari: Guillem Agustí, notari per tots els dominis del rei 
d'Aragó 
Pergamí. Signatura antiga: G. 155. Llatí. Excel·lent conservació. 
290 x 485 mm 

R. 27871 
(Perg. 28 GF) 

186.  1319, juny 28 –  
Barcelona 

Guillem Olomar, fill de Guillem Olomar, tot i que Guillem 
de Clariana li va signar la confirmació de la venda de la 
casa de Pallejà - document que guarda el canonge 
Galceran de Barberà - amb la condició que el rei, a 
instància d'Olomar, li assignés el primer castell vacant al 
regne de València amb rendes de 2.000 sous anuals, li 
promet que considerarà nul·la la dita confirmació si 
finalment el rei no ho fes aquesta assignació d'un castell 
al dit Clariana. 
Notari: Guillem Agustí, notari per tots els dominis del rei 
d'Aragó 
Pergamí. Dividit per abc. Vegeu també el document en 
pergamí R. 27873 i 27874. Signatura antiga: G. 157. Llatí. 215 x 
406 mm 

R. 27872 
(Perg. 28 GF) 

187. 1319, juny 28 Guillem Olomar, fill de Guillem Olomar, tot i que Guillem 
de Clariana li va signar la confirmació de la venda de la 
casa de Pallejà - document que guarda el canonge 
Galceran de Barberà - amb la condició que el rei, a 
instància d'Olomar, li assignés el primer castell vacant al 
regne de València amb rendes de 2.000 sous anuals, li 
promet que considerarà nul·la la dita confirmació si 
finalment el rei no ho fes aquesta assignació d'un castell 
al dit Clariana. 
Notari: Guillem Agustí, notari per tots els dominis del rei 
d'Aragó 
Pergamí. Dividit per abc. Vegeu també els documents en 
pergamí R. 27872 i 27873. Signatura antiga: G. 157. Llatí. 222 x 
410 mm 

R. 27874 
(Perg. 28 GF) 

188.  1320, abril 17 Arnau Cardona i la seva esposa Guillema venen a Guillem 
Olomar diversos censos, tasques i agraris que reben 
sobre diferents peces de terra situades a la parròquia de 
Pallejà. 

R. 27875 
(Perg. 31 GF) 
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Notari: Gabriel Ferrer, notari del castell i terme de 
Cervelló per Pere Guerau, notari. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 158. Llatí. 325 x 570 mm 

189.  1320, abril 29 Bernat Mestre i el seu fill Romeu amb la seva esposa 
Guillema, de Cervelló, venen a Francesc Ferriol, ciutadà 
de Barcelona, una peça de terra dita el Camp del 
Fonollar, situada a Sant Vicenç de Cervelló, per 300 sous 
de Barcelona. 
Notari: Pere Guerau, notari del castell i terme de Cervelló 
per Pere Guerau, notari. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 159. Llatí. 235 x 396 mm 

R. 27876 
(Perg. 28 GF) 

190. 1320, juny 2 –  
1321, maig 16 –  
Barcelona 

Sentència arbitral dels jurisperits Jaume de Montjuïc i 
Berenguer de Cortil en la causa que enfrontava Arnaldó 
de Torrelles i Sibil·la, comtessa del Pallars per raó de la 
jurisdicció criminal. S'hi inclouen els capítols del 
compromís signat entre Guerau de Cervelló i Arnau de 
Torrelles pel mateix motiu el 1288 i la sentència final dels 
juristes. 
Notari: Bernat d'Hort, notari de Barcelona 
Pergamí. Còpia del notari de Barcelona Bernat Roqueta, del 29 
de març de 1412. Signatura antiga: G. 165. Vegeu també el 
pergamí R. 27880. Llatí. Tacat i foradat. 780 x 590 mm 

R. 27881 
(Perg. 31 GF) 

191. 1320, maig 17 Sibil·la, comtessa del Pallars i senyora de Cervelló, per 
una part, i Arnaldó de Torrelles, senyor de la casa de 
Torrelles, per l'altra, es comprometen a acceptar la 
sentència arbitral que dictin els àrbitres que han escollit, 
sobre l'exercici de la jurisdicció criminal sobre els 
habitants de Torrelles. 
Notari: Bernat d'Hort, notari de Barcelona 
Pergamí. Signatura antiga: G. 165. Vegeu també el pergamí R. 
27881. Llatí. 282 x 400 mm 

R. 27880 
(Perg. 28 GF) 

192. 1320, maig 17 Compromís de Sibil·la de Pallars i Arnaldó de Torrelles 
d'acceptar la sentència arbitral que dictaran els àrbitres 
Jaume de Montjuïc i Berenguer de Cortils, juristes, sota 
pena de 100 lliures si no ho fan. 
Còpia incompleta, en paper, del segle XVIII. Vegeu pergamí 
amb la sentència arbitral original a R. 27879 (Perg. 28 GF). 
Català. 1f. Molt deteriorat. Signatura antiga: G. 164. 310 x 215 

R. 27953 
(Arx. 773-II) 

193. 1320, octubre 21 "Guillem Olomar prometé al Rey que li prestaria 
homenatge de tot lo que li ha venut la comptessa de 
Pallars en la quadra de Pallejà. En poder de Anton 
Agustín, notari de Zaragoza" 
Notari: Guillem Agustí, notari per tots els dominis del rei 
d'Aragó. 

R. 27952 
(Arx. 773-II) 
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Còpia autenticada per l'arxiver de l'Arxiu Reial, Antoni de Reart 
(s. XVII). Signatura antiga: G. 161.  Llatí i català. 3f. 310 x 215 
mm 

194. 1321, juliol 18 Guerau de Clariana, fill d'Humbert de Clariana, cavaller 
difunt, pels molts serveis que li ha fet Francesc de Ferriol, 
ciutadà de Barcelona, li fa donació irrevocable de tots els 
drets que té sobre dues peces de terra situades a Sant 
Vicenç de Cervelló. 
Notari: Pere de Font, notari per tots els dominis del rei 
d'Aragó 
Pergamí. Signatura antiga: G. 166. Llatí. Tacat. 370 x 400 mm 

R. 27882 
(Perg. 28 GF) 

195.  1321, juliol 21 Francesc de Santcliment, ciutadà de Barcelona, ven a 
Bernat de Sarrià i als seus en franc alou tota la casa de 
Pallejà amb els seus masos, possessions, homes i dones, 
drets i pertenences que té al Llobregat, a la parròquia de 
Sant Boi, per 16.000 sous de Barcelona de preu. 
Notari: Bernat de Vila-rúbia, notari de Barcelona 
Pergamí. Còpia del notari de Barcelona Joan Salat, de 1342. 
Signatura antiga: G. 167. Llatí. Tacat. 529 x 615 mm 

R. 27883 
(Perg. 33 GF) 

196.  1321, maig 28 Guillem de Clariana, fill de Pere de Clariana, que havia 
acordat amb Guillem Olomar que li donaria la 
confirmació de la venda de la casa de Pallejà - document 
que guardava el canonge Galceran de Barberà - quan el 
rei, a instància d'Olomar, li assignés el primer castell 
vacant al regne de València amb rendes de 2.000 sous 
anuals, renuncia a aquesta condició o demana als 
marmessors de Galceran de Barberà que lliurin el 
document de confirmació de la venda tot i que encara no 
li ha estat assignada l'alcaidia del castell de València. 
Notari: Valentí de Petro, notari per tots els dominis del 
rei d'Aragó. 
Pergamí. Dividit per abc. Vegeu també el document en pergamí 
R. 27872. Signatura antiga: G. 157. 215 x 406 mm 

R. 27873 
(Perg. 27 GF) 

197.  1321, octubre 5 – 
Sobre-roca 

Bartomeu Picotí, saig del castell de Cervelló, fa lectura 
pública davant la casa d'Huguet de Santjust, senyor de 
Sobre-roca, i davant diversos testimonis, d'una carta 
d'Huguet de Mataplana, comte del Pallars i senyor de 
Cervelló. Per ser absent el destinatari, la lectura es fa 
davant d'un neòfit i una esclava que sortiren a la porta.A 
la carta, escrita a Barcelona l'1 d'octubre d'aquell any, el 
comte prohibeix a Huguet de Santjust vedar els homes de 
Pallejà de fer llenya en el bosc de Les Planes. 
Notari: Gabriel Ferrer, notari del terme de Cervelló en 
nom de Pere Guerau. 

R. 27884 
(Perg. 28 GF) 
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Pergamí. Signatura antiga: G. 168. Llatí i català. Menjat per la 
part dreta. 268 x 423 mm 

198.  1321, octubre 8 - 
Cervelló 

Guillem de Vilarop i Romia, esposa seva i Benvinguda, 
filla comuna, amb el seu marit Guillem Suscies, de la 
sagrera de santa Eulàlia de Pallejà, venen el seu forn a 
Guillem Olomar, senyor de la casa de Pallejà, que tenen 
en feu pel mateix Olomar a cens de 12 sous anuals. 
Passat un any el podrà traslladar on li plagui. El preu és 
de 580 sous de Barcelona de tern. 
Notari: Pere Guerau, notari del castell i terme de Cervelló 
Pergamí. Signatura antiga: G. 169. Llatí. Excel·lent conservació. 
227 x 424 mm 

R. 27885 
(Perg. 29 GF) 

199. [1321] Sentència arbitral en el conflicte que enfronta els 
habitants de la quadra de Pallejà i els de la quadra de 
Sobre-roca sobre fer llenya i els límits de les respectives 
quadres. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 164. Es correspon amb una còpia 
en paper, del segle XVII, del compromís de les parts a acceptar 
la sentència, a R. 27953 (Arx. 773-II) Molt menjat de 
rosegadors. 490 x 610 mm 

R. 27879 
(Perg. 28 GF) 

200.  [1322] febrer 14 Guillem de Peraguilar i la seva esposa Elisenda, de santa 
Eulàlia de Pallejà, venen a Bertran de Clariana una peça 
de terra que tenen per Galceran d'Esplugues a Pallejà, al 
lloc dit Ses Clotes. 
Notari: Pere Màger, rector de l'església de Sant Vicenç 
dels Horts. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 162. Tinta esvaïda. Llatí. 233 x 
245 mm 

R. 27877 
(Perg. 24 GF) 

201. [1322] febrer 24 Constança i Blanca, germanes i monges del monestir de 
Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, filles de Guerau 
de Clariana, firmen rebut a Guerau de Clariana, germà 
seu, que els ha donat 80 sous per dues pensions d'un 
violari que venç anualment per la festa de la Santa Creu 
de maig, que els va deixar el seu pare difunt. 
Notari: Guillem de Grau, notari públic de Barcelona, a 
l'escrivania de Ramon de Cros, notari. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 163. Llatí. 183 x 262 mm 

R. 27878 
(Perg. 24 GF) 

202.  1323, agost 7 Bernat Gener i Ramon Gamundí, de Santa Eulàlia de 
Pallejà, tutors dels fills de Pere Otger i Benvinguda, 
difunts, acorden amb Bernat de Casadòdena i 
Benvinguda, que si dins 4 anys els tornaven als pupils 50 
sous pels quals ells els han comprat una quartera i mitja 
d'ordi pagadora per sant Joan amb obligació del seu mas, 

R. 27887 
(Perg. 24 GF) 
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ells consideraran nul·la la venda i els retornaran el 
document i els consorts Casadòdena només hauran de 
pagar la part proporcional del cens. 
Notari: Guillem de Montmany, notari de la vila de Molins 
de Rei. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 172. Estrip. Llatí. 195 x 298 mm 

203.  1323,novembre 24 
- Cervelló 

Arnau Agulló i la seva esposa Romia, amb el seu fill 
Arnaldó i la seva esposa Romia, venen a Guerau de 
Clariana tres quarteres d'ordi de cens que perceben 
anualment per una casa que tenen a la sagrera de Pallejà, 
sota domini de la dita sagristia, a canvi d'una olleta d'oli 
pagadora per Nadal. 
Notari: Pere Guerau, notari del castell i terme de Cervelló 
Pergamí. Signatura antiga: G. 173. Vegeu també el document 
en pergamí R. 27888. Conservació regular. Llatí. 195 x 298 mm 

R. 27889 
(Perg. 29 GF) 

204. [1324] març 25 Guerau de Clariana promet a Guerau d'Esplugues que si 
en els propers 5 anys Pere de Prat i Geralda, de Pallejà, 
no li retornen els 300 sous que els ha donat com a preu 
d'una peça de terra comprada a carta de gràcia, situada 
al lloc dit El Coll, li pagarà el lluïsme degut per raó de 
senyoria, sense més dilació. 
Notari: Pere Guerau, notari de la vila de Molins de Rei 
Pergamí. Signatura antiga: G. 171. Llatí. Conservació regular. 
137 x 323 mm 

R. 27886 
(Perg. 24 GF) 

205.  1324, setembre 7 Sentència dictada pel jurista Galceran d'Agostemps, de 
Martorell, i davant d'Arnau Agulló, batlle de Guillem 
Olomar, en la causa que enfrontava Ramon Gamundí, 
Bernat Gener, Bertran Gener de Sobre-roca i Pere 
Maimó, per l'ús de l'aigua del torrent dit d'en Trull. El 
jutge fa una distribució de l'aigua entre els diversos 
usuaris. 
Notari: Pere Guerau, notari del castell i terme de Cervelló 
Pergamí. Signatura antiga: G. 176. Conservació excel·lent. Llatí. 
225 x 265 mm 

R. 27892 
(Perg. 24 GF) 

206.  [1325] febrer 3 Requeriment que fa Guerau de Clariana, fill de Guerau de 
Clariana, difunt, a Alamanda, vídua de Guerau 
d'Esplugues i tutora del seu fill Gueraldó, perquè el dit 
Gueraldó li reti jurament i homenatge pel feu de 
Cervelló. Quan Alamanda, en nom del seu fill, fa 
homenatge a Guerau de Clariana, aquest la investeix del 
dit feu. [1291], març 13 - Geralda, vídua de Pere 
d'Esplugues, fa ferma de dret a Guerau de Clariana pel 
feu de Cervelló. Notari: Ramon Cardona. 
Notari: Guillem de Montmany, notari de Molins de Rei 
Pergamí. Dues còpies en el mateix pergamí, degudes a Jaume 

R. 27891 
(Perg. 29 GF) 
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de Font, notari de Barcelona, el 1368. Signatura antiga: G. 175. 
Conservació excel·lent. Llatí. 443 x 365 mm 

207. [1326] gener 11 Bernat de Clariana fa establiment emfitèutic a Guillema 
Dida d'una casa situada a la sagrera de santa Eulàlia de 
Pallejà, a cens de 12 diners pagadors cada any per Nadal. 
Notari: Andreu Mayol, prevere, de manament de Pere 
Màger, rector de Sant Vicenç dels Horts. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 176. Tacat. Llatí. 195 x 250 mm 

R. 27890 
(Perg. 29 GF) 

208. 1326, agost 21 Sentència dictada pel jurista Galceran d'Agostemps, de 
Martorell, davant d'Arnau Agulló, batlle de Guillem 
Olomar, en la causa que enfrontava Berenguer Bertran 
amb Bernat Gener i Ramon Gamundí, de Pallejà, tutors 
de Guillemó, fill de Pere Otger i Benvinguda, a causa de 
certs diners que el dit Berenguer reclamava als dits 
tutors. 
Notari: Francesc de Rubí, notari de Martorell, en nom de 
Pere Canals, rector de l'església de Martorell. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 179. Tacat, menjat i foradat. Llatí.  
174 x 360 mm 

R. 27893 
(Perg. 24 GF) 

209. 1328, abril 20 - 
Cervelló 

Arnau Agulló i la seva esposa Romia, amb el seu fill 
Arnaldó i la seva esposa Romia, venen a Guerau de 
Clariana tres quarteres d'ordi de cens que perceben 
anualment d'ell per una casa que tenen a la sagrera de 
Pallejà, sota domini de la dita sagrera, a canvi d'una 
olleta d'oli pagadora per Nadal. 
Notari: Pere Guerau, notari del castell i terme de Cervelló 
Pergamí. Signatura antiga: G. 173. Arrugat. Llatí. 254 x 357  
mm 

R. 27888 
(Perg. 29 GF) 

210.  1328, desembre 8 Arnau d'Agulló i el seu fill Arnau, de la parròquia de Santa 
Eulàlia de Pallejà, venen a Guillem Olomar, ciutadà de 
Barcelona, unes cases que tenen a la sagrera de dita 
parròquia de Pallejà, pel preu de 15 lliures, moneda de 
Barcelona. 
Notari: Bernat Turell, notari de Barcelona 
Pergamí. Signatura antiga: G. 183. Tacat. Llatí. 298 x 490 mm 

R. 27895 
(Perg. 29 GF) 

211.  1328, juny 9 - 
Lleida 

Guillem Olomar ret homenatge a Arnau Roger de Pallars 
pel feu que té per ell a Pallejà, i Arnau Roger l'investeix 
del feu de Pallejà. 
Notari: Bartomeu de Palau, notari públic de Lleida i per 
autoritat reial per tots els dominis del rei d'Aragó 
Pergamí. Dividit per abc. Signatura antiga: G. 182. Vegeu còpia 
en paper, del segle XVIII a R. 27954 (Arx. 773-II) Molt 
deteriorat. Català. 174 x 360 mm.  

R. 27894 
(Perg. 29 GF) 
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212. 1328, juny 9 "Prestà homenatge Guillem Olomar al Sr. del castell de 
Cervelló per lo feu de Pellejà. En poder de Bartomeu 
Palau, notari de Lleyda als 9 juny 1328"  
Notari: Bartomeu de Palau, notari públic de  Lleida. 
Paper. Còpia del segle XVIII. Vegeu pergamí original a R. 27894 
(Perg. 29 GF). Signatura antiga: G. 182. Conservació regular. 
Català. 2f. 310 x 215 mm 

R. 27954 
(Arx. 773-II) 

213.  1329, setembre 21 
- Cervelló 

Berenguer Destur i Romia, la seva esposa, de la parròquia 
de Santa Maria de Corbera, venen a Pere de Prat, de 
Santa Eulàlia de Pallejà, un hort amb aigua per regar i 
amb arbres diversos que tenen a l'horta de la dita 
parròquia, sota domini de Guillem Olomar, a cens de 
mitja gallina anual pagadora per Nadal, per preu de 40 
sous de moneda de Barcelona de tern. 
Notari: Pere Guerau, notari del castell i terme de Cervelló 
Pergamí. Signatura antiga: G. 184. Llatí. 310 x 373 mm 

R. 27896 
(Perg. 29 GF) 

214.  1330, juliol 28 Elisenda, esposa vídua de Ferrer de Prat, de Pallejà, amb 
el consentiment dels seus fills Pere, Jaume i Elisenda, ven 
diversos censos a Pere Olomar, senyor de la casa de 
Pallejà, per preu de 120 sous de Barcelona. 
Notari: Gabriel Ferrer, notari públic de Molins de Rei 
Pergamí. Signatura antiga: G. 187. Llatí. 304 x 462 mm 

R. 27899 
(Perg. 29 GF) 

215.  1330, juliol 28 Guerau de Clariana, senyor de Pallejà, promet a 
Alamanda, esposa de Guerau d'Esplugues, que si dins 3 
anys li retornava 1.000 sous del preu d'un censal que 
havia creat a favor seu de 100 sous de pensió anual, li 
restituiria aquell amb tots els seus drets i pertinences. 
Notari: Pere Guerau, notari del castell i terme de Cervelló 
Pergamí. Signatura antiga: G. 188. Menjat de rosegadors Llatí. 
304 x 462 mm 

R. 27900 
(Perg. 24 GF) 

216.  1330, novembre 4 Guillem de Prat i la seva esposa Saurina, de la parròquia 
de Pallejà, fan establiment emfitèutic a Bernat Oliver 
d'una peça de terra amb arbres diversos, situada a la dita 
parròquia de Pallejà, al lloc dit Pujols, a cens de 3 sous de 
Barcelona i 20 sous d'entrada. 
Notari: Pere Guerau, notari del castell i terme de Cervelló 
Pergamí. Signatura antiga: G. 189. Menjat de rosegadors. Llatí. 
243 x 310 mm 

R. 27901 
(Perg. 25 GF) 

217.  1330, novembre 5 Arnau Agulló, de Pallejà, juntament amb la seva esposa 
Romia, el seu fill Arnaldó i l'esposa d'aquest, Romia, 
venen a Pere Olomar una peça de terra plantada de vinya 
i arbres, situada a la parròquia de Pallejà, al lloc dit Roca 
de Droc, pel preu de 1000 sous de Barcelona. 
Notari: Simon de Sitges, notari públic de la vila de Molins 
de Rei ho va cloure el 1331 a partir de les notes de 

R. 27902 
(Perg. 29 GF) 
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Gabriel Ferrer, notari de dita vila 
Pergamí. Signatura antiga: G. 190. Conservació regular. Llatí. 
301 x 446 mm 

218. 1330, octubre 29 – 
[1331] març 21 
- Cervelló 

Guerau de Clariana firma a Pere Olomar, ciutadà de 
Barcelona, dues àpoques de mil sous cadascuna, per la 
composició acordada entre ells sobre l'enfranquiment de 
la casa de Pallejà que va prometre Guillem Olomar, 
germà de Pere. 
Notari: Pere Guerau, notari del castell i terme de Cervelló 
Pergamí. Signatura antiga: G. 186. Vegeu còpia en paper, del 
segle XVIII, a R. 27955 (Arx. 773-II) Llatí. 309 x 210 mm 

R. 27898 
(Perg. 24 GF) 

219. 1330, octubre 29 – 
[1331] març 21 
- Cervelló 

Guerau de Clariana firma a Pere Olomar, ciutadà de 
Barcelona, dues àpoques de mil sous cadascuna, per la 
composició acordada entre ells sobre l'enfranquiment de 
la casa de Pallejà que va prometre Guillem Olomar, 
germà de Pere. 
Notari: Pere Guerau, notari del castell i terme de Cervelló 
Còpia en paper, del segle XVIII. Vegeu pergamí original a R. 
27898 (Perg.  24 GF). Signatura antiga: G. 186. Català. 310 x 
215 mm 

R. 27955 
(Arx. 773-II) 

220. [1331], gener 24 - 
Cervelló 

Guillem Otger, fill de Pere i Benvinguda, de la parròquia 
de Santa Eulàlia de Pallejà, juntament amb la seva 
germana Benvinguda, com a hereus dels seus pares 
difunts i intestats, reconeixen que Bernat Gener i altres, 
nomenats administradors i tutors seu, han retut comptes 
de la seva administració. 
Notari: Pere Guerau, notari del castell i terme de Cervelló 
Pergamí. Signatura antiga: G. 185. Llatí. 250 x 248 mm 

R. 27897 
(Perg. 24 GF) 

221.  1331, abril 5 Pere de Prat, de la parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà, 
ven a Pere Olomar, senyor de la casa de Pallejà, una peça 
de terra situada a la dita parròquia, al lloc anomenat 
Roca de Droc, per preu de 8 lliures. 
Notari: Simon de Sitges, notari públic de la vila de Molins 
de Rei. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 191. Conservació regular. Llatí. 
267 x 330 mm 

R. 27903 
(Perg. 29 GF) 

222. 1331, abril 5 Bonanat Bada, de Pallejà, juntament amb la seva esposa 
Elisenda, venen a Pere Olomar una peça de terra 
plantada en part de vinya, situada a la dita parròquia, al 
lloc anomenat Roca de Droc, que tenien sota domini de 
l'esmentat Olomar a cens de dos parells de gallines, pel 
preu de 8 lliures. 
Notari: Simon de Sitges, notari públic de la vila de Molins 
de Rei. 

R. 27905 
(Perg. 29 GF) 
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Pergamí. Signatura antiga: G. 192. Conservació regular. Tacat. 
Llatí. 300 x 322 mm 

223.  1331, agost 3 Pere de Prat, de la parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà, 
ven a Pere Olomar, senyor de la casa de Pallejà, una peça 
de terra situada a la dita parròquia, al lloc anomenat 
Roca de Droc, per preu de 8 lliures 
Notari: Antic de Pla, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Signatura antiga: G. 191. Bona conservació. Llatí. 167 
x 311 mm 

R. 27904 
(Perg. 24 GF) 

224. 1331, novembre 12 Testament de Ferrer Garí, senyor del castell de 
Castelldefels. 
Notari: Jaume de Comarmena, notari públic de 
Barcelona. 
Pergamí. Signatura antiga: G. 194. Excel·lent conservació. Llatí. 
436 x 473 mm 

R. 27906 
(Perg. 33 GF) 

225.  1332, agost 30 Pere Desprat i la seva esposa Alamanda, de Pallejà, venen 
a Jaume Descatllar, tots de la parròquia de Santa Eulàlia 
de Pallejà, una peça de terra que tenen a la dita 
parròquia, al lloc anomenat s'Areny, pel preu de 30 sous 
de Barcelona. 
Sense cloure. Amb signatura de Pere Olomar per raó de 
senyoria. Signatura antiga: G. 194. Llatí. 311 x 386 mm 

R. 27907 
(Perg. 29 GF) 

226. 1333, abril 24 - 
Pallejà 

Sentència que regula els creditors de Pere de Prat i la 
seva esposa Guillema, i del seu fill Ferrer, tots difunts, 
amb l'esposa del dit Ferrer, Elisenda, viva, davant del 
batlle de Pallejà, assessorat per Galceran de Gostemps, 
jurista. 
Notari: Pere Guerau, notari del castell i terme de Cervelló 
Pergamí. Signatura antiga: G. 198. Bona conservació. Llatí. 575 
x 501 mm 

R. 27910 
(Perg. 33 GF) 

227. 1333, octubre 7 Pere Bertran Durfort, fill de Bernat Durfort, difunt, i de 
Sança, ven a Pere Terreny, ciutadà de Barcelona tot el 
mas Parellada que té per ell Pere Parellada a la parròquia 
de Santa Eulàlia de Pallejà, a cens de 30 quarteres d'ordi 
que s'han de transportar fins casa seva a Barcelona, i dos 
parells de capons, un per Nadal i l'altre per sant Miquel, 
pel preu de 160 lliures.  
Notari: Joan Salat, notari de Barcelona, tenint l'escrivania 
de Bernat Sala, difunt, ho va posar en forma pública l'any 
1335 
Pergamí. Signatura antiga: G. 199. Vegeu pergamins 
relacionats: R. 27912 i 27913.  Llatí. 782 x 615 mm 

R. 27911 
(Perg. 25 GF) 
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228.  1333, octubre 22 Guillem Arnau de Terrer i d'altres, procuradors de Bernat 
Macià, reconeixen haver rebut de Pere Terreny i en nom 
seu de Pere de Palau, sogre seu, els diners que han pagat 
per la compra del mas Parellada, de Santa Eulàlia de 
Pallejà. 
Notari: Joan Salat, notari públic de Barcelona, tenint les 
escriptures de Bernat Sala, notari de Barcelona difunt, ho 
va posar en forma pública el 1335. 
Pergamí. Vegeu pergamins relacionats: R. 27911 i 27913. 
Signatura antiga: G. 199. Conservació regular. Llatí. 350 x 534 
mm 

R. 27912 
(Perg. 31 GF) 

229.  1333, octubre 22 Els procuradors de Pere Bertran Durfort signen àpoca de 
160 lliures a Pere Terreny, de Barcelona, i en nom seu al 
seu sogre Pere de Palau, pel preu d'un mas anomenat 
mas de Perellada, amb cases i persones, que els ha 
comprat. El mas està situat a Santa Eulàlia de Pallejà. 
Notari: Joan Salat, notari públic de Barcelona, tenint les 
escriptures de Bernat Sala, notari de Barcelona difunt, ho 
va posar en forma pública el 1335. 
Pergamí. Vegeu pergamins R. 27911 i 27912. Signatura antiga: 
G. 199. Llatí. 287 x 504 mm 

R. 27913 
(Perg. 29 GF) 

230. 1333, desembre 17 
- Cervelló 

Berenguera Guitarda, vídua de Bernat Guitard, juntament 
amb el seu fill Miquel, de la sagrera de Santa Eulàlia de 
Pallejà, venen a Pere Olomar, ciutadà de Barcelona i 
senyor de la casa de Pallejà, un solar amb parets velles 
que tenen contigu a casa seva i que tenen per la dita 
església de Pallejà a cens d'una olleta d'oli anual, i per 
preu de 100 sous de Barcelona. 
Notari: Pere Guerau, notari del castell i terme de Cervelló 
Pergamí. Signatura antiga: G. 196. Bona conservació. Llatí. 265 
x 364 mm 

R. 27908 
(Perg. 25 GF) 

231.  [1334], març 23 - 
Cervelló 

Pere Maimó, fill i hereu de Berenguer Maimó, difunt, i de 
Benvinguda, de la parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà, 
juntament amb la seva esposa Margarida, venen a Pere 
de Santjust, fill d'Huguet de Santjust, difunt, una peça de 
terra amb arbres plantats, que tenen vora el mas Maimó, 
prop del Llobregat, sota domini de l'altar de la Trinitat de 
la seu de Barcelona, pel preu de 24 lliures de Barcelona. 
Notari: Pere Guerau, notari del castell i terme de Cervelló 
Pergamí. Signatura antiga: G. 198. Bona conservació. Llatí. 333 
x 483 mm 

R. 27909 
(Perg. 33 GF) 
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232.  1341, octubre 27 - 
Santa Creu d'Olorda 

Genís de Laminyana, prevere, dóna a Guillem Modolell el 
mas d'en Jacme Martí, àlias Baralla, en part enrunat, que 
té a la parròquia de Sant Martí de Torrelles. 
Pergamí. Sense cloure. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 331. 
Deteriorat. Llatí. 315 x 552 mm 

R. 7296 
(Perg. 34 GF) 

233. 1373, desembre 19 
- Pallejà 

Francesc Gener, Pere Guitard, Guerau Guitard i Bernat de 
Trilla presten homenatge i fan jurament de fidelitat a 
Guillem Olomar, senyor de Pallejà, a la plaça situada 
davant de la casa de Pallejà, segons els costums de 
Catalunya. 
Notari: Bartomeu de Miramat, notari per tots els dominis 
del rei d'Aragó. 
Pergamí. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 300. Llatí. 254 x 
305 mm 

 

R. 7284 
(Perg. 35 GF) 

234.  1375, març 18 - 
Pallejà 

Guillem de Prat i Alamanda, consorts de Pallejà, venen a 
Guillem Olomar un cens sobre una terra i unes cases que 
posseeixen a Pallejà, a causa de la necessitat que tenen 
per la gran fam i manca d'aliments que es pateix 
especialment a les terres del Llobregat. 
Notari: Jaume Gombau, rector de Sant Vicenç de Cervelló 
Pergamí. Inclou l'àpoca. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: 
G.304. Tacat. Llatí. 410 x 470 mm 

R. 7287 
(Perg. 32 GF) 

235. 1376, abril 23 - 
Barcelona 

Ramon Massot, prevere de Barcelona, reconeix que 
Guillem Olomar li ha pagat 5.356 sous i 6 diners per la 
cessió que li ha fet Berenguer de Gatell de la seva part de 
la comanda que tenia amb Jaume de Santjust des de 
1372, per dipòsit a nom del dit Guillem Olomar. 
Notari: Francesc Pons, notari públic de Barcelona 
Pergamí. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 305. Bona 
conservació. Llatí. 234 x 495 mm 

R. 7288 
(Perg. 35 GF) 

236. 1384, gener 16 - 
Sant Vicenç dels 
Horts 

Lectura pública d'una carta de requeriment que fa Arnau 
Huguet, en nom dels hereus de Guillem Olomar, al batlle 
de Cervelló, Bernat Despalau, perquè els hi retorni la 
potestat sobre la casa de Pallejà. 
Notari: Pere Borrell, notari públic de Barcelona 
Olim: Arx. 773. (R. 7291) Signatura antiga: G. 313. Vegeu còpia 
del segle XVIII en paper a R. 7291 (Arx. 773-II) Conservació 
regular.Llatí i català. 460 x 545 mm 

R. 27805 
(Perg. 22 GF) 

237.  1385 - 1415 Notes de diferents escriptures relatives al castell de la 
Roca [del Vallès] 
Paper. 2f. Llatí. Conservació regular. 217 x 158 mm 

R. 28053 
Arx. 657 - 
30-4 

238. 1386, setembre 7 
Sant  Vicenç de 
Cervelló 

Francesc Vallsorga i la seva esposa Elisenda, de Sant 
Vicenç de Cervelló, venen a Berenguer de Cervelló, notari 
i ciutadà de Barcelona, les tasques i tots els drets que 

R. 27806 
(Perg. 22 GF)   
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tenen a la parròquia de Sant Vicenç, al lloc dit Enfruns, 
sota domini de Pere de Clariana, a cens de dues 
quarteres d'ordi anuals, el qual ho té per l'altar de sant 
Miquel de la seu de Barcelona 
Notari: Francesc Vidal, notari per tots els dominis del rei 
d'Aragó, que ho va cloure l'any 1488. 
Pergamí. Olim: Arx. 773 (R. 7293) Signatura antiga: G. 315. 
Estrep cosit, d’època. Llatí. 585 x 568 mm. 

239.  1387, febrer 16 - 
Barcelona 

Sibil·la de Torrelles, vídua d'Arnau de Torrelles, fa 
donació a Antoni de Torrelles, fill seu, de l'usdefruit dels 
béns del seu marit, particularment de la casa de Torrelles 
i tots els drets i deures que comporta. 
Notari: Francesc Fuster, notari públic de Barcelona 
Paper. Còpia del segle XVIII, no autenticada. Signatura antiga: 
G.316. 4 f. Català. 315 x 215 mm 

R. 7294 
(Arx. 773-I) 

240. 1394, gener 19 - 
Pallejà 

Antoni de Torrelles i Graïda, consorts, com a 
usufructuaris dels béns d'Aldonça, esposa del seu fill 
Ramon de Torrelles, confirmen l'establiment a 
Margarida, Constança i Clara, germanes, filles de Bernat 
Seguí, difunt, i d'Elisenda, de Molins de Rei, d'un hort 
amb arbres i plantes, situat a l'horta de Pallejà, a cens 
d'una gallina i dos diners durant el temps d'aquest 
usdefruit. 
Notari: Bernat Ros, notari per tots els dominis del rei 
d'Aragó 
Pergamí. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 327. Conservació 
regular. Llatí. 255 x 372 mm 

R. 7297 
(Perg. 34 GF) 

241.  1394, abril 9 - 
Pallejà 

Bernat Alegre, de la parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà, 
ven a Antoni de Torrelles, senyor de la quadra de 
Torrelles, per 69 sous de Barcelona, una quartera d'ordi 
de cens que li fa Francesca Guincia per sant Joan de juny. 
Notari: Ramon Ros, notari per tots els dominis del rei 
d'Aragó 
Pergamí. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 324. Conservació 
regular. Llatí. 280 x 455 

R. 7295 
(Perg. 35 GF) 

242.  1395, gener 15 - 
Pallejà 

Antoni de Torrelles, com a hereu de Ramon i d'Aldonça 
de Torrelles, propietària de la casa i quadra de Pallejà, 
confirma l'establiment a Pere Sa Sala i el seu fill 
Bartomeu, de Sant Esteve de Cervelló, d'una peça de 
terra amb vinya plantada i diferents arbres, a canvi de la 
sisena part dels fruits. 
Pergamí. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 326. Tacat i 
foradat. Llatí. 217 x 475 

R. 7298 
(Perg. 34 GF) 
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243.  1396, juny 3 Guillem de Clariana dóna a Francesc Tàrrega, draper de 
Vilafranca del Penedès, per a pagar-li tots els deutes que 
té amb ell, tots els drets que té contra Bernat Corbera 
com a tutor dels fills de Berenguer de Ribes i Elionor, 
difunts, i els seus fidejussors, per un censal de 1.000 sous 
que li paguen cada 6 de juliol i que ell té per donació de 
Saturn de Clariana, pare seu i senyor de la casa de 
Vallforta (Sant Jaume dels Domenys). Àpoca de 1.000 
sous. 
Notari: Francesc Gabiol, notari de Vilafranca del Penedès, 
per autoritat de Francesc Clement, ardiaca del Penedès. 
Pergamí. L'àpoca està en document cosit de 192 x 350 mm. 
Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 32. Deteriorat. Llatí.  395 x 
335 mm 

R. 7299 
(Perg. 35 GF) 

244.   1399, juliol 18 - 
Barcelona 

Clàusula testamentària d'Humbert de Fonollar, fill 
d'Humbert i Sibil·la, per la qual llega a Pere de Clariana, 
senyor del castell de Cervelló, 200 florins d'or que han de 
passar al seu fill Humbert de Clariana el dia de la mort de 
Pere. 
Notari: Pere Brives. 
Pergamí. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 320. Còpia de 
1421 feta pel notari de Barcelona Antoni Brocard. Deteriorat. 
Llatí.  270 x 340 mm 

R. 7306 
(Perg. 35 GF) 

245.   1404 - 1430 Notes extretes de l’Arxiu Reial d’escriptures i documents 
relatius a la família i patrimoni dels Torrelles en el segle 
XV. 
Paper. Lletra del segle XVII. Castellà. 3f. 305 x 210 mm 

R. 28057 
(Arx. 657-30-
8) 

246.   1405 - 1573 Notes sobre les propietats dels Torrelles en la vila de 
Granollers, el castell de La Roca i el castell de Montbui. 
Paper. Lletra del segle XVIII. Català. 2f. 210 x 157 mm 

R. 28055 
(Arx. 657-30-
6) 

247.   1408, desembre 
21 - Barcelona 

1-Venda que fa el curador dels béns de Berenguer de 
Cervelló a Antoni de Torrelles, de les tasques que el dit 
Berenguer de Cervelló tenia a la parròquia de Sant Vicenç 
de Cervelló sota domini de Pere de Clariana. 2 - El 
curador dels béns de Berenguer de Cervelló, per poder 
pagar diversos crèdits, ven a Antoni de Torrelles el terçó 
del delme de la parròquia de Sant Vicenç de Cervelló, 
sota domini de Pere de Clariana. Àpoca d'Humbert de 
Clariana a Martí Benet de Torrelles, de pensions 
endarrerides del terçó (anys 1449 i 1450) 
Notari: Gabriel de Terrassa, notari públic de Barcelona, 
tenent les escriptures de Jaume Ripoll, que va cloure el 
document el 23 de novembre de 1446 
Paper. Còpies simples. Signatura antiga: G. 336. Vegeu 

R. 7301 
(Arx. 773-I) 
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l'original al pergamí R. 27807. Llatí.  3f + 5f. 315 x 216 mm. 

248.  1411, febrer 15 - 
Sant Martí de 
Torrelles 

Bartomeu Galceran i Maria, de la parròquia de Sant Martí 
de Torrelles, atès que la seva filla Maria ha de contreure 
matrimoni amb Antoni Cortils, de Castelldefels,li fan 
donació en heretament del seu mas anomenat mas 
Barqueres, situat a la parròquia de Sant Martí de 
Torrelles. 
Notari: Francesc Costa, prevere i vicari de Sant Climent, 
en nom de Pere Miracle, rector de Sant Martí de 
Torrelles. 
Pergamí. Caplletra decorada.Olim: Arx. 773. Signatura antiga: 
G. 338. Tacat. Llatí. 433 x 495 mm 

R. 7302 
(Perg. 18 GF) 

249.   1411, maig 30 – 
Sant Boi de 
Llobregat 

"Venta perpetua hecha por Don Jayme de Aragón, conde 
de Urgel, a favor de Arnau Ballester, ciudadano de 
Barcelona, del castillo de Cervelló y villa de San Vicente, 
con los diezmos, censos y pertenencias. En poder de 
Arnaldo Lledó, notario público de Barcelona a 30 de mayo 
de 1411". 
Paper. Còpia certificada feta per Antoni Bonet i Requesens, 
escrivà major de la Reial Intendència i Batllia General de 
Catalunya, el 1807. Amb segell de placa en el f. 61. Signatura 
antiga: G. 126 A. Llatí. 61f. 300 x 215 mm 

R. 27948 
(Arx. 773-II) 

250.   1419, setembre 
29 - La Roca del 
Vallès 

Testament de Ramon de Torrelles, senyor de la Roca del 
Vallès, fill d'Antoni de Torrelles i de Graïda. 
Notari: Jeroni Ollers, notari de Barcelona, regent 
l'escrivania d'Antoni de Banyaloca, difunt. 
Paper. Dues còpies simples del segle XVIII, una d'elles 
incompleta. Signatura antiga: G. 344. Llatí. 20f + 10f. 315 x 220 
mm 

R. 7303 
(Arx. 773-I) 

251.   1421, maig 3 - 
Barcelona 

Definició de comptes firmada per les senyores Graïda, 
vídua i usufructuària d'Anton de Torrelles i Elionor, vídua 
i usufructuària de Ramon de Torrelles, fill d'Anton, com a 
tutores de Martí Benet de Torrelles, a favor de Pere 
Ragassol, prevere i canonge de Barcelona,per diversos 
negocis i despeses fetes per dit canonge en nom de 
Ramon de Torrelles. 
 Notari: Arnau de Millars, notari públic de Barcelona, 
regent l'escrivania del veguer per Bernat Terré, ciutadà 
de Barcelona i senyor útil de la dita escrivania. 
Paper. Còpia simple del segle XVIII. Signatura antiga: G. 347. 
Català i llatí. 16f. 315 x 220 mm 

R. 7305 
(Arx. 773-I) 
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252. 1421, setembre 9 – 
Barcelona 

Francesc Carreres, de Rubí, ven una casa a Guillem Coll, 
de Pallejà, que està situada prop de la sagrera de Pallejà 
que ell té per l’església de Pallejà a cens de 20 diners 
pagadors per Nadal. 
Notari: Guillem Marroquí, notari a tots els dominis del rei 
d’Aragó i al terme i baronia de Cervelló. 
Pergamí. Caplletra decorada. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: 
G.346. Esquinçat i menjat. Llatí. 333 x 530 mm  

R. 7304 
(Perg. 18 GF) 

253.  1424, maig 25 – 
Barcelona 

Capítols matrimonials entre Martí Benet de Torrelles i 
Violant Maria, filla de Galceran de Sentmenat i de la seva 
esposa Joana. 
Notari: Anton Banyaloca, notari de Barcelona. 
Paper. Signatura antiga: G. 349. És una coberta en paper que 
contenia dos pergamins: el R. 27808 i el R. 27809 que és còpia 
autèntica de l’anterior. Català. 1f. 310 x 215 mm 

R. 7307 
(Arx. 773-I) 

254.  1424, maig 25 – 
Barcelona 

Martí Benet de Torrelles, senyor del castell de la Roca, 
firma capítols matrimonials amb Violant Maria, donzella, 
filla de Galceran de Sentmenat i de Joana, muller seva. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona, tenint 
l’escrivania per Antoni de Banyaloca, notari difunt, que 
ho va cloure l’any 1431. 
Pergamí. Dues peces de pergamí cosides. Olim: Arx. 773 (R. 
7307) Signatura antiga: G. 349. Català. 1073 x 574 mm 

R. 27808 
(Perg. 22 GF) 

255.   1424, maig 25 – 
Barcelona 

Còpia del proemi o capítol d’arres intercalat en els 
capítols matrimonials entre Martí Benet de Torrelles, 
senyor del castell de la Roca, i Violant Maria, donzella, 
filla de Galceran de Sentmenat i de Joana, muller seva. 
Notari: Anton Banyaloca, notari de Barcelona. 
Pergamí. Còpia autèntica del notari de Barcelona Miquel Pau 
Fonoll, de l’any 1536. Olim: Arx. 773 (R. 7307) Signatura antiga: 
G. 349. Quasi la totalitat del text menjada. Català i llatí. 296 x 
396 mm 

R. 27809 
(Perg. 23 GF) 

256.   1430, febrer 7 – La 
Roca del Vallès 

Martí Benet de Torrelles, per seguretat del dot de la seva 
esposa Violant Maria de Sentmenat i de l’escreix que li ha 
promès en els capítols matrimonials, li dóna possessió del 
castell de la Roca en la persona de Galceran de 
Sentmenat, procurador de la seva filla. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Pergamí. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 352. Llatí. 383 x 
670 mm 

R. 7308 
(Perg. 18 GF) 

257.   1430, maig 29 – 
Vilafranca del 
Penedès 

Clàusula del testament de Guerau de Vilafranca, a 
instància dels administradors de la bacina dels pobres 
vergonyants de Vilafranca del Penedès, per la qual 
Guerau reconeix haver rebut de Guerau de Montbrú i 
Úrsula, sogres seus, una part del dot de la seva esposa 

R. 7309 
(Perg. 18 GF) 
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Clareta, difunta, i al mateix temps els fa donació en 
usdefruit d’una part dels béns que havia rebut del seu fill 
Francí, també difunt, i de la mateixa Clareta, reservant 
100 lliures per al pobres vergonyants de Vilafranca. 
Notari: Guillem Batlle, notari de Vilafranca del Penedès. 
Pergamí. Còpia de 1433 del mateix notari Guillem Batlle. Olim: 
Arx. 773. Signatura antiga: G. 353. Llatí. 310 x 610 mm 

258.   1430, juliol 19 – 
Pallejà 

Testament de Ramon Albert de Torrelles, senyor de 
Torrelles i de Pallejà. 
Notari: Ferran del Gumbar, prevere i notari de Sant 
Vicenç dels Horts per Joan Valls, prevere i notari, que ho 
va cloure el 1454. 
Paper. Còpia simple del segle XVII. Signatura antiga: G.354. 
Vegeu l’original al pergamí R.27810. Llatí. 3f. 310 x 217 mm 

R. 7310 
(Arx. 773-I) 

259.   1430, juliol 19  - 
Pallejà 

Testament de Ramon Albert de Torrelles, senyor de 
Torrelles i de Pallejà. 
Notari: Ferran del Gumbar, prevere i notari de Sant 
Vicenç dels Horts per Joan Valls, prevere i notari, que ho 
va cloure el 1454. 
Pergamí. Caplletra decorada. Signatura antiga: G.354. Vegeu 
còpia en paper a R.7310 (Arx. 773-I) 392 x 600 mm 

R. 27810 
(Perg. 23 GF) 

260.   1430, juliol 19  - 
Pallejà 

Testament de Ramon Albert de Torrelles, senyor de 
Torrelles i de Pallejà. 
Notari: Joan Valls, prevere i notari de Sant Vicenç dels 
Horts, que ho va cloure el 1445. 
Pergamí. Caplletra decorada. Signatura antiga: G.354. Vegeu 
altre testament en pergamí clos posteriorment (R. 27810) i 
còpia en paper a R.7310 (Arx. 773-I) Foradat i menjat de 
rosegadors. Llatí. 465 x 635 mm 

R. 27811 
(Perg. 35 GF) 

261.   1430, juliol 19  - 
Pallejà 

Codicil del testament de Ramon Albert de Torrelles, 
senyor de Torrelles i de Pallejà. 
Notari: Bernabé d’Alda, rector de l’església de Sant 
Vicenç dels Horts 
Pergamí. Signatura antiga: G.354. Vegeu testaments en 
pergamí del mateix Ramon Albert (R. 27810 i 27811) i còpia en 
paper a R.7310 (Arx. 773-I) Foradat i menjat de rosegadors. 
Llatí. 362 x 732 mm 

R. 27812 
(Perg. 23 GF) 

262.   1431, juny 18  - 
Pallejà 

Martí Benet de Torrelles confirma i ratifica a Guillem 
Triter, de Pallejà, l’establiment d’unes cases que tenia per 
ell des de molt de temps ençà, situades a Pallejà, a cens 
de tres sous anuals, pagadors per sant Miquel de 
setembre. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Pergamí. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 355. Llatí. 250 x 
380 mm 

R. 7311 
(Perg. 34 GF) 
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263.  1431, juny 23 Francesc Berenguer, mercader de Barcelona, ven a Jaume 
Riera quatre peces petites de terra plantades de vinya i 
arbres, situades a la parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà, 
al lloc anomenat “Legetes”. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona, per 
Miquel Arnús, notari de Barcelona. 
Còpia resumida en paper timbrat, feta pel notari Josep Maria 
Avellà l’abril de 1778. Signatura antiga: G. 356. Llatí. 4f. 312 x 
215 mm 

R. 7312 
(Arx. 773-I) 

264. 1431, juny 28 – 
Pallejà 

Martí Benet de Torrelles, senyor de la Roca del Vallès, 
firma un precari a Guillem Coll, d’una peça de terra 
situada al terme de Pallejà, al lloc anomenat “Roca de 
Droc”. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Còpia autenticada pel notari Galceran Francesc Devesa, notari 
de Barcelona, el 1591. Signatura antiga: G.357. Llatí. 3f. 310 x 
212 mm 

R. 7313 
(Arx. 773-I) 

265.  1431, juliol 4 – 
Pallejà 

Martí Benet de Torrelles, senyor del castell de la Roca, 
dóna en establiment a Pere Roig, de Pallejà, una peça de 
terra amb arbres situada a Pallejà, al lloc dit “Son Lanar” 
a cens de 14 sous pagadors per Nadal i 9 lliures 
d’entrada. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper.”Còpia del pergamí produït en la causa contra Marc 
Ivern”.Còpia simple del segle XVIII. Signatura antiga: G. 358.  
Llatí. 2f.  

R. 7314 
(Arx. 773-I) 

266. 1431, juliol 4 – 
Pallejà 

Martí Benet de Torrelles fa establiment emfitèutic d’una 
peça de terra plantada d’arbres diversos a Pere Roig, de 
Pallejà, a cens de 14 sous i la desena part dels fruits. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Pergamí. Olim: R. 7314 (Arx. 773). Signatura antiga: G.358. 
Vegeu còpia del s. XVIII en paper: R. 7314 (Arx. 773-I) Tallat per 
la part superior. Llatí. 286 x 425 mm 

R. 27813 
(Perg. 23 GF) 

267.  1431 Llevador dels censos, delmes, agraris, tasques, etc. Que 
rebia Ramon de Torrelles en les quadres de Torrellas i de 
Pallejà. 
Paper. Signatura antiga: G.. 18f. Català. 345 x 235 mm 

R. 7397 
(Arx. 773-I) 

268. 1432, febrer 17 – 
Pallejà 

Pere de Bell-lloc, procurador de Martí Benet de Torrelles, 
senyor del castell de la Roca del Vallès, confirma i ratifica 
l’establiment d’un tros de terra prop del mas Sa Vall, 
situada al lloc dit Rouric, a Guillem Triter, de Pallejà, que 
l’havia posseït des de temps antics, a cens de 3 sous i dos 
diners pagadors per sant Miquel de setembre. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Pergamí. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 359. Llatí. Tacat i 

R. 7315 
(Perg. 34 GF) 
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foradat. 262 x 486 mm 

269. 1437-1497 – Sant 
Vicenç dels Horts 

Processos judicials de la casa dels Clariana.  
Paper. Llatí i català. Bona conservació. 14f+ 50f + 56f. 220 x 155 
mm 

R. 7045 
(Arx. 649) 

270.   1439, març 14 – 
Barcelona 

Martí Benet de Torrelles fa poders per a plets a favor 
d’Anton Miguel, escrivent.  
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Coberta en paper del pergamí original R. 27814. Signatura 
antiga: G.365. Llatí. 312 x 215 mm 

R. 7318 
(Arx. 773-I) 

271.   1439, març 14 – 
Barcelona 

Martí Benet de Torrelles, senyor del castell de la Roca del 
Vallès, fill i hereu de Ramon de Torrelles, fa procurador 
seu Antoni Miquel, de Barcelona, perquè el representi en 
el plet contra fra Romeu de Corbera, mestre de Montesa 
i Sant Jordi. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Pergamí. Olim: R. 7318 (Arx. 773). Signatura antiga: G. 365. 
Tacat i foradat. Llatí. 268 x 317 mm 

R. 27814 
(Perg. 23 GF) 

272.   1439, abril 22 – 
Barcelona 

Martí Benet de Torrelles, senyor del castell de la Roca del 
Vallès, firma precari a Pere Esteve, hostaler de Sant 
Vicenç dels Horts, sobre un mas anomenat “Mas de la 
Mira” situat a la parròquia de Sant Vicenç, sota el seu 
domini, a cens de 5 sous pagadors per la festa de Nadal. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona, 
substitut de Miquel Arnús. 
Paper. Còpia autenticada de 1789 per Josep Francesc Mas i 
Vidal. Signatura antiga: G.364. Llatí. 3f.  

R. 7317 
(Arx. 773-I) 

273.   1440, juliol 19 – 
Sant Boi de 
Llobregat 

Miquela, filla de Salvador Homdedeu i d’Eulàlia, com a 
propietària del mas Torrella situat a Sant Boi de 
Llobregat, vora el camí que va a Torrelles, ven al seu 
cunyat Bernat Cogullada, el dit mas amb totes les seves 
terres i drets, per pagar el que li deu del dot de la seva 
germana difunta. 
Notari: Pere Claver, notari per tots els dominis del rei 
d’Aragó. 
Pergamí. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 367 Deteriorat 
per la part inferior sense afectar el text. Llatí. 547 x 745 mm 

R. 7319 
(Perg. 32 GF) 

274.   1441, març 6 -  
Barcelona 

El procurador de Violant Maria, esposa del difunt Martí 
Benet de Torrelles, fa establiment i reducció de cens de 
10 quarteres d’ordi a favor de Jaume Mathoses, de la 
parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà, pel mas la 
Parellada. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 

R. 7322 
(Arx. 773-I) 
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Còpia de 1778, en paper timbrat, autenticada per Josep Maria 
Avellà, notari públic de Barcelona. Signatura antiga: G.370. 
Llatí. 5f. 310 x 220 mm 

275.  1441, desembre 21 
-  Barcelona 

Galceran de Sentmenat, cavaller de Barcelona, com a 
procurador juntament amb el seu fill, de Violant Maria, 
esposa de Martí Benet de Torrelles, tutora del seu fill 
Galceran de Torrelles, fa establiment del mas Rossell a 
Bartomeu Llorenç, vidrier, a cens de 6 sous de Barcelona i 
33 sous d’entrada. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1789, autenticada per Miquel Arnús, notari de 
Barcelona. Signatura antiga: G. 369. 3f. Llatí. 315 x 215 mm 

R. 7321 
(Arx. 773-I) 

276.  1442, abril 30 -  
Barcelona 

Galceran de Sentmenat, procurador de Violant Maria de 
Torrelles, vídua de Martí Benet de Torrelles, senyor del 
castell de la Roca del Vallès, i tutora de Galceran de 
Torrelles, fill seu, arrenda a Antoni Olzina i Bartomeu 
Llorenç, vidrier de Barcelona, les rendes de la casa de 
Torrelles a la Quadra de Torrelles i la vila de Sant Boi de 
Llobregat i la meitat dels lluïsmes i altres drets, per 45 
lliures cadascun dels tres anys de l’arrendament. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1789 en paper timbrat, autenticada per 
Miquel Arnús, notari de Barcelona. Signatura antiga: G.371. 3f. 
Llatí. 315 x 220 mm 

R. 7323 
(Arx. 773-I) 

277.  1443, desembre 19 
- Barcelona 

Francesc d’Esparraguera ven a Pere Pons Bernat, de Sant 
Vicenç dels Horts, el mas dit Esparraguera, una peça de 
terra amb un mas enrunat situat al lloc dit els Horts, 
devastat per la riuada de la Riera de Cervelló, més altres 
terres plantades de vinya. 
Notari: Gabriel Terrassa, notari de Barcelona 
Pergamí. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 372. Estripat i 
foradat.Llatí. 345 x 495 mm 

R. 7324 
(Perg. 32 GF) 

278. 1444, abril 1 – 
Barcelona 

Galceran de Sentmenat, procurador de Violant Maria, 
vídua de Martí Benet de Torrelles i tutora del fill comú, 
Galceran de Torrelles, fa establiment emfitèutic d’un mas 
quasi enrunat situat a la quadra de Torrelles, en favor 
d’Antoni Corbayo perquè el rehabiliti com a residència, 
per un parell de perdius d’entrada i un cens de 6 sous 
pagadors per Santa Maria d’agost. 
 Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1789, en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Josep Francesc Mas i Vidal. Signatura antiga: G. 
373. 3f. Llatí. 314 x 216 mm 

R. 7325 
(Arx. 773-I) 
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279. 1444, abril 19 – 
Barcelona 

El procurador de Violant Maria, vídua de Martí Benet de 
Torrelles i tutora del seu fill comú Galceran de Torrelles, 
fa establiment emfitèutic en favor de Bartomeu 
Armengol, d’un mas enrunat anomenat Mas Derig, situat 
a la quadra de Torrelles, a cens de tres sous pagadors per 
Santa Maria d’agost, la meitat al dit pupil i l’altra meitat 
al senyor del castell de Cervelló. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Còpia de 1789 en paper timbrat, autenticada pel notari de 
Barcelona Josep Francesc Mas i Vidal. Signatura antiga: G. 374. 
3f. Llatí. 315 x 220 mm 

R. 7326 
(Arx. 773-I) 

280. 1444, maig 19 – 
Barcelona 

El procurador de Violant Maria, vídua de Martí Benet de 
Torrelles i tutora del seu fill comú Galceran de Torrelles, 
fa establiment emfitèutic en favor de Pere Bonet, d’un 
mas enrunat anomenat Mas Torrella i d’una peça de 
terra pertanyent al mas de l’Hort, situats a la quadra de 
Torrelles, a cens de 4 sous pagadors per Santa Maria 
d’agost. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Còpia de 1789 en paper timbrat, autenticada pel notari de 
Barcelona Josep Francesc Mas i Vidal. Signatura antiga: G. 375. 
3f. Llatí. 315 x 220 mm 

R. 7327 
(Arx. 773-I) 

281.  1444, maig 29 -  
Barcelona 

Guerau Sgleyes, procurador de Violant Maria de 
Sentmenat, esposa de Martí Benet de Torrelles i tutora 
del seu fill Galceran, fa lectura pública del requeriment 
d’Arnau Guillem de Ballester, senyor de Cervelló, a 
Galceran de Sentmenat, per les queixes dels homes de 
Torrelles que han demanat al seu senyor cartes per 
capbrevar i els hi ha inclòs en elles uns drets i servituds 
que no s’ajustaven a la sentència arbitral i “sabrien més a 
sofres de moros que a homes de Torrelles ne de la 
baronia”. Resposta de Violant Maria de Sentmenat, 
negant-li jurisdicció sobre Torrelles. 
Notari: Francesc Terrassa, notari de Barcelona 
Pergamí. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 376. Foradat. 
Català i llatí. 628 x 568 mm 

R. 7328 
(Perg. 32 GF) 

282.  1444, agost 20 – 
Barcelona 

El procurador de Violant Maria, vídua de Martí Benet de 
Torrelles i tutora del seu fill comú Galceran de Torrelles, 
fa establiment emfitèutic en favor de Martí Roudorar 
d’un mas quasi enrunat, una peça de terra situada al lloc 
dit “Ull de Bonella” i altres peces situades a la quadra de 
Torrelles, a cens de 6 sous pagadors per Santa Maria 
d’agost, la meitat al senyor de Cervelló i la meitat al dit 
pupil Torrelles. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 

R. 7329 
(Arx. 773-I) 
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Paper. Còpia de 1789 en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Josep Francesc Mas i Vidal. Signatura antiga: G. 
377. Llatí. 3f. 315 x 220 mm 

283. 1444, setembre 16 
– Barcelona 

El procurador de Violant Maria, vídua de Martí Benet de 
Torrelles i tutora del seu fill comú Galceran de Torrelles, 
donat que el senyor no té farga en la quadra de Torrelles, 
fa reducció en favor de Bartomeu Campderós i els seus, 
de la meitat del llossal (locedum) que paga, consistent en 
una quartera i mitja d’ordi, un quartà de vi i 9 sous 
pagadors en dos terminis, per Tots Sants i per Santa 
Maria d’agost, la meitat al senyor de Cervelló i la meitat 
al dit pupil Torrelles. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1789 en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Josep Francesc Mas i Vidal. Signatura antiga: G. 
378. Llatí. 3f. 315 x 220 mm 

R. 7330 
(Arx. 773-I) 

284. 1444, octubre 6 – 
Barcelona 

El procurador de Violant Maria, vídua de Martí Benet de 
Torrelles i tutora del seu fill comú Galceran de Torrelles, 
fa reducció en favor de Bartomeu Campderós i els seus, 
del cens que pagava pel seu mas, consistent en “unum 
corp carnis salse et unum feix palearum” (carnsalada i un 
feix de palla?) que es reduiran a 4 sous pagadors per 
Carnestoltes. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1789 en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Josep Francesc Mas i Vidal. Signatura antiga: G. 
379. Llatí. 3f. 315 x 220 mm 

R. 7331 
(Arx. 773-I) 

285.  1447, setembre 6 Humbert de Clariana firma rebut a Martí Benet de 
Torrelles de les 32 quarteres d’ordi que, a través de Pere 
Vilagut, de Molins de Rei, li ha pagat en la festa de San 
Pere i Sant Feliu d’agost passat pel terçó de la parròquia 
de Sant Vicenç que rep cada any en aquella data. 
Paper. Fràgil. Català. Signatura antiga: G. 387. 76 x 222 mm 

R. 7337 
(Arx. 773-I) 

286.  1448, maig 6 – 
Barcelona 

Martí Benet de Torrelles, senyor del castell de la Roca, 
ratifica l’establiment a Nicolau Roig, de Sant Vicenç dels 
Horts, en una peça de terra plantada en part de vinya, 
per on passa el camí ral, situada a Sant Vicenç dels Horts, 
vora el seu mas dit de la Malella, a cens d’un parell de 
gallines anuals. EL preu del precari és de 9 sous. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1789, en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Josep Francesc Mas i Vidal. Signatura antiga: G. 
384. Llatí. 315 x 220 mm 

R. 7332 
(Arx. 773-I) 
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287. 1448, maig 29 – 
Barcelona 

Martí Benet de Torrelles, senyor del castell de la Roca, 
firma establiment emfitèutic a Antoni Miquel, notari de 
Barcelona, d’un molí amb la seva resclosa, rodes i altres 
paraments, situat vora la Riera de Torrelles, a cens d’11 
sous de Barcelona pagadors per sant Joan de juny. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1789, en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Josep Francesc Mas i Vidal. Signatura antiga: G. 
385. Llatí. 3f. 315 x 220 mm 

R. 7333 
(Arx. 773-I) 

288. 1448, juliol 19 -  
Barcelona 

Berenguer Arnau, procurador d’Humbert de Clariana a 
Sant Vicenç de Cervelló, firma rebut a Martí Benet de 
Torrelles, senyor del castell de la Roca del Vallès, de les 
50 lliures de pensions que li va pagar i que li devia pel 
terçó del pa, el vi i la carn de Cervelló, des de la festa de 
sant Joan de l’any anterior, segons la sentència arbitral. 
Notari: Gabriel Terrassa, notari públic de Barcelona. 
Pergamí. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 386 . Foradat. 
Llatí. 238 x 280 mm 

R. 7334 
(Perg. 24 GF) 

289.  1449, gener 7 – 
Barcelona 

Humbert de Clariana firma rebut a Martí Benet de 
Torrelles de les 50 lliures que li ha pagat de les 144 
lliures, 18 sous i 6 diners que li deu, segons sentència 
arbitral, per raó del terçó del pa, el vi i la carn que percep 
anualment en el terme de Cervelló. 
Notari: Gabriel Terrassa, notari públic de Barcelona. 
Pergamí. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 387.Bona 
conservació. Llatí. 223 x 310 mm 

R. 7335 
(Perg. 24 GF) 

290. 1450, març 21 – 
Barcelona 

Humbert de Clariana firma rebut a Martí Benet de 
Torrelles, senyor del castell de la Roca, de les 44 lliures, 
18 sous i 6 diners que li ha pagat com a part del total que 
li fou adjudicat per sentència arbitral en la seva causa de 
reclamació de pensions d’un censal. 
Notari: Joan Ubach, notari públic de Barcelona en nom de 
Francesc Terrassa, absent. 
Pergamí. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 387.Bona 
conservació. Llatí. 168 x 344 mm 

R. 7336 
(Perg. 24 GF) 

291. 1450, desembre 6 – 
Barcelona 

Martí Benet de Torrelles nomena batlle de Torrelles a 
Antoni Corbelló. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia incompleta de 1789, en paper timbrat, 
autenticada pel notari de Barcelona Miquel Arnús i Pla. 
Signatura antiga: G. 388. Llatí. 2f. 315 x 216 mm 

R. 7338 
(Arx. 773-I) 

292. 1450, desembre 6 – 
Barcelona 

Arnau Guillem de Bellera, senyor de la baronia de 
Cervelló, anul·la i revoca els procediments i sentència fets 
pel seu comissionat, el jurista Pere de Vall, en la causa 
entre Antoni Pons, de Sant Vicenç dels Horts, en la 

R. 7339 
(Arx. 773-I) 
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baronia de Cervelló, i Jaume Vendrell, hereu del mas 
Vendrell, de la quadra de Torrelles, després de la 
protesta de Martí Benet de Torrelles al qual corresponia 
la jurisdicció en aquest assumpte. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1789 en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Josep Francesc Mas i Vidal. Signatura antiga: G. 
389. Llatí. 3f. 310 x 215 mm 

293. 1450, desembre 18 
– Barcelona 

Martí Benet de Torrelles defineix i perdona a Jaume 
Armengol de la quadra de Torrelles, per totes les 
qüestions que pugui tenir contra ell i els seus successors 
pels actes violents que va cometre dins la quadra de 
Torrelles amb gent armada, entre els quals Pere de Roca, 
de Gavà i Pere Guerau del Coll de Begues. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1789 en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Miquel Arnús i Pla. Signatura antiga: G. 390. Llatí. 
2f. 313 x 213 mm 

R. 7340 
(Arx. 773-I) 

294. 1451, gener 19 – 
Barcelona 

Jaume Viver, de Sant Vicenç dels Horts, promet a Martí 
Benet de Torrelles, senyor de la quadra de Pallejà i de 
Torrelles, que per la festa de sant Joan de juny, li pagarà 
8 lliures i 5 sous i li portarà els diners a Barcelona, a casa 
seva, que són la meitat de les 16 lliures i 10 sous pels 
quals es va fer composició entre Martí Benet de Torrelles 
i Guillem Arnau de Bellera per l’assassinat dels fills d’en 
Modolell dins la quadra de Torrelles. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1789 en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Miquel Arnús i Pla. Signatura antiga: G. 391. Llatí. 
2f. 312 x 225 mm 

R. 7341 
(Arx. 773-I) 

295. 1454, febrer 5 Martí Benet de Torrelles ratifica a Pere Calvet de Sant 
Vicenç dels Horts, l’establiment d’una peça de terra que 
té a la parròquia de Pallejà al lloc anomenat Casal de 
Mertí, sota domini seu i a cens de dues gallines anuals 
per sant Miquel de setembre. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1778 en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Josep Maria Avellà. Signatura antiga: G. 393. Llatí. 
3f. 308 x 210 mm 

R. 7342 
(Arx. 773-I) 

296. 1456, febrer 17 – 
Barcelona 

Bartomeu Coll, rector de Sant Esteve de Cervelló, ven a 
Berenguer Seyol, ciutadà de Barcelona, un mas enrunat i 
deshabitat anomenat mas Flavi o Flaviol, que ell té com a 
laica persona en establiment fet pel batlle de Cervelló, 
Joan Ferrer. 
Pergamí. Sense cloure. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 395. 

R. 7344 
(Perg. 24 GF) 
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Llatí. 165 x 575 mm 

297.  1456, juliol 10 – 
Barcelona 

Antoni Soler i Antoni Modolell, síndics i procuradors de la 
parròquia i quadra de Sant Martí de Torrelles, firmen 
rebut a Martí Benet de Torrelles, senyor de dita 
parròquia i quadra, de les 15 lliures que han rebut de mà 
de Bernat Fanals, batlle, per la deixa que va fer en el seu 
testament Ramon Albert de Torrelles, difunt, destinada a 
ornaments i obres a l’església de Sant Martí de Torrelles. 
Notari: Pere Tallada, notari públic de Barcelona. 
Pergamí. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 354. Llatí. 176 x 
236 mm 

R. 7343 
(Perg. 24 GF) 

298.  1461, juliol 11 – 
Sant Vicenç dels 
Horts 

Martí Benet de Torrelles, senyor de la quadra de Pallejà, 
fa establiment a Joan Pedrosa, senyor útil del mas 
Pedrosa, d’un tros de terra situat a Sant Vicenç dels 
Horts, al Puig de les Forques, a cens de 6 diners pagadors 
anualment per Nadal. 
Notari: Pere Llavanera, notari per tots els dominis del rei 
d’Aragó. 
Pergamí. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 398. Llatí. 338 x 
407 mm 

R. 7345 
(Perg. 18 GF) 

299. 1461, novembre 24 
– Barcelona 

Martí Benet de Torrelles amb ocasió del matrimoni del 
seu fill Martí Joan de Torrelles amb Constança, filla de 
Gabriel d’Ortigues i d’Agneta, augmenta l’heretament 
que li va fer llavors amb altres donacions de rendes i 
censals. 
Notari: Andreu Mir, notari públic de Barcelona. 
Pergamí. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 399. Llatí. 531 x 
530 mm 

R. 7346 
(Perg. 34 GF) 

300. 1462, juliol 6 – 
Barcelona 

Martí Joan de Torrelles promet al seu pare Martí Benet 
de Torrelles i al seu germà Pere, que els mantindrà 
indemnes de pagaments d’un censal de 700 lliures de 
preu i 35 ll. De pensió anual que presten als aniversaris 
de la seu de Barcelona, i si en algun cas han de pagar 
alguna pensió, ell els restituirà la quantitat pagada, 
obligant-se amb els seus béns. 
Notari: Andreu Miquel Mir, notari públic de Barcelona. 
Pergamí. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 400. Llatí. 487 x 
540 mm 

R. 7347 
(Perg. 34 GF) 

301.  1464, abril 11 – 
Torrelles 

Pere Cogullada, de Santa Coloma de Montpedrós, ven a 
Bernat Torra el seu mas dit el mas Armengol de Puig d’Elx 
que té sota domini de Pere de Torrelles a cens de dos 
capons per Nadal i el delme i primícia de les collites. 

R. 7348 
(Perg. 33 GF) 
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Notari: Bernat Oliveres (Holiveras), prevere i rector de 
Sant Martí de Torrelles. 
Pergamí. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 404. Foradat i 
tacat. Llatí. 420 x 410 mm 

302.  1467, juliol 30 Bartomeu Campderós i la seva germana Bartomeua, de 
Sant Vicenç dels Horts, venen a Antoni Revella, de la 
parròquia de Santa Maria de la Palma, el seu mas 
anomenat de la Pujada, el qual tenen sota domini indivís 
del senyors de Castellnou de Cervelló i de Torrelles, a 
cens de deu quarteres d’ordi i deu d’espelta. 
Notari: Joan Gironés, rector de Sant Vicenç dels Horts 
Paper. Còpia incompleta. Signatura antiga: G. 406. Vegeu 
pergamí original a R. 27815. Llatí. 2f. 315 x 216 mm 

R. 7349 
(Arx. 773-I) 

303. 1467, juliol 30 – 
Sant Vicenç dels 
Horts 

Bartomeu de Campdarròs i la seva germana Bartomeua, 
com a fills i hereus de Bartomeu de Campdarròs, de la 
parròquia de sant Martí de Torrelles, venen a Antoni 
Revella, de Santa Maria de la Palma, un mas anomenat 
de la Pujada, situat a Torrelles. 
Notari: Bernat Oliveres, vicari de l’església de Sant Vicenç 
dels Horts en nom de Joan Gironès, rector de dita 
església. 
Pergamí. Olim: R. 7349 (Arx. 773). Signatura antiga: G. 406. 
Vegeu còpia en paper a R. 7349 (Arx. 773-I). Deteriorat. Llatí. 
312 x 380 mm 

R. 27815 
(Perg. 23 GF) 

304. 1469, març 6 – 
Barcelona 

Pere de Torrelles, senyor de la quadra de Torrelles i de 
Pallejà, firma rebut a Ramon Vendrell Ferrer i a 
Constança, consorts, de les 21 quarteres d’ordi que li ha 
donat per set anys de censos deguts de dues peces de 
terres contigües que tenen al lloc dit El Vall, del terme del 
castell de Cervelló. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1778 en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Josep Maria Avellà. Signatura antiga: G. 408. Llatí. 
3f. 313 x 215 mm 

R. 7350 
(Arx. 773-I) 

305.  1471, març 23 – 
Barcelona 

Bernat i Pere Bonastre, pare i fill, venen a Anton Miquel, 
notari i ciutadà de Barcelona, el mas Fenals amb les seves 
terres i possessions, situat a la parròquia de Torrelles pel 
preu de 16 lliures, el qual tenen sota domini indivís del 
castell de Cervelló i la quadra de Torrelles. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1789 en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Miquel Arnús i Pla. Signatura antiga: G. 410. 
Deteriorat per la tinta. Llatí. 7f. 310 x 214 mm  

R. 7351 
(Arx. 773-I) 
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306. 1473, setembre 9 – 
Barcelona 

Pere de Torrelles, senyor de la quadra de Torrelles i de 
Pallejà, fa establiment emfitèutic a Joan Cabot, de Verdú, 
d’un mas amb les seves terres i possessions que ell té en 
franc alou a Torrelles a cens de dues quarteres d’ordi i 7 
sous amb 8 diners, més mitja quartera d’espelta, un 
parell de capons, un parell de gallines i dos sous per 
Nadal. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1789 en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Miquel Arnús i Pla. Signatura antiga: G. 412. Bona 
conservació. Llatí. 3f. 310 x 218 mm 

R. 7352 
(Arx. 773-I) 

307. 1474, gener 18 – 
Barcelona 

Pere de Torrelles, senyor de Pallejà i Torrelles, fa 
establiment emfitèutic a Joan Triter, de la parròquia de 
Santa Eulàlia de Pallejà, d’un corral amb els seus drets i 
pertinences que ell té en franc alou a la sagrera de 
Pallejà, a cens de 12 diners anuals pagadors per Nadal i 
una entrada d’un parell de pollastres. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1778 en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Josep Maria Avellà. Signatura antiga: G. 415. 
Bona conservació. Llatí. 3f. 310 x 215 mm  

R. 7353 
(Arx. 773-I) 

308. 1474, gener 18 – 
Barcelona 

Pere de Torrelles fa establiment emfitèutic a Joan Triter, 
de Pallejà, d’una peça de terra que ell té en franc alou al 
lloc anomenat “Roca de Droc”, a cens de 3 sous pagadors 
per Nadal i una entrada d’un parell de gallines. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1778 en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Josep Maria Avellà. Signatura antiga: G.416. Bona 
conservació. Llatí. 3f. 310 x 215 mm 

R. 7354 
(Arx. 773-I) 

309. 1474, gener 18 – 
Barcelona 

Pere de Torrelles, senyor de la quadra de Pallejà i de la de 
Torrelles, fa establiment emfitèutic a Antoni Coloma, 
prevere i rector de Sant Iscle i santa Victòria de Dosrius 
(Maresme), d’una peça de terra gran, part de la qual 
havia pertangut a Joan Triter – que l’havia  estituït al 
senyor – i part al mas Gem, a cens de 12 sous i entrada 
d’un parell de gallines. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1778 en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Josep Maria Avellà. Signatura antiga: G.417. Bona 
conservació. Llatí. 3f. 315 x 215 mm 

R. 7355 
(Arx. 773-I) 

310. 1474, gener 18 – 
Barcelona 

Pere de Torrelles, senyor de Pallejà i de Torrelles de 
Llobregat, i la seva esposa Elionor, atenent que Pasqual 
Coll donava a Guerau Vallsorga, prevere i beneficiat a 
Sant Vicenç dels Horts, 20 sous anuals com a pensió d’un 
censal de 14 lliures amb especial obligació del Mas Coll 

R. 7357 
(Arx. 773-I) 
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que ara és d’Antoni Coloma, rector de Sant Iscle i Santa 
Victòria de Dosrius,i atenent que els dits consorts deuen 
14 lliures al dit Antoni Coloma, acorden donar al dit 
Guerau Vallsorga els 20 sous anuals més una quantitat 
extra per les despeses, amb obligació del censal de 26 
sous de pensió que reben de Pasqual Coll. 
Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1778 en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Josep Maria Avellà. Signatura antiga: G.418. Bona 
conservació. Llatí. 3f. 315 x 215 mm 

311. 1474, desembre 3 – 
Barcelona 

Anton Coloma, rector de l’església de Sant Iscle i santa 
Victòria de Dosrius, ven a Gabriel Mestre, prevere i 
beneficiat a l’església de Sant Vicenç dels Horts, una gran 
peça de terra que abans era dividida en dues, situada a 
Pallejà, al lloc dit Vall. 
Notari:  Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1789 en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Josep Francesc Mas i Vidal. Signatura antiga: G. 
417. Bona conservació. Llatí. 7f. 310 x 210 mm 

R. 7356 
(Arx. 773-I) 

312. 1474, desembre 6 – 
Barcelona 

Antoni Coloma, prevere i rector de Sant Iscla i Santa 
Victòria de Dosrius, ven a Gabriel Mestre, prevere i 
beneficiat en l’església de Sant Vicenç dels Horts, el mas 
anomenat Gem amb totes les seves terres que té a títol 
de ratificació d’establiment fet per Guerau d’Esplugues el 
1473; també li ven dues feixes de terra contigües, i una 
peça de terra amb oliveres plantades situada al lloc dit 
“Lo Pastarer” i altres peces de terra, pel preu de 20 ll. 
Segueix l’àpoca de 1477. 
Notari: Bartomeu Requesens, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia autèntica del notari Pere Abadal (s. XVI). 
Signatura antiga: G.423. Bona conservació. Llatí. 9f. 310 x 205 
mm 

R. 7358 
(Arx. 773-I) 

313. 1477, novembre 15 
– Barcelona 

Pere de Torrelles, senyor de Torrelles i Pallejà, fa 
establiment emfitèutic a Bartomeu Llobet, del mas 
Segarra amb totes les seves terres i drets, situat a la 
quadra de Torrelles, a cens de 24 sous pagadors per 
Nadal, i altres pagaments al llarg de l’any, més un cabrit 
d’entrada. 
Notari:  Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1789 en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Josep Francesc Mas i Vidal. Signatura antiga: G. 
426. Bona conservació. Llatí. 3f. 317 x 220 mm 

R. 7360 
(Arx. 773-I) 

314. 1477, octubre 31 – 
1478, gener 15 – 
Barcelona 

Pere de Torrelles, senyor de Torrelles i Pallejà, arrel de 
les quantitats que deu a Gabriel Francesc Gironella, 
mercader de Barcelona, li cedeix tots els drets que té 

R. 7359 
(Arx. 773-I) 
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contra Guerau Esplugues, és a dir, 7 ll. De pensions del 
delme. Posteriorment, a causa dels deutes que té amb ell 
per teixits de llana que va comprar-li, li cedeix altres 3 
lliures i 10 sous que el dit Esplugues li deu per raó del 
delme. 
Notari:  Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1778, en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Josep Maria Avellà. Signatura antiga: G. 425. 
Bona conservació. Llatí. 5f. 315 x 220 mm 

315. 1478, març 3 – 
Barcelona 

Constança, vídua de Ramon Vendrell, ferrer, ven a 
Melcior Pedrosa, de Sant Vicenç dels Horts, una peça de 
terra amb arbres diversos que té a la parròquia de Sant 
Vicenç dels Horts, al lloc dit “lo Vall”, pel preu de 16 
lliures i 10 sous. 
Notari:  Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1778, en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Josep Maria Avellà. Signatura antiga: G. 427. 
Bona conservació. Llatí. 7f. 317 x 222 mm 

R. 7361 
(Arx. 773-I) 

316. 1478, setembre 10 
- Barcelona 

"Vené Anton Miquel, notari de Barcelona, lo mas Fenall 
situat en la Cuadra de Torrellas, a Miquel Nicolau" 
Notari:  Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1789, en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Miquel Arnús i Pla. Signatura antiga: G. 428. Bona 
conservació. Llatí i català. 2f. 320 x 220 mm 

 

317. 1483-1497 - Sant 
Vicenç dels Horts 

Plets Clariana 
1. 1483 Joan Miquel de Clariana, donzell, contra Joan 
Alaric, per l'ús de l'aigua de la font del dit Aleric al 
Castellvell de Cervelló, davant Maria Aldonça de Bellera, 
senyora de la baronia de Cervelló.(català i llatí. 14f) 2. 
1437-1438 Bernat Moragues, barber, contra Humbert de 
Clariana, castlà de Castellvell de Cervelló, per un censal  
(Llatí. 50f) 3. 1497 Joan Humbert de Clariana contra Joan 
Alaric pels censos del mas Perdiguera, situat a la 
parròquia de Sant Esteve de Cervelló (català i llatí.56f) 
Paper. Català i llatí. 14f+ 50f + 56f. Bona conservació 220 x 155 
mm 

R. 7045 
(Arx. 649) 

318. 1485, abril 7 - 
Barcelona 

Pere de Torrelles, senyor de les quadres de Torrelles i 
Pallejà, fa establiment emfitèutic en favor de Pere Marc 
Corbelló, d'una torre i pati de terra situats a la quadra de 
Torrelles, a cens de 2 sous anuals, amb el pacte que 
tindrà en aquesta torre la presó on tenir tancats els 
presoners del dit Pere de Torrelles. 
Notari:  Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1789 en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Josep Francesc Mas i Vidal. Signatura antiga: G. 

R. 7364 
(Arx. 773-I) 



 

                                                            

 

 1. El senyoriu de Pallejà i baronia de la Roca 

(s. X-XV) 
 

 

Data i lloc Regest i observacions Topogràfic 

431. Bona conservació. Llatí. 3f. 313 x 215 mm 

319. 1485, abril 7 - 
Barcelona 

Pere de Torrelles, senyor de les quadres de Torrelles i 
Pallejà, atenent que Pere Marc Corbelló posseeix el mas 
Corbelló, enrunat, i el mas Saborit que amenaça ruïna, i 
que li ha donat en establiment una torre per posar-hi la 
presó, li dóna llicència per enderrocar el mas Saborit i 
utilitzar les pedres i bigues del dit mas per rehabilitar la 
torre-presó i posar en ella el seu domicili. 
Notari:  Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1789 en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Josep Francesc Mas i Vidal. Signatura antiga: G. 
432. Bona conservació. Llatí. 3f. 310 x 215 mm 

R. 7365 
(Arx. 773-I) 

320. 1487, novembre 7 - 
Barcelona 

Pere de Torrelles, senyor de les quadres de Torrelles i 
Pallejà, fa establiment emfitèutic en favor de Joan Ferriol, 
del mas Mertí amb totes les seves terres i els seus drets, 
que té en franc alou a Torrelles, a cens de 5 sous i un 
parell de gallines per Nadal. 
Notari:  Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1789 en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Josep Francesc Mas i Vidal. Signatura antiga: G. 
433. Bona conservació. Llatí. 3f. 315 x 215 mm 

R. 7366 
(Arx. 773-I) 

321. 1487, novembre 7 - 
Barcelona 

Maria, esposa d'Arnau Guillem de Bellera, senyor del 
castell de Cervelló i Pere de Torrelles, fan establiment 
emfitèutic a Joan Ferriol, de Torrelles, del mas anomenat 
mas Vilardell Modolell, situat a Torrelles, a cens de 6 sous 
i un parell de gallines per Nadal i una quartera d'ordi i 
una altra d'espelta, i 9 lliures d'entrada. 
Notari:  Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1789 en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Josep Francesc Mas i Vidal. Signatura antiga: G. 
434. Bona conservació. Llatí. 3f. 317 x 220 mm 

R. 7367 
(Arx. 773-I) 

322. 1489, agost 27 - 
Barcelona 

Pere de Torrelles, senyor de les quadres de Torrelles i 
Pallejà, firma establiment emfitèutic en favor de Pere 
Albareda, de Pallejà, d'unes cases amb pati situades a la 
sagrera de Pallejà que van ser de Bartomeu Crespí, a cens 
de 16 diners i un quartà d'oli al sagristà per Nadal. 
L'entrada és de 5 lliures. 
Notari:  Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1789 en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Josep Maria Avellà. Signatura antiga: G. 436. 
Bona conservació. Llatí. 7f. 315 x 220 mm 

R. 7368 
(Arx. 773-I) 
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323. 1491, maig 5 - 
Barcelona 

Pere de Torrelles, senyor de Torrelles i Pallejà, fa 
establiment emfitèutic a Pere Albareda, de Pallejà, del 
mas Cadodena, a cens de 6 sous i dos quartans d'oli, 
pagadors per Nadal, i 20 sous d'entrada. 
Notari:  Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Dues còpies de 1778 i 1789, en paper timbrat, 
autenticades pels notaris de Barcelona Josep Maria Avellà i 
Miquel Arnús i Pla. Signatura antiga: G. 438. Bona conservació. 
Llatí. 5f. 310 x 218 mm 

R. 7369 
(Arx. 773-I) 

324. 1491, novembre 11 
- Barcelona 

Pere de Torrelles, senyor de la quadra de Torrelles i 
Pallejà, fa establiment emfitèutic a Pere Albareda, de 
Pallejà, d'una carnisseria amb un pati que té en franc 
alou a la sagrera de Pallejà, al lloc dit la Plaça, a cens de 5 
sous per Tots Sants i amb la condició de tallar carn de 
moltó, crestat, ovella o cabrit tots els dimecres i 
diumenges de cada setmana. 
Notari: Antoni Simon Fonoll, notari de Barcelona regent 
l'escrivania de Guillem Jordà, notari difunt. 
Pergamí. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G.439.Conservació 
regular. Llatí. 333 x 442 mm 

R. 7370 
(Perg. 34 GF) 

325. 1493, desembre 17 
- Torrelles 

Antoni Serra, de Torrelles, fa testament i deixa hereva 
universal la seva filla Magdalena, amb llegats a una altra 
filla i a obres pies. 
Notari: Llorenç Pujades, rector de l'església de Sant Martí 
de Torrelles. 
Pergamí. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G.439.Tacat i 
estripat. Llatí. 185 x 415 mm 

R. 7371 
(Perg. 24 GF) 

326. 1496, abril 6 - 
Barcelona 

Guerau Cogullada, pagès de Santa Coloma de Cervelló, 
reconeix haver rebut 6 lliures de mans d'Elionor, esposa 
de Pere de Torrelles, amb el pacte que ni ells ni els seus 
podran fer foc i habitar el mas del dit Cogullada fins no 
haver retornat aquesta quantitat. 
Notari:  Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 
Paper. Còpia de 1789, en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Miquel Arnús i Pla. Signatura antiga: G. 442. Bona 
conservació. Llatí. 2f. 308 x 212 mm. 

R. 7372 
(Arx. 773-I) 

327. 1503, febrer 6 - 
Pallejà 

Pere de Torrelles, senyor de la quadres de Torrelles i 
Pallejà, al Llobregat, fa donació en heretament a Pere de 
Torrelles, nebot seu, de totes les cases, terres i drets que 
té a les dites quadres de Torrelles i Pallejà. 
Notari: Miquel Pau Fonoll, notari públic de Barcelona, 
hereu de l'escrivania de Antoni Simon Fonoll, pare seu. 
Pergamí. Olim: R. 7373 (Arx. 773) Signatura antiga: G. 447. 
Vegeu document relacionat en paper a R. 7373 (Arx. 773-I) 
Bona conservació. 565 x 492 mm 

R. 27816 
(Perg. 23 GF) 



 

                                                            

 

 1. El senyoriu de Pallejà i baronia de la Roca 

(s. X-XV) 
 

 

Data i lloc Regest i observacions Topogràfic 

328. 1504, juny 20 - 
Barcelona 

Atenent a la donació feta per Pere de Torrelles al seu 
nebot Perot de Torrelles de totes les cases i béns de les 
quadres de Torrelles i de Pallejà, la seva vídua, Elionor 
renuncia als seus drets per dot, espoli i any de plor, i 
pacta amb el seu nebot una pensió perpètua a través 
d'un censal que aquest crearà a favor de la dita Elionor. 
Notari: Joan Mates, notari públic de Barcelona. 
Pergamí. Còpia de Jaume Sastre, notari públic de Barcelona, el 
1512. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G.448. Vegeu R. 7375. 
Bona conservació. Català i llatí. 611 x 310 mm 

R. 7374 
(Perg. 33 GF) 

329. 1504, juny 20 - 
Barcelona 

Atenent a la donació feta per Pere de Torrelles al seu 
nebot Perot de Torrelles de totes les cases i béns de les 
quadres de Torrelles i de Pallejà, la seva vídua, Elionor de 
Torrelles i de Relat, renuncia als seus drets per dot, espoli 
i any de plor, i pacta amb el seu nebot una pensió 
perpètua a través d'un censal que aquest crearà a favor 
de la dita Elionor. 
Notari: Joan Mates, notari públic de Barcelona. 
Pergamí. Còpia de Jaume Sastre, notari públic de Barcelona, el 
1512. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 448. Vegeu R. 7374. 
Bona conservació. Català. 285 x 467 mm 

R. 7375 
(Perg. 25 GF)   

330. 1505, setembre 18 
- Añon (Saragossa) 

Ramon de Torrelles, de l'orde de Sant Joan de Jerusalem, 
fa donació al seu nebot, Perot de Torrelles, de tots els 
drets que rep en les quadres de Torrelles i Pallejà. 
Notari: Antoni d'Aniego, notari en tot el regne d'Aragó i 
València. 
Pergamí. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 450. Deteriorat, 
sobretot en la part inferior. Llatí. 322 x 518 mm 

R. 7376 
(Perg. 25 GF) 

331. 1506, març 18 - 
Gavà 

Clàusula del testament de Bartomeu Roca en el qual fa 
un llegat al seu fill. 
Paper. Coberta del segle XVIII d'un document original en 
pergamí: R. 27816. Signatura antiga: G.451. Català. 1f. 312 x 
212 mm 

R. 7373 
(Arx. 773-I) 

332. 1506, març 18 - 
Gavà 

Clàusula del testament de Bartomeu Roca, de la 
parròquia de Sant Pere de Gavà. 
Notari: Francesc Torres, prevere i vicari de l'església de 
Gavà. 
Pergamí. Còpia de 1535 feta pel notari de Barcelona Miquel 
Cellers. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 451. Bona 
conservació. Català. 177 x 222 mm 

R. 7377 
(Perg. 24 GF) 

333. 1506, juny 13 – 
1508 - Barcelona 

Còpia de les clàusules testamentàries d'Isabel Beneta, 
esposa de Pere de Sant Climent, i de Pere de Sant 
Climent. 
Notari: Joan Marc Miquel, notari de Barcelona i Jaume 
Benet Miquel, notari de Barcelona. 

R. 7379 
(Perg. 33 GF) 
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Pergamí. Còpia del 23-VII-1568 del notari Jaume Sastre.Olim: 
Arx. 773. Signatura antiga: G. 461 i 462. Conservació regular. 
Foradat d'humitat. Català. 576 x 520 mm 

334. 1530, abril 8 - 
Torrelles 

Testament de Joana Revella, esposa de Pere Revella, 
pagès de Sant Martí de Torrelles. 
Notari: Joan Rovira, prevere i vicari de Sant Martí de 
Torrelles per Pere Massó, rector. 
Pergamí. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 463. Conservació 
regular. Llatí. 264 x 335 mm 

R. 7380 
(Perg. 25 GF) 

335. 1532, agost 3 - 
Barcelona 

Donació i heretament de Martí Joan de Torrelles en favor 
del seu fill Restitut de Torrelles. 
Notari: Joan Bartomeu Coll, notari per tots els dominis 
reials. 
Paper. Dues còpies simples. Documents relacionats amb el 
pergamí R. 27817. Signatura antiga: G.465. Bona conservació. 
Català i llatí. 5f. + 6f. 317 x 228 mm 

R. 7381  
(Arx. 773 – I) 

336. 1532, agost 3 - 
Barcelona 

Capítols de la concòrdia signada entre Martí Joan de 
Torrelles per una banda, i Restitut de Torrelles, fill seu, 
per l'altra. 
Notari: Joan Bartomeu Coll, escrivà de manament, notari 
de Barcelona. 
Pergamí. Olim: R. 7381 (Arx. 773). Signatura antiga: G. 465. 
Bona conservació. Català. 600 x 555 mm 

R. 27817 
(Perg. 35 GF) 

337. 1536, setembre 23 
- Barcelona 

Ramon Martí de Torrelles, senyor de Torrelles i de Pallejà 
i fill de Pere de Torrelles i de Pallejà, difunt, i d'Anna, 
encara viva, fa donació de tots els seus béns i drets a la 
seva mare. 
Notari: Sense cloure. "En actes de Pere Ripoll, notari de 
Barcelona" 
Pergamí. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G.466. Tacat. Llatí. 
320 x 570 mm 

R. 7382 
(Perg. 25 GF) 

338. 1538, maig 10 - 
Barcelona 

Concòrdia firmada entre Anna de Torrelles, vídua de Pere 
Antoni de Torrelles, i el seu fill Ramon Martí de Torrelles, 
per qüestions de deutes i violaris del jove. Amb 
intervenció de Francesc Alemany Descatllar, Francesc 
Pere de Montanyans, Miquel de Vallseca, Joan Miquel Pol 
i Francesc Miquel Pol. 
Notari: Joan Dot, notari i escrivà major de la cúria del 
veguer de Barcelona. 
Paper. Còpia del segle XVI del notari de Barcelona Antoni 
Anglès. Signatura antiga: G.468. Català. Conservació regular. 5f. 
320 x 222 mm 

R. 7383 
(Arx. 773 – I) 
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339. 1543, agost 3 - 
Torrelles 

Testament de Pere Revella, pagès de Sant Martí de 
Torrelles. 
Notari: Guillem Botitor, notari. 
Paper.  Còpia closa pel notari Guillem Botitor. Afegeix una llista 
del que deu el testador i del que li deuen. Concorda amb el 
pergamí original R. 27818. Signatura antiga: G.472 

R. 7386 
(Arx. 773 – I) 

340. 1543, agost 3 - 
Torrelles 

Testament de Pere Revella, pagès de Sant Martí de 
Torrelles. 
Notari: Pere Mas, vicari de l'església de Sant Esteve de 
Cervelló, en nom de Guillem Botitor, prevere i notari de 
dita església. 
Pergamí. Olim: R. 7386 (Arx. 773) Signatura antiga: G. 472. 
Vegeu còpia en paper (R. 7386 - Arx. 773-I) Llatí. 300 x 405 mm 

R. 27818 
(Perg. 35 GF) 

341. 1550 setembre 6 - 
1557, setembre 4 - 
Saragossa/Barcelo- 
na 

Clàusula del testament de Ramon de Torrelles, senyor de 
les baronies de Naval i la Roca del Vallès, declarant hereu 
universal el seu fill Pere de Torrelles (1557). I clàusula del 
testament de Restitut de Torrelles (1550) 
Paper. Còpies. Signatura antiga: G. 481. 2f. Castellà. 310 x 218 
mm 

R. 7388 
(Arx. 773 – I) 

342. 1551, abril 7 - 
Barcelona 

Procés davant del veguer de Barcelona, Felip de Ferrera, 
de Ramon de Torrelles i de Llordat, fill emancipat del 
difunt Restitut de Torrelles, que reclama l'anul·lació dels 
tutors que li ha assignat el seu pare fins a l'edat de 30 
anys, i la continuïtat de la seva mare Rafaela de Llordat 
com a tutora seva. Inclou la declaració de testimonis 
sobre l'honestedat i bona fama del dit Ramon de 
Torrelles i el poc seny del seu pare. 
Notari: Narcís Massó, escrivà jurat de la cúria del veguer 
de Barcelona. 
Paper. Còpia autèntica del notari Joan Dot, escrivà major de la 
cúria del veguer de Barcelona, per Joanot Terré, senyor útil de 
la dita escrivania. Signatura antiga: G. 479. Conserva una cinta 
de pergamí en la darrera pàgina. Deteriorat per la tinta. 17f. 
Català. 225 x 157 mm 

R. 7387 
(Arx. 773 – I) 

343. 1558, febrer 5 – 
Sant Vicenç dels 
Horts 

Joan Rabassa, pagès de Sant Vicenç dels Horts, fa 
establiment a Pere Piquer, pagès de Santa Eulàlia de 
Pallejà. 
Notari: Alfons Maynés, notari de Martorell 
Paper. Còpia de 1780  en paper timbrat, autenticada pel notari 
de Barcelona Josep Maria Avellà, d'una còpia del notari Joan 
Alabau, de l'escrivania de Martorell, feta el 1702. Signatura 
antiga: G. 482. Bona conservació. Llatí. 3f. 310 x 218 mm 

R. 7389 
(Arx. 773 – I) 

344. 1567-1572 Causa d'apel·lació de Joana de Clariana de Seva, vídua de 
Pere Clariana de Seva, i Antoni Mallol, barquer, contra el 
consistori dels alcaldes de la seca de Barcelona, pel 

R. 7046 
(Arx. 650) 
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barcatge del Llobregat. 
Paper. Volum enquadernat en pergamí. Mal conservat. 144f. 
Català. 210 x 160 mm 

345. 1569, setembre 13  Ramon de Torrelles, senyor de les quadres de Torrelles i 
de Pallejà, firma precari a favor d'Anna Avinyona, esposa 
de Galceran Avinyó, successor d'Antic Cogullada, de 
diferents peces de terra, del mas Cogullada de Torrelles i 
del mas Segarra, a diferents censos i servituds. 
Notari: Mateu Falcó, notari de Barcelona. 
Paper. Còpia del segle XVIII. Signatura antiga: G. Bona 
conservació. Llatí. 7f. 310 x 215 mm 

R. 7390 
(Arx. 773 – I) 

346. 1575, gener 24 - 
Sant Vicenç dels 
Horts 

Ferrer Albareda i el seu fill Pere, pagesos de Santa Eulàlia 
de Pallejà, venen a Ramon Coll una peça de terra situada 
al lloc anomenat lo Pujol, situat a la dita parròquia. 
Notari: Alfons Mainés, de Martorell. 
Pergamí. Inclou l'àpoca. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G. 
491. Bona conservació. Llatí. 645 x 360 mm 

R. 7391 
(Perg. 33 GF) 

347. 1600 - 1841 Llevadors de censos de Pallejà. 
1- 1600 - Llevador de Pallejà 
2- 1684 -  Llevador de las rendes i delmes té lo 

senyor de Pallejar ... a Pallejà, la Palma i Sant 
Vicenç dels Horts 

3- [s. XVIII] Llevador de Pallejà. Censos de gallines, 
oli, pollastres, vi, etc. 

4-  [s. XVIII] Llevador dels censos reb lo Ille. Marquès 
de Senmenat en lo lloch y terme de allejà...segons 
el capbreu de 1731 

5- [s. XVIII] Llevador dels censos reb lo Ille. Marquès 
de Senmanat en lo lloch y terme de Pallejà..(3f) 

6- [s. XVIII] Llevador dels censos reb lo Ille. Marquès 
de Senmanat en lo lloch y terme de Pallejà..(11f. 
Hi ha un contracte de parceria) 

7- 1794 - Llevador dels censos reb lo Ille. Sr. Dn 
Francesc de Paula, Marquès de Senmanat, del 
lloch y terme de Pallejà.. 

8- 1794 – Llevador dels censos de Pallejà de 24 juny 
1794...(33p) 

9- 1797 - Llevador dels censos reb lo Ille. Sr. Dn 
Francesc de Paula, Marquès de Senmanat, del 
lloch y terme de Pallejà.. (36p + 8 f. solts) 

10- 1800 – Llevador de Pallejà (19f) 
11- 1800-1815 – Any 1800 - Llevador de Pallejà (18f) 
12- 1815 - Any 1815 - Llevador dels censos de Pallejà 

R. 7051 
(Arx. 655) 
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(20f) 
13- 1815-1822 - Any 1815 y 1822 - Llevador dels 

censos de Pallejà (19f) 
14- 1824-1825 Llevador de Pallejà (20p. Coberta de 

pergamí amb document de 1619) 
15- 1807-41 - Llevador dels censos de Pallejà (16f) 
16- 1841 - Llevador dels censos de Pallejà (19f) 
Paper. 16 quaderns de 230 x 170 mm. Català.  

348. 1606-1772 Plets de la família Clariana. 18 expedients, alguns 
relatius als drets dels Clariana, comtes de Múnter, sobre 
la barca del Llobregat, a la construcció d’un pont sobre el 
riu i a la recepció del delme de Cervelló. 
Paper. Bona conservació. Català i castellà. Diferents formats 

R. 7047 
(Arx. 651) 

349. 1628, abril 2 - 
Pallejà 

Manament del capità general de Catalunya, Rosselló i 
Cerdanya al batlle de Torrelles, de nom Güell, que 
comparegui davant de l’algutzir de la Quadra de Pallejà 
per coses tocants al servei del rei. 
Notari: Dídac Rocosa, notari de Barcelona 
Paper. Al dors; "Manament al balla de Torrelles - 1626 - sobra 
las pretencions del baró de Sant Vicents" Català. 1f. 312 x 210 
mm. Conservació regular. 

R. 28062 
(Arx. 657-30-
13) 

350. 1682 - 1716 Barca del Llobregat 
Comptabilitat de l’administració de la Barca del Llobregat 
o Barca de Sant Andreu, propietat de Miquel de Clariana i 
Seva, comte de Múnter, en llibretes anuals en les que es 
consignen les despeses de manteniment de les barques i 
la Casa de la Barca, sous i manutenció dels barquers, els 
ingressos de passatge i els resums anuals. 
Paper. 32 llibretes numerades. Conservació bona, 215 x 160 
mm. Català.  

R. 7052 
(Arx. 656) 

351. [S. XVII] Petició de Ramon de Torrelles al rei de la restitució de la 
jurisdicció civil de la baronia de la Roca del Vallès. 
Memorial dels serveis al rei. 
Paper. Esborrany sense data. Molt deteriorat. Castellà. 4f. 210 
x 157 mm 

R. 28056 
(Arx. 657-30-
7) 

352. [s. XVII-XVIII] Plets de Pallejà. Documents diversos de la causa de la 
Batllia General del Reial Patrimoni contra Caterina 
d’Ivorra i de Salvà pel feu de Pallejà i pel mer i mixt 
imperi.  
Paper. 13 documents. Conservació regular. Català, llatí i 
castellà. Tres al·legacions impreses. Dues que comencen "Per 
lo procvrador del Real Fisch..." (s.d.) i un "Manifiesto legal del 
derecho que assiste al muy ilustre D. Francisco de 
Semmanat..."(1750)·90f. 320 x 220 mm 

R. 7049 
(Arx. 653) 
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353. [s. XVII-XVIII] Plets de Pallejà. (1)1687-1689 - Pere de Torrelles contra 
Guillem Ramon d'Ivorra, Salvà i de Bellera sobre el feu i 
delmes de Sant Vicenç dels Horts i de la Palma [de 
Cervelló]. (2, 3)1686-1687 Pere de Torrelles i de 
Sentmenat contra Guillem Ramon d'Ivorra, Salvà i de 
Bellera, sobre empara reial dels delmes de La Palma i 
Sobre-roca posada pel baró de Cervelló. (4)1686-1687 - 
Guillem Ramon d'Ivorra, Salvà i de Bellera contra Pere de 
Torrelles, sobre el feu de Sobre-roca.(5)1683-1687 La 
Batllia General contra Caterina d'Ivorra, Salvà i de Bellera, 
vídua, pel feu de Pallejà.(6)1680-1682 La Batllia General 
contra Caterina d'Ivorra, Salvà i de Bellera, vídua de 
Dalmau d'Ivorra, pel feu de Pallejà. (7)1674-1675 Ramon 
de Torrelles i descendents contra Francesc d'Ansa i de 
Bellera i ara Caterina d'Ivorra i de Salvà, baronessa de 
Cervelló, pel feu de Pallejà que pretenia el baró de 
Cervelló.(8)1674-1705 El procurador Fiscal de la Batllia 
General contra Caterina d'Ivorra i Salvà, vídua, pel feu de 
Pallejà i Sobre-roca. (9)1686-1687 -  Guillem Ramon 
d'Ivorra, Salvà i de Bellera, contra Pere de Torrelles, pel 
feu de Pallejà. º 
Paper. 9 expedients. Conservació regular. Català, llatí. 320 x 
220 mm 

R. 7048 
(Arx. 652) 

354. 1734 - 1834 Plets de Pallejà. Marquès de Sentmenat. 
1. 1734 - El fiscal de la cúria del batlle de Pallejà, 

contra Joan Poch, pagès d’aquest lloc, per robar 
carbasses.  

2. 1743 – Miquel Orriols, doctor en medicina, 
contra Teresa  i Martí Albareda, de Pallejà, per 
deutes d’honoraris mèdics. 

3. 1744 – Pere Bosch i Maria, pagesos de Pallejà,  
contra Bartomeu Moner  

4. 1746 - Josep Monmany de Sobre-roca, pagès de 
Pallejà, contra Francesc Coll i d’altres, per dret de 
pas i pastures. 

5. 1747 – Magdalena Payssa i Gelabert, abans 
Maymó, contra els tutors dels fils de Joan 
Maymó, pagès de Pallejà. 

6. 1749 – El fiscal de la cúria de Pallejà contra Josep 
Amigó,pagès del dit lloc, i Joan Selabert, també 
pagès de Pallejà, que van imitar la signatura per 
raó de senyoria del marquès de Sentmenat. 

7. 1750 – Joan Puigventós, pagès de Pallejà, contra 
Lluís Vidal, pagès del mateix lloc. 

R. 7050 
(Arx. 654) 
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8. 1752 – Maria Teresa de Sans, religiosa de Sant 
Pere de les Puel·les, contra Pau i Maria Figueras, 
consorts. 

9.  1753 - Jaume Casanovas, pagès, contra Jaume 
Casanovas, pagès, oncle seu, per la propietat 
d’una vinya dita “La Planeta”, situada a Pallejà 

10. 1757 – Jaume  Ricart, pagès de Sant Feliu de 
Llobregat, contra Josep Llopart, pagès de Pallejà, 
per reclamació de deute. 

11. 1759- 1761- Ramon Ros, pagès de Sant Vicenç 
dels Horts, contra Martí Albareda, pagès de 
Pallejà 

12. 1762 – Esteve Vergés, clergue i beneficiari de 
Sant Joan i Santa Llúcia de l’església de Sant 
Vicenç dels Horts, contra Bartomeu Moner, 
pagès de Pallejà, perquè no li paga els censos que 
li deu. 

13. 1763 – Josep Coll, pagès de Pallejà, contra 
Francesc Bussach, pagès de Sant Vicenç dels 
Horts. 

14. 1765 – Francesc Bussach, pagès de Sant Vicenç 
des Hosts , contra Eulàlia mare de Josep Coll, fill 
seu. 

15. 1766 – Bartomeu Moner i Gerònima Albareda, 
pagesos de Pallejà, contra Pere Vidal, pagès del 
mateix lloc. 

16. 1766 – Francesc Morral, pagès de Sant Vicenç 
dels Horts, contra els consorts Josep i Francesca 
Borges i Bosch, habitants de la parròquia de 
Pallejà. 

17. 1768 - Diligencies fetes per a Sala del Crim contra 
Joan Monner i Salvador Panadés, mossos de 
Pallejà. 

18. 1770 – Vicenç  Albareda, pagès de Pallejà, contra 
Salvador Panadès, treballador de Pallejà, perquè 
li talla els pins de la seva propietat. 

19. 1782-1796 – La comtessa de Múnter reclama a 
diversos terratinents el que li correspon pel 
domini directe de les terres que toquen la nova 
carretera en el terme de Pallejà, des del pont de 
Molins de Rei a la Roca de Droch. 

20. 1806-1834 Antònia de Pallarès contra Francesc 
de Sentmenat, marquès de Sentmenat, pel delme 
de la Torre-roja i d’ altres peces de terra. 



 

                                                            

 

 

 2. Batllia de Bellver i sotsvegueria del Baridà. 

Capitania General de l’Empordà. 

 

1. 1338, juny 10 - Olot Possessió que fa el rei a la universitat de Camprodon de 
la vegueria amb els seus antics límits, segons privilegi de 
reintegració concedit l’abril de 1338: de Ribamala a Coll 
d’Ares; de les fites de Castellfollit al Coll de Pòrtols, del 
Coll de Carrera al Coll de Finestra; del Coll de Pera al 
Montsant; i del Bosc de Malatosquer i de Beret, al Coll de 
Malzen. Inclou el pregó de notificació als veïns. 
Notari: Pere Massot, notari per tot el regne d’Aragó 
Pergamí. Còpia autèntica de juliol de 1338 pel notari Bartomeu 
Fuster. Plegat. Conservació regular. Llatí. 422 x 727 mm 

R. 28050 
(Arx. 657 - 
30-1) 

2. 1338, juny 23 - 
Perpinyà 

Còpies de documents sobre les alienacions de patrimoni i 
de jurisdiccions fetes pels reis de Mallorca i els comtes 
del Rosselló i Cerdanya. 
Notari: Joan de Nacholo, notari per totes les terres del rei 
d’Aragó. 
Paper. Còpia de 1562? del notari de Puigcerdà Jaume 
Montaner per requeriment de Ramon Martí de Torrelles. 
Foradat per rosegadors. 7 f. Llatí. 280 x 195 mm 

R. 28051 
(Arx. 657 - 
30-2) 

3. 1362 - 1519 Cartes i privilegis reials relatius a la concessió de l'alcaidia 
i batllia del castell de Bellver [de Cerdanya] i la 
sotsvegueria del Baridà, a la família Torrelles. 
Hi ha 8 documents, dels quals tres en pergamí. Alguns són 
còpies. Porten numeració antiga de l'1 al 7. Dins la carpeta hi 
ha la descripció de cada document. El primer document és 
l'índex de l'antic lligall, que correspon a tot el topogràfic Arx. 
657. Llatí.  

R. 7053 
(Arx. 657) 

4.   s. XIV-1562 - 
Puigcerdà 

Fragments molt deteriorats de processos. Un d’ells és 
una declaració de Joan Casanova contra un home que li 
ha mort un mastí de bestiar d’un tret de pedrenyal. 
Paper. Molt deteriorats. 1 f. + 4 f. Llatí i català. 220 x 150 mm 

R. 27983 
(Arx. 657-
19/s) 

5.   1401-1566 "Actes de Bellver y de la scrivania de Puigcerdà y de la 
governació de Perpinyà". Llista de privilegis reials fets als 
senyors de Torrelles relatius al castlania de Bellver de 
Cerdanya, en forma de regest.  
Paper. Numerats de 1 al 31. Numeració antiga: N. 8-9. Tacat. 
Català. 8f. 340x 245 mm. 

R. 27956 
(Arx. 657) 

6.   1403 - 1566 Notícia dels nomenaments en favor dels senyors de 
Torrelles de l’alcaidia del castell de Bellver 
Paper. Numeració antiga: N. 14. Català. 2 f. 310 x 210 mm 

R. 27961 
(Arx. 657) 

7.   1404 - 1430 Notes extretes de l’Arxiu Reial d’escriptures i documents 
relatius a la família i patrimoni dels Torrelles en el segle 
XV. 
Paper. Lletra del segle XVII. Castellà. 3f. 305 x 210 mm 

R. 28057 
(Arx. 657-30-
8) 



 

                                                            

 

 2. Batllia de Bellver i sotsvegueria del Baridà. 

Capitania General de l’Empordà. 

 

8. 1499, juliol 15 – 
1500, febrer 6 

Procés de la universitat de Bellver contra Pere de 
Torrelles i d’altres per una talla (tribut) que va establir la 
universitat i que alguns no volien pagar. 
Paper. 14f. Molt menjat per rosegadors. Català. 220 x 150 mm 

R. 27980 
(Arx.657-
19/p 

9. 1512, gener 26 -  Procés de la universitat de Bellver contra els habitants de 
Prullans. Davant de Jaume de Luna, lloctinent de 
Catalunya, la universitat de Bellver, que ha tingut les 
pastures comunals del lloc dit “la Clota”, dins la batllia de 
Bellver, posa demanda contra la gent de Prullans amb 
Bernardí Callar al front, que els volen impedir l’ús dels 
pasturatges. 
Paper. Manca el principi i el final. Molt menjat per rosegadors. 
Català i llatí. 41f. 220 x 150 mm 

R. 27981 
(Arx.657-
19/q) 

10. 1515, gener 23 Establiment firmat per Perot de Torrelles i la seva esposa 
Anna en favor de Bartomeu Savila, pagès de Callús, bisbat 
de Vic, del mas Cogoma, quasi enrunat, i una peça de 
terra, situats al terme de Callús, a cens de 2 quarteres de 
civada pagadores per santa Maria d'agost, i un parell de 
gallines per Nadal. D'entrada, 2 lliures i 8 sous. 
Notari: Anton Simon Fonoll. 
Paper. Resum del document, del s. XVIII. Signatura antiga: G. 
457. 1f. Bona conservació. Català. 300 x 211 mm 

R. 7378 
(Arx. 773-I) 

11. 1516, febrer 21 - 
Bellver 

Els cònsols de Bellver demanen a Pere de Torrelles que 
faci fer les guaites i la guarda del portal de la vila a Joan 
Pere de Pi el qual s’ha negat a fer-les, i que li faci pagar 
les despeses de llogar un altre que el substituís. Penyora 
d’un pic de ferro al dit Joan Pere de Pi i venda de l’eina 
en encant públic. Pregó públic sobre l’obligació de fer les 
guaites i la guarda del portal de Bellver. 
Notari: Pere Joan Guerau, notari públic de Bellver 
Paper. És un esborrany sense data. En estat gravíssim. Català. 
2f. 285 x 195 mm 

R. 28007 
(Arx.657-
22/a) 

12. 1516  Lliuraments del veedor del Rosselló i la Cerdanya, 
Jerónimo València, per pagar als artillers, espingarders i 
ballesters que han servit en el castell de Bellver. 
Paper. Conservació regular. 2f. Castellà. 310 x 220 mm 

R. 27986 
(Arx.657-
21/b) 

13. 1520 – 1531 Pagaments fets a la gent que serveix la fortalesa de 
Bellver. 
Paper. Té un forat rodó fet expressament, sense afectar el text. 
Conservació regular. Tinta corrosiva. Castellà. 4f. 292 x 193 mm 

R. 27987 
(Arx.657-
21/c) 

14. 1522, desembre 28 - 
Milà 

Carta de Lluís de Requesens a Ramon de Torrelles 
demanant ajuda pels seus negocis d’Itàlia. 
Paper. 2f. Signatura autògrafa. Tallat. Castellà. 2f. 285 x 200 
mm 

R. 28048 
(Arx.657-29) 
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15. 1527, abril 8 – 
octubre 12 

Procés d’Anna de Torrelles, vídua, contra Pere de Castro i 
de Pinós, en nom del governador del Rosselló, per 
recuperar la possessió de l’escrivania de governació del 
Rosselló. 
Notari: Guerau 
Paper. Trasllat d'Anna de Torrelles, vídua. Conservació regular. 
52f. Llatí i català.  215 x 165 mm 

R. 27978 
(Arx.657-
19/n) 

16. 1529 - 1569 Documents sobre les escrivanies del Rosselló i la 
Cerdanya que van ser propietat dels senyors de Torrelles. 
Extracte de la causa seguida per Anna de Torrelles contra 
Antoni Vilella, notari de Perpinyà, sobre les dites 
escrivanies en els anys 1529 a 1540, i altres documents 
de reclamació. 
Paper. Numeració antiga: N. 15. 2f. Català. Bona conservació. 
310 x 210 mm 

R. 27962 
(Arx. 657) 

17. 1530, novembre 10 
- Barcelona 

Manament del rei Carles V a Fadrique de Portugal, bisbe 
de Sigüenza i virrei de Catalunya, i a la Cúria eclesiàstica 
de la Seu d’Urgell sobre la causa de jurisdicció que el 
tutor de Ramon Martí de Torrelles i altres ministres de 
l’alcaidia de Bellver segueixen contra el procurador fiscal, 
perquè ho portin a la Reial Audiència i trobin àrbitres per 
resoldre la causa. 
Paper. Paper plegat firmat per "de Gualbis". Llatí. Tacat. 1f. 361 
x 298 mm 

R. 28008 
(Arx. 657-
22/b) 

18. 1532, abril 14 Requeriment que fa Joana, vídua de Genís Casals, al 
batlle de Bellver perquè s’asseguri la persona de Bardolet 
Barrera, participant en l’assassinat del dit Genís Casals, 
escrivà de Bellver. 
Notari: Pere Joan Guerau. 
Paper. Numeració antiga: N. 19. Molt deteriorat, afectant el 
text. Català i llatí. 1f. 290 x 200 mm 

R. 27965  
(Arx. 657-
19/a) 

19. 1532, setembre 18 Petició de Joana Casals i del seu fill Joan Casals, contra 
Bernat de Bonaselva per haver matat el seu marit, Genís 
Casals, escrivà de la cort de Bellver. Declaracions de Joan 
Pere Olart, teixidor de Puigcerdà, per la mort de Genís 
Casals. 
Paper. Dos documents. Numeració antiga: N. 19. Molt 
deteriorat. Català i llatí. 1f.+ 7f. 290 x 200 mm 

R. 27966 
(Arx. 657-
19/b) 

20. 1533, abril 18 - 
Bellver 

Joan Arquimbau, síndic de Bellver, elegeix substitut i 
procurador l’honorable Bernat de Bonaselva, de la 
mateixa vila. 
Notari: Joan Pujol, notari de la vila i batllia de Bellver. 
Pergamí. Plegat. Bona conservació. Llatí. 360 x 435 mm 

R. 28009 
(Arx. 657-
22/c) 
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21. 1538, desembre 13 - 
Perpinyà 

Còpia de la carta reial lliurada a Francisco Blázquez Vela 
Núñez, veedor dels comtats del Rosselló i la Cerdanya per 
a que pagui als soldats allò que se’ls deu per la seva 
residència i servei en el castell de Bellver, entre 1520 i 
1531. Escrita a Martorell el 25 de juliol de 1538. Segueix 
llista dels soldats i les quantitats que se’ls deuen, que 
sumen 470.670 maravedís. 
Paper. Dues còpies. Tacada. 4f. Castellà. 325 x 215 mm 

R.27988 
(Arx. 657-
21/d) 

22. 1538-1621 "Títulos de la Alcaydía del castillo de Bellver que 
obtuvieron los senyores de Torrellas desde 1405 hasta 
1595 y varios títulos y órdenes de los senyores Reyes y sus 
Capitanes Generales de Cataluña sobre comisiones en 
muchos y graves negocios hechas a los mismos senyores 
de Torrellas, en las quales se distinguieron muy 
particularmente, como resulta de dichos y otros 
documentos unidos a este libro" 50 documents entre els 
que abunden les cartes adreçades a Ramon de Torrelles 
com a lloctinent del capità general a l'Empordà i alcaid de 
les fortaleses de Bellver i de Roses, sobre moviments de 
tropes, defensa de fronteres i persecució de bandolers. 
Paper. Conservació regular. Castellà. 50 documents relligats 
amb cobertes de pergamí. La major part estan plegats. 
Signatura antiga: N. 16. Hi ha un llistat amb la descripció de 
cada document dins el mateix volum. 350 x 220 mm 

R. 28064 
(Arx. 773 – 
II) 

23. 1539, gener 2 - 
1547, febrer 11 - 
Perpinyà -Barcelona 

Liquidació de comptes dels soldats de Bellver, més una 
llista dels soldats. 
Paper. Deteriorat. 14f. Castellà. 320 x 220 mm 

R. 27989 
(Arx. 657-
21/e) 

24. 1539 agost 2 - 1564, 
abril 18 - Madrid i 
Ulldecona 

Cartes reials de Carles V i Felip II, amb la consignació feta 
a les fortaleses del Rosselló i la Cerdanya (Salses, 
Perpinyà, Bellaguarda, Puigcerdà, Torrecerdana i Querol i 
Puigbalador, Bellver i Colliure) per pagar part del que es 
deu als soldats amb una part del donatiu fet pels catalans 
a les corts de Montsó de 1537. 
Paper. Tres documents. Són còpies. Castellà. 6f. 320 x 220 mm 

R. 27990 
(Arx. 657-
21/f) 

25. 1540, novembre 23 
- Madrid 

Provisió de l’emperador Carles V per la qual ordena al 
Lloctinent General de Catalunya, Francesc de Borja, 
marquès de Lombay, que el seu procurador fiscal escolti 
les parts i faci justícia en el conflicte creat pel segrest del 
castell i batllia de Bellver, imposat pel dit Lloctinent 
General a Martí Ramon de Torrelles, menor d’edat. 
Paper. Plegat.  Restes de segell de placa. Numeració antiga: N. 
10. Castellà. 1f. Bona conservació.  428 x 306 mm 

R. 27957 
(Arx. 657) 
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26. 1541, juny 8 – març 
5 

Al·legacions del procurador de Ramon Martí de Torrelles 
contra el segrest del castell i la batllia de Bellver que va 
obtenir Galceran Meca. 
Notari: Francesc Ferrer, notari. 
Paper. Numeració antiga: N. 11. Deteriorat per la tinta fèrrica. 
Castellà. 1f. 200 x 145 mm 

R. 27958 
(Arx. 657) 

27. 1542, agost 19 - 
Montsó 

Jaufred de Llordat per una banda, i Restitut de Torrelles, 
senyor de la Roca del Vallès, gendre seu, de l'altra part, 
firmen uns capítols de concòrdia pels quals Jofre de 
Llordat, com a procurador del seu gendre, continuarà les 
causes que aquell té pendents en els tribunals per raó de 
les rendes d'algunes viles aragoneses (Naval i Berbegal, a 
Osca). 
Paper. Còpia del segle XVI. Signatura antiga: G.471. 
Conservació regular. Català. 4f. 282 x 199 mm 

R. 7384 
(Arx. 773 – I) 

28. 1543, desembre 1 - 
Bellver 

Pere Joan Guerau, notari de Puigcerdà, dóna fe del 
document de procura que fa Andreua Casals, filla de 
Genís Casals, en favor del seu germà Joan perquè la 
representi en judicis. 
Notari: Pere Joan Guerau, notari de Puigcerdà 
Paper. Foradat per la tinta fèrrica. Llatí. 2f. 310 x 215 mm 

R. 28046 
(Arx. 657-29) 

29. 1545, abril 12 -  
Bellver 

Pere Joan Guerau, notari de Puigcerdà, dóna fe del 
document de procura que fa Antònia Arquimbau, filla de 
Benet Raudós, de Vilassar, i esposa de Bernat Arquimbau, 
de Bellver, en favor de Joan Casals perquè la representi 
en judicis per reclamació dels béns que foren del seu 
pare Benet Raudós. 
Notari: Pere Joan Guerau, notari de Puigcerdà 
Paper. Foradat pel corc. Llatí. 2f. 285 x 200 mm 

R. 28047 
(Arx. 657-29) 

30. 1546, novembre 9 - 
Puigcerdà 

"Copia autentica del protest presenta lo senyor mossèn 
Ramon Martí de Torrelles al veguer y balle de Puigcerdà y 
Cerdanya" [Bernat de Llupià]. Sobre la captura d'uns 
homes a Bellver on els Torrelles hi tenien jurisdicció. 
Notari: Bernat Forner, notari de Puigcerdà 
Paper. Numeració antiga: N. 19. Força deteriorat pel corc, 
afectant el text. Català. 16f. 200 x 143 mm 

R. 27967 
(Arx. 657-
19/c) 

31. 1548, octubre 8 -
Saragossa 

Capítols de la concòrdia firmada entre Jofre de Llordat i 
el seu gendre Restitut de Torrelles sobre les causes 
pendents contra Joan de Torrelles per raó de les rendes 
de les viles de Naval i Berbegal (Osca). 
Notari: Joan Campi, notari. 
Paper. Molt deteriorat per la tinta. 17f. Castellà. 195 x 155 mm 

R. 7385 
(Arx. 773 – I) 
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32. 1551, desembre 13 Carta rebuda per Ramon de Torrelles com a mestre de 
camp, lloctinent del capità general a l’Empordà, firmada 
per Torroja. 
Paper. Deteriorat per la tinta. Paper plegat. Conserva el segell. 
2f. Castellà. 340 x 228 mm 

R. 28058 
(Arx. 657 - 
30-9) 

33. 1557, gener 27 - 
març 5 

Causa d’apel·lació de Joan Sorell, prevere i síndic de la 
universitat de la terra de Cerdanya contra Rafael Coll i 
altres de Puigcerdà. 
Paper. Còpia del síndic. Llatí. 12f. Bona conservació. 205 x 145 
mm 

R. 27976 
(Arx. 657-
19/l) 

34. 1562, maig 25 - 
Bellver 

"Com prengueren Remonet al bosc y lo volgueren matar y 
l’conffessaven" Joan Ramonet, traginer de Bellver, 
declara com va ser atacat per set homes armats a 
Montellà que el volien matar i ell va poder fugir. Juny 23 - 
Declaració d’Antoni Tronxo, sastre de Bellver que ho va 
veure. 
Paper. 4f. Bona conservació. Català. 195 x 142 mm. 

R. 27968 
(Arx. 657-
19/d) 

35. 1562, maig 25 - 
Bellver 

"Tir amb ballesta a Ramonet".Declaració de Joan 
Ramonet, àlias Lo Traginer, de Bellver, sobre l’intent de 
matar-lo per part de Miquelot Callar de Prullans i dos 
fadrins que l’atacaren amb pedrenyals i ballestes al cap 
de la palanca de Bellver. 
Paper. Català. 4f. 195 x 140 mm. 

R. 27969 
(Arx. 657-
19/e) 

36. 1562, juny 22 Pere Armant, picapedrer, declara que fent feina a 
Prullans, el van atacar uns bandolers que el volien matar. 
Paper. Català. 4f. 195 x 142 mm. 

R. 27970 
(Arx. 657-
19/f) 

37. 1562, juliol 26 - 
Puigcerdà 

El notari de Puigcerdà Rafael Masada certifica que en 
document a ell presentat, Ramon Martí de Torrelles, 
alcaid del castell de Bellver i de la batllia de Bellver, i 
sotsveguer de Baridà, fa poders en favor del seu fill 
Joanot de Torrelles per administrar els seus negocis en el 
comtat de la Cerdanya. 
Notari: Rafael Masada, notari de Puigcerdà 
Paper. Numeració antiga: N. 12. Castellà. 1f. 280 x 190 mm 

R. 27959 
(Arx. 657) 

38. [1562] -Bellver Nomenament de batlle de Bellver i sotsveguer del Baridà 
fet per Ramon Martí de Torrelles en favor del seu fill Joan 
de Torrelles, segons una sentència arbitral de 1555 
dictada pel governador del Rosselló i la Cerdanya, en una 
causa entre els seus antecessors i la vila i batllia de 
Bellver. 
Notari: Jaume Montaner, notari de Bellver 
Paper. Còpia simple. Molt deteriorat per rosegadors. 2f. Llatí. 
310 x 215 mm 

R. 28038 
(Arx. 657-28) 
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39. 1562 - 1570 "Llibre dels albarans dels sensos de ... que yo he pagat 
Janot Torrelles , de setembre ensà. 1562" Censos del 
monestir de Santa Maria de Cornellà de Conflent. 
Paper. Quadernet cosit. Bona conservació. 11f. Català. 200 x 
145 mm 

R. 28060 
(Arx. 657-30-
11) 

40. 1564, octubre 25 - 
Barcelona 

Manament de la Reial Audiència de Catalunya perquè es 
compleixin unes lletres executòries donades en la causa 
entre el síndic de universitat de Perpinyà i alguns 
particulars, malgrat la seva apel·lació per no pagar certs 
tributs. 
Paper. Deteriorat i tacat d'humitat. Llatí. 2f. 330 x 220 mm 

R. 28010 
(Arx. 657-
22/d) 

41. 1565, març 29 - 
Messina 

Ramon Martí de Torrelles demana al rei que gratifiqui els 
seus serveis amb la gràcia de la successió en els càrrecs 
que tenia el seu pare, del mateix nom, a Bellver. 
Paper. Castellà. 2f. Bona conservació. 310 x 215 mm 

R. 28039 
(Arx. 657-29) 

42. 1565, març 29 - 
Messina 

Ramon Martí de Torrelles demana al comte de Chinchón 
la seva intervenció en la sol·licitud que ha fet al rei de la 
successió dels càrrecs que ocupa a Bellver en favor del 
seu fill, del mateix nom. 
Paper. Castellà. 2f. Bona conservació. 310 x 215 mm 

R. 28040 
(Arx. 657-29) 

43. 1566, febrer 20 - 
Madrid 

El rei Felip *II+d’Espanya concedeix a Ramon Martí de 
Torrelles l’alcaidia i batllia de Bellver i sotsvegueria de 
Baridà després de la mort del seu pare, que té el mateix 
nom i que n’és el titular. 
Paper. Còpia autenticada el 1647 per Joan Jeroni de Talavera, 
escrivà major de la cúria de Barcelona. Segell de placa. Bona 
conservació. Numeració antiga: N. 13. Castellà. 3f. 300 x 210 
mm 

R. 27960 
(Arx. 657) 

44. 1567 - Barcelona “Partida continuada en lo llibre del compte del servey de 
sa magestat de les corts de 1564, recòndit en l’escrivania 
del Rational de la Dip. Fol. 7, pàg.2” consignant 1.200 
lliures a Anna de Torrelles per al pagament dels soldats 
de Bellver. "Comta dels diners que lo senyor Torrelles a 
rebuts de las pagas dels soldats de la despesa a 22 de 
agost de 1567” Partides rebudes pel senyor de les pagues 
dels soldats de Bellver.(f. 3-4) 
1567- Certificació del racional i arxiver de la Diputació del 
General, Antic Ribot de Palmerola, de la consignació 
continguda en el llibre “Compte del servey fet a la 
Magestat del Rey Nostre Senyor don Phelip, en las Corts 
celebrades en la ciutat de Barcelona en lo any 1564”, 
segons la qual s’han de pagar 1200 lliures a Anna de 
Torrelles, vídua de Pere Antoni de Torrelles a compte del 
que es devia per pagament dels soldats de Bellver. (f. 5-6) 
Paper. Tres documents. Deteriorats. Català. 6f. 320 x 220 mm 

R. 27991 
(Arx. 657-
21/g) 
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45.  1571, agost 22 - 
Perpinyà 

Carta del prior ...  a Ramon de Torrelles anunciant el seu 
retorn a Barcelona i demanant el seu parer sobre la 
persecució de bandolers (“estos vellacos”). 
Paper. Signatura autògrafa. Conserva restes de lacre. Castellà. 
2f. Conservació regular. 210 x 215 mm 

R. 28049 
(Arx. 657-29) 

46. 1571, setembre 18 - 
Barcelona 

Carta de Lluís ... a Ramon de Torrelles que es troba a 
Bellver, sobre presoners, i diners per a sabates i pólvora 
per als fadrins. 
Paper. Deteriorat. Català. 4f. 330 x 212 mm. 

R. 27971 
(Arx. 657-
19/g) 

47. 1572, juliol 3 - 
Bellver 

Carta de Joan de Albos, informant el senyor de Torrelles 
de cobraments i aprovació de pagaments pel veedor. 
Paper. Tacat. Català. 1f. 304 x 215 mm 

R. 27992 
(Arx. 657-
21/h) 

48. 1572-1592 “Notícia de varios empleos que S.M. confirió a don 
Ramon de Torrellas desde 1572 a 1592" 
Paper. Numeració antiga: N. 18. Bona conservació. Català. 1f. 
150 x 210 mm 

R. 27964 
(Arx. 657) 

49. 1573, abril 5 - 
Barcelona 

Ordres enviades pel capità general i lloctinent de 
Catalunya [Fernando de Toledo] perquè qui les rebi deixi 
els seus assumptes i es posi a les ordres de Ramon de 
Torrelles. 
Paper. 7 documents. Amb segell. Deteriorats per la tinta i 
tacats d'humitat. Castellà. 327 x 330 mm 

R. 28011 
(Arx. 657-
22/e) 

50. 1576 – 1581 Notes d’àpoques de pensions a favor de Ramon de 
Torrelles pagades per Joan Lluís Llull com a segrestador 
del comtat d'Empúries. 
Notari: Pau Castellar, notari de Barcelona. 
Paper. 1f. Català. Conservació regular. 312 x 210 mm 

R. 28061 
(Arx. 657- 
30-12) 

51. 1576, gener 20 i 21 - 
Barcelona 

Ramon de Torrelles mana a Garcia de Velasco, pagador 
del rei a Catalunya, que del seu salari com a lloctinent del 
capità general de l’Empordà, doni a Martín de Toledo y 
Guzmán 214 lliures. Rebut de Martín de Guzmán. 
Paper. Dos documents en el mateix paper. Signatura autògrafa 
de Ramon de Torrelles. Deteriorat. Tacat. 2f. Castellà. 312 x 
220 mm 

R. 27993 
(Arx. 657-
21/i) 

52. 1576, novembre 21 
- Madrid 

Privilegi de noblesa en favor de Ramon Martí de 
Torrelles. 
Pergamí. Signatura autògrafa de Felip II. Manca el segell; en 
resta la cinta de seda. Olim: Arx. 773. Signatura antiga: G.492. 
Ben conservat. Llatí. 470 x 805 mm 

R. 7392 
(Perg. 33 GF) 

53. 1578, gener 30 - 
Barcelona 

[El capità general de Catalunya] i en som seu J. González, 
mana a Martín de Guzmán i a Ramon de Torrelles que 
executin el contingut de l'informe sobre la pólvora 
emmagatzemada a les guarnicions de Perpinyà i Roses, 
elaborat pel capità Joan de Palenzuela. Es transcriu el dit 
informe. 

R. 28012 
(Arx. 657-
22/f) 
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Paper. Deteriorat per la tinta i tacat d'humitat. 2f. Castellà. 294 
x 203 mm 

54. 1578, juny 2 - 
Castelló d’Empúries 

Carta dels cònsols de Castelló d’Empúries a Ramon de 
Torrelles en resposta a les acusacions de Galceran Lluch 
que ha estat desinsaculat dels oficis de la universitat a 
causa, segons els cònsols, de la seva “superbia, ambició e 
avarícia tirànnicas, ab poc amor y respecte de dita 
universitat..” 
Paper. Amb segell de placa. Tacat de fongs. Català. 2f. 316 x 
215 mm 

R. 28013 
(Arx. 657-
22/g) 

55. 1580, octubre 4 - 
Castelló d'Empúries 

Còpia d’una carta que informa *al capità general de 
Catalunya?] de la difícil situació dels soldats de les 
galeres per manca de provisions. 
Paper. Còpia. Ben conservada. Castellà. 2f. 315 x 220 mm 

R. 28015 
(Arx. 657-
22/i) 

56. 1580, octubre 8 - 
Saragossa 

Nomenament de tutor de Marianna de Torrelles, 
disminuïda mental, en favor de Sanç Torrero, "infançó" 
de Saragossa. 
Notari: Joan Martín Sánchez del Castellar, notari de 
Saragossa 
Paper. Signatura antiga: G.495. Molt deteriorat per la tinta. 
Llatí. 5f. 295 x 218 mm 

R. 7393 
(Arx. 773 – I) 

57. 1580, desembre 5 - 
Barcelona 

El capità general de Catalunya, comte d’Aytona, avisa 
Ramon de Torrelles que reforci la guarnició de 
Puigbalador i que faci residir en ell a Miquel Callar al qual 
recollirà a Puigcerdà i amb vint soldats de les drassanes 
de Barcelona, s’instal·laran a Puigbalador. Allà 
despatxaran els soldats sospitosos de parcialitat amb 
gent del Capcir i quedant la guarnició assegurada, podrà 
retornar Ramon de Torrelles a casa seva. 
Paper. Bona conservació. Castellà. 2f. 310 x 212 mm 

R. 28014 
(Arx. 657-
22/h) 

58. 1581, març 28 - 
Barcelona 

Ordre del capità general de Catalunya, Carles d’Aragó i 
Tagliavia, duc de Terranova, perquè es doni auxili a 
Ramon de Torrelles en la seva comesa de sotmetre el 
castell de Nyer i Tomàs de Banyuls i la seva quadrilla. 
Paper. Conserva el segell. Català. 1f. Afectat per la tinta fèrrica. 
310 x 215 mm 

R. 28016 
(Arx. 657-
22/j) 

59. 1581, abril 18 - 
Saragossa 

"Clausulas del vínculo y testamento en que fundó e 
instituyó el duque don Martín de Gurrea y Aragón sus 
estados en Villahermosa en Valencia y condado de Luna 
en Aragón...de que hizo mayorazgo..." 
Notari: Miguel Díaz de Altarriba, notari de Saragossa 
Paper. Imprès. Signatura antiga: G. 497. Castellà. 2f. 294 x 207 
mm 

R. 7394 
(Arx. 773 – I) 
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60. 1581 Còpia de l’ordre de pagament feta pel capità general a 
Garcia de Velasco, pagador reial a Catalunya, en favor de 
Ramon de Torrelles, pels seus serveis com a lloctinent del 
capità general de l’Empordà, sense fer cas dels 
manaments fets en contrari. 
Paper. Còpia. Bona conservació. Castellà. 1f. 312 x 215 mm 

R. 28003 
(Arx. 657-
21/s) 

61. 1583, maig 11 - 
Barcelona 

Carta del comte de Miranda, capità general de Catalunya, 
a Ramon de Torrelles sobre actuacions a la frontera amb 
França. 
Paper. Tacat. Castellà. 2f. 310 x 217 mm 

R. 28020 
(Arx. 657-
22/m) 

62. 1583, maig 19 - 
Barcelona 

Carta de Jerónimo de Quincoces a Ramon de Torrelles 
sobre els exèrcits que s’estan reunint a Foix per entrar a 
La Seu, i ordena a Torrelles que vigili la vall de la Llosa. 
Paper. Bona conservació. Castellà. 2f. 310 x 215 mm 

R. 28021 
(Arx. 657-
22/m) 

63. 1583, agost 22 - 
Barcelona 

Carta del comte de Miranda sobre enviament de diners. 
Paper. Afegeix paràgrafs autògrafs. Bona conservació. Castellà. 
2f. 310 x 215 mm 

R. 28022 
(Arx. 657-
22/m) 

64. 1583, setembre 6 - 
Puigcerdà 

Declaracions dels soldats que fan la ronda i de Joan 
Combelis, la seva esposa Joana i la seva filla Margarida, 
tots de Puigcerdà, contra Jeroni Manegat que va voler 
entrar a la vila quan les portes ja eren tancades i amb 
altres companys va fer "codolet" a la família Combelis i va 
tirar trets de pedrenyal contra el pare, perquè la filla no 
volia tenir tractes amb ell. 
Notari: Pere Martí 
Paper. Molt deteriorat per fongs. 10f. Català. 220 x 150 mm 

R. 27982 
(Arx. 657-
19/r) 

65. 1583, setembre 16 - 
Barcelona 

Carta del comte de Miranda, capità general de Catalunya, 
a Ramon de Torrelles sobre la captura dels malfactors 
Rubet i Millet, i altres temes de frontera. 
Paper. Bona conservació. Castellà. 2f. 310 x 215 mm 

R. 28023 
(Arx. 657-
22/m) 

66. 1583, octubre 30 -  
Barcelona 

Carta del comte de Miranda, capità general de Catalunya, 
a Ramon de Torrelles sobre la vigilància de passos amb 
França i sobre la captura de lladres. 
Paper. Molt deteriorat per fongs i humitat. Castellà. 2f. 310 x 
215 mm 

R. 28024 
(Arx. 657-
22/m) 

67. 1583, octubre 30 -  
Barcelona 

El comte de Miranda, capità general de Catalunya, escriu 
a Ramon de Torrelles i li ordena que enviï a Barcelona, 
ben custodiats, els tres presoners que té. 
Paper. Molt deteriorat per fongs i humitat. Castellà. 2f. 310 x 
215 mm 

R. 28025 
(Arx. 657-
22/m) 

68. 1583, novembre 12 
-  Barcelona 

El comte de Miranda, capità general de Catalunya, escriu 
a Ramon de Torrelles sobre captura de lladres i el seu 
trasllat a Barcelona. 
Paper. . Bona conservació. Castellà. 2f. 310 x 215 mm 

R. 28026 
(Arx. 657-
22/m) 
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69. 1583, 1591, 1594 – 
Barcelona i Nàpols 

Cartes adreçades a Ramon de Torrelles sobre assumptes 
relatius al seu càrrec de lloctinent del capità general a 
l’Empordà. Moltes són del capità general de Catalunya, 
Juan de Zúñiga, comte de Miranda. 
Paper. 10 documents. Molt deteriorats. Castellà. 310 x 217 mm 

R. 28019 
(Arx. 657-
22/m) 

70. 1584, setembre 6 - 
Vic 

Testament de Pere Lavall, pedrenyaler, fill d'Esteve 
Lavall, ferrer del regne de França, i de Maria. 
Notari: Joan Ribot, per autoritat del bisbe de Vic, notari 
d'aquesta vila per Onofre Coma, difunt, que ho va cloure 
l'any 1602 
Pergamí. Olim: Arx. 773. signatura antiga: G. 499. Conservació 
regular. Tacat. Català. 325 x 525 mm 

R. 7395 
(Perg. 33 GF) 

71. 1584-1585 "Cuenta an el Sr. don Ramon desde XVIII de noviembre de 
LXXX4 que es quando començó el acrecentamiento de su 
sueldo de Capitán se dio este día una paga a la compañía 
que de su paga y las demás són las siguientes": Compte 
dels pagaments fets a la companyia de Ramon de 
Torrelles el anys 1584 i 1585, al “pífano”, tambors, 
cirurgià, capellà, patge, etc.. Parla de l’anada a Roses i a 
Pallejà. 
Paper. Bona conservació. Castellà 1f. 312 x 215 mm 

R. 28005 
(Arx. 657-
21/u) 

72. 1585 Ramon de Torrelles demana al rei que li siguin pagades 
les quantitats que es devien als seus avis per les despeses 
del castell de Bellver, dels diners del donatiu dels 
catalans a les corts que es celebren actualment [a 
Montsó], tal com es va prometre als seus avis. 
Paper. Esborrany. Molt deteriorat per la tinta. Castellà. 2f. 215 
x 154 mm  

R. 27994 
(Arx. 657-
21/j) 

73. 1586, gener 31 - 
València 

El rei Felip II d’Espanya ordena al seu tresorer de la 
corona d’Aragó, comte de Chinchón, que pagui a Ramon 
de Torrelles, nét i hereu d’Anna de Torrelles, els diners 
que es devien als seus avis pel manteniment dels soldats 
del castell de Bellver. 
Paper. Còpia simple. Deteriorat per la tinta. Castellà. 2f. 314 x 
215 mm 

R. 27996 
(Arx. 657-
21/l) 

74. 1586, juny 25 - 
Roses 

Carta de justificació que dóna un soldat a Ramon de 
Torrelles, mestre de camp, sobre certa falta que se li 
imputa. 
Paper. Deteriorat. Conserva restes del segell. Castellà. 1f. 317 x 
215 mm 

R. 28017 
(Arx. 657-
22/k) 

75. 1586, abril 30 – 
novembre 29 – 
Barcelona i Madrid 

Poders que fa Ramon de Torrelles en favor de Miquel Pol, 
cavaller de Barcelona, per cobrar del rei qualsevol 
quantitat que se li deu des del temps de la seva àvia, 
Anna de Torrelles.– 1586, novembre 29 – Madrid – 
L’escrivà reial Alonso Hurtado de Andrada ratifica els 

R. 27995 
(Arx. 657-
21/k) 
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poders de Miquel Pol. 
Notari: Nadal Castellón, notari de Barcelona 
Paper. Molt deteriorat per la tinta.Castellà. 2f. 312 x 215 mm 

76. 1588, marc - 
octubre 

Interrogatori sobre la mort de Bartomeu Romeu, cònsol 
de Prada, mort en una brega amb espases a la plaça de la 
vila. 
Paper. Tacat. Llatí i català. 10f. 215 x 165 mm 

R. 27979 
(Arx. 657-
19/o) 

77. 1589, juny 23 - Sant 
Lorenzo del Escorial 

El rei Felip II concedeix a Ramon de Torrelles que pugui 
disposar durant la seva vida de l’alcaidia de Bellver i la 
pugui deixar a un dels seus fills o gendres. Notari : 
Frigola, vicecanceller reial. 
Paper. Còpia de 1647 del notari Joan Jeroni de Talavera. Segell 
de placa. Numeració antiga: N. 17. 6f. Castellà. 310 x 215 mm 

R. 27963 
(Arx. 657) 

78. 1590, abril 14 - 
Roses 

Ordre de Ramon de Torrelles que ha rebut el capità 
general de l’artilleria de Catalunya, Joan de Palenzuela, i 
que remet al majordom d’artilleria, Juan de Mena, que 
doni pólvora i municions per a la torra del Cap de Creus i 
el fort de les illes Medes, davant les amenaces de naus 
algerianes contra Cadaquès. 
Paper. Té un cercle foradat, fet a posta, sense afectar el text. 
Foradat per la tinta fèrrica. Castellà. 2f. 310 x 217 mm 

R. 28018 
(Arx. 657-
22/l) 

79. 1591, setembre 2 - 
Montserrat 

El mestre [de Montesa, Pere Lluís Galceran de Borja] a 
Ramon de Torrelles perquè escrigui a Martin de Guzmán i 
estigui previngut contra l’entrada de francesos. 
Paper. Foradat per la tinta fèrrica. Castellà. 2f. 310 x 215 mm 

R. 28027 
(Arx. 657-
22/m) 

80. 1591, setembre 14 - 
Nàpols 

El comte [de Miranda], capità general de Catalunya, 
escriu a Ramon de Torrelles sobre proveïment de blat a la 
ciutat de Nàpols. 
Paper. Bona conservació. Castellà. 2f. 310 x 215 mm 

R. 28028 
(Arx. 657-
22/m) 

81. 1591, novembre 28 
- Barcelona 

El capità general de Catalunya mana al pagador reial, 
Francisco de Arano, que pagui a Ramon de Torrelles, 
lloctinent del capità general a l’Empordà, els 108.800 
maravedís que se li deuen pel seu salari fins al juliol de 
l’any present de 1591. 
Paper. Còpia simple. Bona conservació. Castellà. 1f. 314 x 215 
mm 

R. 27997 
(Arx. 657-
21/m) 

82. 1592, novembre 27 
- Barcelona 

El duc de Maqueda, capità general de Catalunya, mana a 
Ramon de Torrelles, alcaid del castell de Bellver, que 
Jeroni d’Argensola, presoner al castell de Bellver, després 
de donar manlleuta (fiança), sigui traslladat en deu dies a 
les presons de Barcelona. 
Paper plegat. Amb segell de placa. Deteriorat. Castellà. 1f. 434 
x 313 mm  

R. 27972 
(Arx. 657-
19/h) 
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83. 1594, desembre 13 - 
Barcelona 

Carta del duc de Maqueda a Ramon de Torrelles sobre 
l’embarcament dels alemanys i sobre el sou que ha de 
percebre. 
Paper. Foradat per la tinta fèrrica. Castellà. 2f. 310 x 215 mm 

R. 28029 
(Arx. 657-
22/m) 

84. 1596, gener 5 – juny 
- Puigcerdà 

Causa entre Joan de Sentmenat i Joan Baptista Terré, 
gendres de Ramon de Torrelles per matrimoni amb les 
seves filles Elionor i Anna, pel nomenament que va fer 
d’alcaid i batlle de Bellver, primerament en favor de 
Sentmenat (1592) i posteriorment en favor de Terré 
(1595). La sentència va declarar la preferència de Terré. 
Notari: Pere Vilossa 
Paper. Còpia pertanyent a Joan de Sentmenat. Deteriorat.  
Català i llatí. 30f. 315 x 225 mm 

R. 27984 
(Arx. 657-20) 

85. 1596, gener 5 – juny 
- Bellver 

Àpoca de Pere Mitjavila en favor de Guillem Ramon Sala, 
procurador reial, que ha rebut 50 sous de mà de Pere de 
Torrelles pels jornals fets en el castell de Bellver.  
Notari: Joan Gili , notari de Bellver, en substitució de Joan 
Guerau, notari difunt. 
Pergamí. Porta aferrat un paper amb el regest del document. 
Llatí. Bona conservació. 151 x 195 mm 

R. 27985 
(Arx. 657-
21/a) 

86. 1597,agost, 22 - 
Barcelona , Carrer 
Ample 

Joan Baptista Terré, nomenat alcaid del castell de Bellver, 
batlle de Bellver i sotsveguer del Baridà, presta jurament 
de fidelitat i homenatge davant del lloctinent i capità 
general de Catalunya. 
Notari: Gabriel Olzina 
Paper. Còpia autèntica del notari Joan Jeroni Talavera, el 1647. 
Segell de placa. Bona conservació. Llatí. 2f. 310 x 215 mm 

R. 28034 
(Arx. 657-23) 

87. 1597, agost, 25 - 
Puigcerdà 

Joan Baptista Terré i Ycart pren possessió del castell i la 
batllia de Bellver amb totes les seves pertinences i 
prerrogatives. 
Notari: Jaume Montellà, notari de Puigcerdà 
Paper. Còpia autèntica del notari Joan Jeroni Talavera, el 1647. 
Segell de placa. Bona conservació. Llatí. 4f. 310 x 215 mm 

R. 28035 
(Arx. 657-24) 

88. 1598, octubre 13 - 
Bellver 

Carta d’Antoni Lleopart a la “Il·lustre senyora” (de 
Bellver?) sobre el cobrament de rendes endarrerides. 
Paper. Còpia simple. Deteriorat. Català. 1f. 314 x 220 mm 

R. 27998 
(Arx. 657-
21/n) 

89. [S. XVI] - Barcelona Ramon Martí de Torrelles fa un requeriment al veguer 
reclamant uns presos que el veguer ha agafat amb 
sometent a Pi, batllia de Bellver, on la jurisdicció pertany 
als Torrelles. Resposta del veguer. 
Paper. Sense data. Còpia. Conservació regular. Català. 2f. 310 x 
216 mm 

R. 27973 
(Arx. 657-
21/v) 
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90. [S. XVI] Súplica de Ramon de Torrelles al rei perquè se li pagui el 
que se li deu. 
Paper. És un esborrany sense data. Castellà. Bona conservació. 
1f. 210 x 152 mm 

R. 28006 
(Arx. 657-
21/v) 

91. [S. XVI] - Perpinyà “Treslat de la strucció que Sa Magestat envia al vesitador 
València” Instruccions del rei als alcaids de les fortaleses 
de frontera del Rosselló i la Cerdanya sobre els sous dels 
soldats i les condicions dels que poden rebre a les 
fortaleses i donar llicència. 
Paper. Mont menjat de rosegadors afectant bona part del text. 
Molt deteriorat. Castellà. 2f. 310 x 215 mm 

R. 28031 
(Arx. 657-
22/o) 

92. [S. XVI] - Bellver Súplica de l’alcaid de Bellver al rei sobre els soldats de la 
fortalesa, que de vuit que n’hi havia, quatre s’han mort i 
un s’ha despatxat i un altre se’n vol anar, i com que no 
cobren des de l’any 20, demana que se’ls pagui com s’ha 
fet amb els de Salses i Perpinyà. 
Paper. És un esborrany sense data ni firma. Molt deteriorat. 
Castellà. 1f. 310 x 215 mm 

R. 28032 
(Arx. 657-
22/p) 

93. [S. XVI] - Bellver Petició de Joanot Torrelles al lloctinent del procurador 
reial a la Cerdanya, mossèn Mataplana, que refaci la 
paret sobre la porta del castell, que ha fet moviment i 
amenaça d’enderrocar-se part del castell, i que faci 
arreglar la teulada que ha perdut moltes lloses i la pluja 
podreix la fusta. 
Paper. Sense data ni firma. Molt deteriorat per la tinta. Català. 
2f. 310 x 215 mm 

R. 28033 
(Arx. 657-
22/q) 

94. [S. XVI] - Roses Informe sobre dos privilegis concedits a la família de 
Torrelles relatius a l’alcaidia de Bellver i altres coses 
annexes a ella, com les escrivanies de Puigcerdà, que 
s'han d'utilitzar per traspassar el privilegi de l'alcaidia a 
un dels fills de Ramon de Torrelles, segons concessió 
reial. 
Paper. Sense data ni firma. Molt deteriorat per la tinta. 
Castellà. 1f. 310 x 215 mm 

R. 28037 
(Arx. 657-26) 

95. [S. XVI] Petició de Ramon de Torrelles i Sentmenat sobre 
l'alcaidia de Bellver que tenia J. Baptista Terré. 
Paper. És un esborrany sense data ni firma. Foradat. Castellà. 
2f. 105 x 155 mm. 

R. 28041 
(Arx. 657-29) 

96. [S. XVI] Esborrany de Francesc de Sentmenat demanant al rei 
l’alcaidia de Bellver. Paper. Sense data ni firma. Bona 

conservació.  Castellà. 1f. 310 x 215 mm  

R. 28042 
(Arx. 657-29) 

97. [S. XVI] "Memorial de las compositions que son fetas en Sant 
Climent y Viladecans, Baronia de Araprunyà". "Memorial 
del que se ha gastat por la visura de Pera Padrosa, pagès 
de Sant Climent". Llista de despeses per captura, 

R. 28059 
(Arx. 657-30-
10) 



 

                                                            

 

 2. Batllia de Bellver i sotsvegueria del Baridà. 

Capitania General de l’Empordà. 

 

manteniment, judicis, testimonis, tortures, etc. de 
diferents acusats. 
Paper. Plegat. Conserva el segell. Bona conservació. Català. 4f. 
310 x 225 mm 

98. S. XVI-XVII L’alcaid de la fortalesa de Bellver demana al rei que mani 
pagar als soldats que allà serveixen allò que se’ls deu del 
seu sou, per poder cobrar ell els diners que ha gastat en 
el seu manteniment. Llista de les armes, municions i 
estris que es necessiten: “las cosas necesarias para la 
fortallesa de Belver” 
Paper. És un esborrany sense data. Deteriorat. Castellà. 2f. 315 
x 215 mm 

R. 28004 
(Arx. 657-
21/t) 

99. 1601, juny 26 - 
Roses 

Procés de venda del mas La Cabrisa de Roses, propietat 
de Rafael Ferrer, difunt, que fou administrador del 
patrimoni del comtat d’Empúries per Ramon de Torrelles 
i que, a instància de la vídua, Isabel de Torrelles, fou 
condemnat a pagar-li, ell i els seus fiadors, 2.200 lliures 
segons sentència de l’Audiència. Després de fer 
l’inventari dels béns de Rafael Ferrer i dels seus fiadors i 
complerts tots els requisits, el mas La Cabrisa es va 
vendre en encant públic a Joan Jutge Boscà, pagès de 
Roses, que posteriorment en va prendre possessió 
Paper. Còpia autèntica del notari Joan Jeroni Talavera, el 1647. 
Segell de placa. Molt deteriorat. Llatí. 6f. 310 x 215 mm 

R. 28036 
(Arx. 657-25) 

100. [1603] Articulat sobre la bona vida, fama i costums de Francesc 
Corratger i Mestre, escrivà de la cort eclesiàstica de 
Girona, mentre va residir a Barcelona l’any 1603 a casa 
del notari Calopa fent d’escrivent. 
Paper. Incomplet. Conservació regular. Català. 1f. 220 x 160 
mm 

R. 27974 
(Arx. 657-
19/j) 

101. 1609, juny 5 - 
Barcelona 

Héctor Pinatel, virrei i capità general de Catalunya, mana 
al comptador i al veedor del Principat que faci a la vídua 
de Ramon de Torrelles, Isabel, un certificat de les 
quantitats que se li devien en raó del sou del seu marit en 
la capitania general. 
Paper. Porta segell de placa. Signatura autògrafa del capità 
general, duc de Monteleón. Afectat per taques d’humitat. 
Castellà. 1f. 312 x 215 mm 

R. 27999 
(Arx. 657-
21/o) 

102. [1610] «Han de cobrar los herederos de don Ramon de Torrellas 
a cumplimiento de lo que se le devia por razón de la 
companya de Infantería de guarnición de Rosas, como 
paresce por las certificatorias”. Notes dels deutes que 
reclamava Ramon de Torrelles al rei per raó del seu sou 
com a lloctinent del capità general a la guarnició de 
Roses. 

R. 28001 
(Arx. 657-
21/q) 
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Paper. Una nota diu "morí a 10 d’agost 1595” Conservació 
regular. Castellà. 2f. 310 x 220 mm 

103. 1612, març 26 – 
Perpinyà 

Ramon de Vilanova, protector de la confraria de Sant 
Jordi, per renúncia d’Escipió de Vallgornera, notifica (a 
Ramon de Torrelles?) que ha estat triat “aventurer” de la 
confraria per a realitzar l’exercici militar que s’acostuma 
a fer anualment. 
Paper. Tacat. Conserva el segell. Català. 1f. 310 x 215 mm 

R. 28030 
(Arx. 657-
22/n) 

104. 1618-1771 "Alous en Pallejà del Rector de Sant Vicens de la Seu de 
Barcelona, Sant Cugat" Notes, dues cartes d'Ignasi Roig, 
rector de Sant Vicenç del Horts, al marquès de 
Sentmenat i a altra persona relacionada amb el marquès. 
Paper. 6 fulls solts, alguns plegats. Bona conservació. Català. 
205 x 150 mm 

R. 7398 
(Arx. 773 - I) 

105. [S. XVII] Apunts de diligències sobre causes criminals 
Paper. Un foli plegat. Deteriorat. Català. 1f. 315 x 225 mm 

R. 27975 
(Arx. 657-
19/k) 

106. [S. XVII] «Memorial de les rebudes ordinàries del Comtat 
d’Empúries per quiscun any, y axí be dels officis y salaris y 
càrrecs ordinaris que acostuma de pagar". Salaris i 
càrrecs dels diferents oficis que es paguen al comtat 
d'Empúries. 
Paper. Molt deteriorat per la tinta. Català. 4f. 312 x 215 mm 

R. 28002 
(Arx. 657-
21/r) 

107. [s. XVII] Esborrany de Miquel de Torrelles i de Sentmenat al rei 
demanant l’alcaidia de Bellver que ha usurpat Joan 
Terrer, fill de Joan Baptista Terrer i Maria de Sarriera, la 
seva segona esposa. 
Paper. Sense data. Bona conservació. Castellà. 2f. 310 x 215 
mm 

R. 28043 
(Arx. 657-29) 

108. [s. XVII] Esborrany de Miquel de Torrelles i de Sentmenat amb la 
petició al rei demanant l’alcaidia de Bellver que ha 
usurpat Joan Terrer, fill de Joan Baptista Terrer i Maria de 
Sarriera, la seva segona esposa. 
Paper. Sense data. Bona conservació. Castellà. 2f. 310 x 215 
mm 

R. 28044 
(Arx. 657-29) 

109. [s. XVII] Esborrany de Ramon de Torrelles al rei demanant 
l’alcaidia de Bellver en el cas de morir Joan Baptista 
Terrer, marit d’Anna de Torrelles, ja difunta sense fills, i 
titular del castell. 
Paper. Sense data. Bona conservació. Castellà. 1f. 310 x 215 
mm 

R. 28045 
(Arx. 657-29) 
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110. [s. XVII] Extracte del Anales de J. de Zurita (volum 4, llibre 18, 
capítol 44) on consta que Joan de Torrelles va demanar al 
rei que el tingués per català per gaudir dels privilegis del 
Principat i li restituís els seus béns a Aragó. 
Paper. Bona conservació. Castellà. 2f. 204 x 148 mm 

R. 28052 
(Arx. 657-30-
3) 

111. 1707, octubre- 
novembre - 
Barcelona 

Informació de testimonis rebuda en favor de Pere de 
Torrelles i de Sentmenat, portaveu del governador 
general de Catalunya, per justificar la seva absència de 
Camprodon i Puigcerdà on es dirigia per jurar els 
privilegis de dites vegueries, per haver ocupat els 
francesos la dita vila. Torrelles va jurar els privilegis de 
Camprodon a la vila de Santa Margarida de la vall de 
Bianya, i no va poder entrar a Puigcerdà. 
Notari: Josep Llaurador, notari de Barcelona, va fer la 
còpia 
Paper. Còpia del segle XVIII. Català i llatí. 5f. 312 x 225 mm 

R. 28063 
(Arx. 657-30-
14) 

 


