FONS DEL COMTAT DE QUERALT
BIBLIOTECA DE CATALUNYA
ARXIU
(2012)

Identificació
Context
Contingut i estructura
Condicions d’accés i ús
Documentació relacionada
Control de la descripció
Llista de components

IDENTIFICACIÓ
Codi de referència
CAT BC. Fons del comtat de Queralt
Títol
Comtat de Queralt
Data(es)
976-1913
Nivell de descripció
Fons
Volum i suport de la unitat de descripció
13 capses, 91 lligalls i 50 pergamins
CONTEXT
Nom del productor
Família Queralt, comtes de Santa Coloma i també les famílies Requesens, Descatllar,
Besora, Reard i Safont.
Història de l’organisme / Notícia biogràfica
El llinatge de Queralt va començar a partir dels Gurb, senyors del castell de Queralt,
que començaren a emprar el topònim com a cognom en el segle XI. El comtat de Santa
Coloma va ser concedit el 1599 a Pere de Queralt i d’Icard quan era senyor d’aquell
territori. El títol passà a Dalmau de Queralt i de Codina, virrei de Catalunya assassinat

el 1640 en el Corpus de Sang, i a Dalmau Queralt, marquès d’Alagó i d’Albolote, que
fou ascendit a gran d’Espanya. A la seva mort sense fills el 1647, el títol va passar als
seus cosins, els Reard, que es digueren des d’aleshores Queralt i que van viure a
Catalunya fins el segle XIX en què es traslladaren a Sevilla.
El comtat comprenia en les diferents etapes de la seva existència els llocs i territoris de
Santa Coloma de Queralt, Aguiló, Altafulla, l’Arboç, Bellprat, Bellvei, Bellver, Bordell,
Castellet, El Catllar, Civit, Figuerola, La Gornal, Montargull, Mont-roig, Puigvert, Rauric,
Rocafort, Santa Fe de Montfred, Tamarit, Torredembarra i Tous.
Les propietats del comtat foren comprades per Josep Safont i Lluch1 (1803-1861),
comerciant i banquer, i heretades pel seu germà Jaume Safont i Lluch, també
comerciant i apoderat del comte de Santa Soloma. Les reivindicacions i plets que van
mantenir els nous propietaris per al cobrament de les rendes del comtat formen una
part important de la documentació del fons descrit.
Història arxivística
Per les notes que contenen els documents, es pot veure que el propietari anterior, E.
Mitjana, va treballar-los i estudiar-los, intentant, fins i tot, ordenar-los. Un cop a la
Biblioteca de Catalunya, es van destriar alguns lligalls i pergamins que van ser
registrats i integrats dins una col·lecció factícia (Sèrie General d’Arxiu i col·lecció de
pergamins). Això fa que hi hagi diferents tipus de signatures topogràfiques, donat que,
físicament, no s’ha alterat la ubicació que tenen actualment. El present catàleg ha
incorporat en una única unitat descriptiva les descripcions de tots els documents que
integren el fons.
Dades sobre l’ingrés
Aquest fons va arribar a la Biblioteca de Catalunya per compra feta per la Diputació de
Barcelona a Enric Mitjana de las Doblas en data indeterminada. La Biblioteca de
Catalunya ja havia comprat a aquest advocat gironí alguns fons documentals a
principis dels anys 30. Els documents de Queralt, però, es van començar a registrar
l’any 1961.
CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut
El fons consta de 13 capses i 91 lligalls que ocupen 6,5 metres lineals, més un conjunt
de 50 pergamins que ocupen dues carpetes.
Les dates límit del fons es situen entre els anys 976 i 1913, tot i que el document del
segle X és una còpia. L’original més antic és un pergamí de 1207. Els anys dominants
corresponen al segle XIX, seguit dels segles XVI i XVII. La documentació medieval
s’acumula a l’apartat dels documents personals i familiars.
La tipologia dels documents es reparteix de forma desigual, de manera que
predominen els documents sobre el patrimoni i la seva administració, entre els quals hi
ha força llevadors de censos, alguns capbreus i nombrosa documentació sobre
delmes, rendes, límits de propietats, compres, establiments, contractes, i tota mena
d’informacions utilitzades per la família Safont per a reivindicar els seus drets sobre els
béns adquirits als Queralt. Els plets i els documents judicials segueixen en importància
quantitativa. La documentació familiar i personal la integren especialment testaments,
però també privilegis, actes de possessió, capítols matrimonials, donacions, etc. La
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correspondència és essencialment de la segona meitat del segle XIX i es refereix
sobretot a la família Safont, tot i que s’hi han barrejat un parell de cartes del venedor
del fons, Enric Mitjana, corresponents ja al segle XX. La documentació eclesiàstica, els
manuals notarials i la documentació municipal són una part menor del fons.
La importància del fons de Queralt es fonamenta especialment en la possibilitat que
ofereix d’estudiar un territori concret -fet que repercuteix en les investigacions que es
puguin portar a terme a nivell d’històries locals-, així com les dades que proporciona
sobre la formació i desenvolupament de les grans propietats senyorials de l’aristocràcia
catalana al llarg del temps. Sense menysprear tampoc l’aportació que pot fer a estudis
específics d’història econòmica, agrària, de l’alimentació, i de tants altres temes que
seria llarg esmentar.
Informació sobre avaluació, tria i eliminació
El fons és històric i és de conservació permanent, per tant, no està sotmès a avaluació,
tria o eliminació.
Increments
No es preveuen increments
Sistema d’organització
Els documents s’han conservat físicament en l’ordre que tenien en arribar a les nostres
mans. La sospita que eren documents que s’havien alterat respecte la seva ordenació
original ens ha fet refer el seu ordre intel·lectual i els hem descrit segons el quadre de
classificació que ordena els documents en 10 epígrafs:
0. Llibres espèculs
1. Genealogia i heràldica
2. Documentació personal i familiar
3. Administració del patrimoni
4. Correspondència
5. Plets i documentació judicial
6. Documentació eclesiàstica
7. Protocols notarials
8. Documentació municipal
9. Altres

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
Condicions d’accés:
L’accés és lliure i total, llevat dels casos en què, per necessitats de restauració o de
dipòsit per a exposicions, els documents siguin exclosos de consulta. La documentació
no està microfilmada ni digitalitzada, cosa que fa que, per ara, s’hagin de consultar els
originals.
Condicions de reproducció:
La reproducció dels documents està subjecta al seu estat de conservació i a les
condicions que marca la normativa vigent a la Biblioteca de Catalunya.

Llengües i escriptures dels documents:
Estan escrits essencialment en castellà, català i llatí. Quan s’utilitza altra llengua
diferent al català o castellà, s’indica a la descripció. L’escriptura dels documents
medievals és la minúscula carolina característica dels actes notarials.
Característiques físiques i requeriments tècnics
Alguns documents estan malmesos per la humitat o l’acció d’insectes.
Instruments de descripció
El catàleg del fons és l’únic instrument de descripció complet. El venedor del fons, E.
Mitjana, va elaborar un llistat manuscrit l’any 1934 que es pot trobar dins BC Queralt
10/9.

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
Existència i localització dels originals:
L’antic arxiu dels senyors de Queralt es va dispersar en diversos fragments. A més dels
documents que es guarden a la Biblioteca de Catalunya, hi ha documents del fons de
Queralt a l’arxiu de Santa Coloma; una part important es conserva a l’Arxiu Històric de
Tarragona; una altra part va anar a raure per compra a l’Arxiu de la Corona d’Aragó i
una altra es troba a l’Arxiu Històric Comarcal de Montblanc. Hi ha notícies de
documents sobre Aguiló i Santa Coloma sortits a subhasta pública2 i de pergamins
solts del fons patrimonial dels Catllar i dels Besora que es troben a l’Arxiu Comarcal de
Ripoll3.
Existència i localització de còpies:
No es coneixen actualment.
Unitats de descripció relacionades:
Existeix un inventari intern dels documents de l’arxiu de Queralt conservats a l’Arxiu
Històric de Tarragona. Una informació genèrica sobre els pergamins del mateix arxiu
ha estat publicada per Daniel Piñol Alabart: “Unes notes sobre el fons de pergamins de
Santa Coloma de l’Arxiu Històric de Tarragona” a Recull, núm. 6 (1999), p. 91-108.
Josep M.T. Grau i Pujol ha publicat una guia sobre els fons de la Baixa Segarra que es
troben al mateix arxiu: “Documentació sobre Santa Coloma de Queralt i la Baixa
Segarra a l’Arxiu Històric de Tarragona” a Recull, núm. 8 (1993), p. 39-51. Finalment, la
documentació de Queralt conservada a Montblanc és publicada per Josep M. Porta
Balanyà: “Inventari del fons dels comtes de Santa Coloma de Queralt dipositat a l’Arxiu
Històric Comarcal de Montblanc (Conca de Barberà)” a Recull núm. 3, p. 205-235.
Bibliografia:
No es coneixen obres publicades a partir de l’estudi específic d’aquest fons fragmentari
conservat a la Biblioteca de Catalunya. És recomanable la consulta de la revista anual
Recull que publica l’Associació Cultural Baixa Segarra. Una bibliografia molt completa
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sobre diversos aspectes del territori de Queralt, a més dels índexs de les revistes locals
i un recull de fotografies, es troba a la pàgina web de la mateixa associació.
[ http://www.fut.es/acbs/ ]
NOTES
A causa de la fragmentació del fons de Queralt dins la mateixa Biblioteca de Catalunya,
no es descarta la possibilitat d’incorporació de nous documents.
CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
Autoria i fonts:
La descripció ha estat realitzada per Reis Fontanals Jaumà i Montserrat Molina Egea.
Regles o convencions:
La classificació del fons i la seva descripció s’han fonamentat en les recomanacions de
l’article de Josep Fernández Trabal, “Els arxius familiars i patrimonials. Problemàtica,
caracterització i metodologia” a Lligall 4 (1991), p. 95-114.
Data de la descripció:
Catàleg realitzat l’any 1995 i revisat el gener-febrer de 2004.

LLISTA DE COMPONENTS

Catàleg del fons del comtat de Queralt

0. Llibres espèculs
• 1170-1612
Quadern dels actes referents a la casa de Queralt. Memorial dels actes que lo senyor Mº
Francesc de Queralt tramet a Barcelona per Pedrasa, vuy que comptam XVIII de
dezembre M.D.XXX.IIII (f. 15).Te les escriptures baix escrites Mº Lluís Porta, notari de
Cervera (f. 24). Cotas de actes que son en la escrivania comuna de la comunitat dels
capellans de Santa Coloma (f. 25). Actes que té el notari de Cervera Simon Porta (1540)
(f. 44). Lo que se ha trobat de actes hi procesos ultra del inventari pres per moss.
Simeon Porta, notari de Cervera, l’any MDXLI del Callar (f. 46vº). Memorial dels actes
les quals te miser Costa del Callar (f. 47vº).
53 f. BC Queralt 6/1
• S. XIV-XVIII
Recull de notes de documents i actes de la casa de Queralt i també d'algun fet curiós.
95 f. Quadern sense relligar, fet entre els s. XV-XVI. Amb anotacions del segle XX. BC
Queralt 6/9

• S. XIV-XVIII
Indice alfabético de los papeles pertenecientes a la Baronia de Mayals y a la Familia de
BASSECOURT. Año de 1791.
43 f. Relligat en pergamí. BC Queralt 13/1

1. Genealogia i heràldica
• 1598-1839
Apunts genealògics de la "Casa de Requesens". Santa Coloma de Queralt.
BC Arx 712
• S. XVII-XIX
Petició de documents a l'arxiver del comte de Santa Coloma (1837). Arbre genealògic
dels Gurrea amb aclariment dels drets d'herència (s. XVIII). 4 f. Investidura feta pel baró
de la Linde, intendent de Catalunya, a Joan de Queralt i Pinós com a comte de Santa
Coloma (1783).
3 documents. Còpia. BC Queralt 6/6
• 1829
Escriptura de venda, escriptura d'investidura de la baronia de l'Arboç a Joan de Queralt,
comte de Santa Coloma. Còpia simple de l'escriptura d'investidura. Croquis de la baronia
de l'Arboç i explicació de la seva història4.
4 documents. BC Queralt 6/8
• [S. XIX]
Història dels castells i quadres del comtat de Queralt amb menció dels documents de
l'arxiu.
Quadern sense cobertes. BC Queralt 6/10
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2. Documentació familiar i personal
• [976]-1597
Llibre de notas de actes de la casa de Queralt fahents per la descendencia y altres
memories en aqueix fi.
16 f. Relligat en pergamí.5 BC Queralt 12/1
• 1207, setembre 23
Bernat de Castellcir i el seu germà Bertrand signen un pacte de no agressió amb Guillem
Ruset i donen per anul·lades les captures que s'han fet i les querimònies que es van
adreçar fins el dia present.
Notari: Ramon Licerati?.
Pergamí. Partit per ABC. 120 x 195 mm. En llatí. Reg. 15816. Perg. 94
• 1251, maig 27
Reconeixement d'un deute de Bernat de Santa Coloma a Berenguer i Ramon de Benages.
Testament (fragment) de Bernat de Santa Coloma.
Notari: Berenguer de Vila.
Dos documents. Pergamí opistògraf. Vestigis de fil d'haver estat cosit. 146 x 168 mm.
En llatí. Reg. 15819. BC Perg. 94
• 1262-1662
Testaments diversos:
. 1262. Portfangós.
Testament de Pere de Queralt.
Còpia del s. XIX.
. 1362, febrer 27. Tarragona
Testament de Bernat d'Olzinelles.
Còpia de 1661.
. 1362, novembre 4. El Catllar
Testament de Bernadí d'Olzinelles.
Còpia del segle XIX.
.1401, gener 19. Osca
Testament de Joan López de Gurrea, senyor de Montflorit, i de la seva esposa Francisca
López de Heredia.
. 1558, gener 20. Barcelona
Testament de Jaume d'Aguilar i Dusay.
Còpia del segle XIX.

. 1572, agost 7. Tarragona
Testament de Miquel Colom, mercader de Tarragona.
Còpia de 1624.
. 1662, juny 16. Barcelona
5
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Testament de Felicià Sayol de Barberà.
Còpia de 1667.
7 documents. BC Queralt 7/2
• 1286, febrer 9
Clàusula del testament de Berenguera, esposa de Guillem d'Olesa.
Notari: Pere Martí, notari de Barcelona.
Pergamí. 154 x 295 mm. Còpia de l'any 1326. En llatí. Reg. 15851. BC Perg. 98
• 1298-1400
Testaments, clàusules i capítols d'Arnau de Mur i Dalmau de Mur.
10 documents. BC Arx 785
• [s. XIII]
Fragment del testament de Bernat de Santa Coloma.
Al dors: fragment il·legible.
Pergamí opistògraf (v. Reg.15819). Vestigis d'haver estat cosit a altres 2 pergamins. 65 x
205 mm. En llatí. Reg. 15820. BC Perg. 94
• 1303-1627
Privilegis dels comtes de Queralt a favor del monestir de Santa Maria de Bell-lloc.
BC Arx 700
• 1312-1831
Documents diversos del comtat de Queralt: privilegis, ordinacions (1571), drets de
carnisseria, de reconstrucció del castell, capítols de concòrdia (1540).
12 documents. BC Arx 703
• 1321-1635
Cartes i privilegis reials.
25 documents. Hi ha diverses signatures autògrafes reials. BC Arx 774
• 1325, desembre 16
Guillemó de Sala, fill de Pere de Sala, firma rebut a Llorença, germana seva, dels
documents antics i escriptures que li ha donat de les propietats que heretaren del seu
pare.
Notari: Pere de Folgueres, notari de Barcelona.
Pergamí. 160 x 323 mm. En llatí. Reg. 15848. BC Perg. 110
• 1325, desembre 16

Guillemó de Sala, fill de Pere de Sala signa rebut a la seva germana Llorença del
pagament que li ha fet dels cubs i bótes del celler de la casa que fou del seu pare.
Notari: Pere de Folgueres, notari de Barcelona.
Pergamí. 172 x 260 mm. En llatí. Reg. 15849. BC Perg. 98
• [1336], gener 16
Àpoca de les joies i altres objectes de valor que aporta com a dot Saureta, esposa de
Daniel Roger de Rosanes.
Notari: Bernat de Vila-rúbia
Pergamí. 386 x 500 mm. En llatí. Reg. 16203. BC Perg. 443
• 1338, agost 28
Ròmia, vídua de Ponç de Ponç, firma rebut al seu germà Ramon de Marata de 40 sous
per al casament de la seva filla Francesca, que finalment va entrar en el monestir de Sant
Pere de la Roca.
Notari: Bonanat Bonmancip.
Pergamí. 187 x 261 mm. En llatí. Reg. 15854. BC Perg. 98
• 1347-1702
Documents diversos del comtat de Queralt: privilegis, testaments, possessions,
concòrdies, rebut del monestir de Bell-lloc, etc.
8 quadernets de documents. BC Arx 702
• 1379, maig 31. Barcelona
Testament de Valensa, esposa de Ramon Sura.
Notari: Francesc d'Olzinelles, notari de Barcelona.
Pergamí. 204 x 419 mm. En llatí. Reg. 16168. BC Perg. 68
• 1413, setembre 7. Barcelona
Carta reial exigint el pagament de la lleuda per diverses mercaderies -sobretot peixdesembarcades a Cotlliure.
Notari: Pere Miquel Carbonell, arxiver reial.
Pergamí. 378 x 280 mm. En llatí i català. Autògraf de Pere Miquel Carbonell. Reg.
15771. BC Perg. 19
• 1417, gener. Marcovau
Bernat Sacirera declara complir les ordres del rei manifestades en una carta on li mana
actuar d'immediat com a àrbitre en el conflicte entre Dalmau Sacirera Berenguer de
Montbui i Pere Ripoll.
Notari: Pere Noguers, notari de Cervera.
Pergamí. 328 x 492 mm. En llatí. Reg. 16125. BC Perg. 126

• 1463-1478
Castellet. Quadern amb còpia de 9 documents sobre Joan López de Gurrea, governador
del Regne d’Aragó:
. 1463, febrer 16. Saragossa
Joan López de Gurrea pren possessió del seu càrrec de governador del Regne d'Aragó.
. 1463, agost 31
Rebut de Joan López de Gurrea del seu salari de governador.
. 1464, gener 12
Rebut de Joan López de Gurrea del seu salari de governador.
. 1475, gener 12
Ídem
. 1476, gener 17
Ídem
. 1477, gener 11. Saragossa
Ídem
. 1478, gener 30
Ídem
. 1454, novembre 16
Venda de Castellet a Francesc Desplà.
. 1474, agost 22. Saragossa
Testament de Martí de Gurrea, senyor de Torrelles.
40 f. 9 documents. Quadernet en 8º sense cobertes. BC Queralt 7/9
• 1466, juliol 15. Vilafranca del Penedès
Codicils testamentaris d'Elionor de Pallars, esposa d'Arnau Roger, comte de Pallars, i
filla de Ramon de Castellar i de Joana de Queralt.
Notari: Miquel Sans, notari públic de Barcelona.
4 f. Quadern en foli. Cobertes de pergamí. BC Queralt 7/10
• 1473, abril 1. Torre de Fluvià
Testament d'Isabel, esposa de Gaspar de Vallseca.
Notari: Joan Pontelles, notari de Cubelles.
Pergamí. 181 x 360 mm. En llatí. Reg. 15882. BC Perg. 170
• 1493, maig 17
Testament de Joan So i Boxadors, senyor de Talavera i La Roca de Pelancà, davant de
Dalmau Ginebret, notari de Barcelona.
1 f. Còpia de 1534. BC Queralt 8/9
• 1493, desembre 21. Girona

Beatriu, esposa d'Otger d'Agramunt, difunt, fa rebut a Ponç Martí de Malla dels 12000
sous que li ha pagat del dot de la seva filla Beatriu, esposa de Roger de Malla.
Notari: Dalmau Ombert, notari públic substitut de Jaume de Campllong, notari de
Girona.
Pergamí. 146 x 292 mm. En llatí. Reg. 15886. BC Perg. 170
• 1503-1833
Documents diversos del comtat de Queralt: Poders, concòrdies, sentències, entre la Casa
de Queralt i la Universitat de Santa Coloma de Queralt.
62 [61] documents. BC Arx 704
• 1510, agost 16. Girona
Pere Desbach i d'Avellaneda, senyor del castell d'Orriols, firma rebut a Lluís Desvern,
sogre seu, de les 50 ll. de complement del dot de la seva esposa Caterina.
Notari: Pere Antic Renard, substitut i successor de Jaume de Campllong, notari de
Girona.
Pergamí. 133 x 268 mm. En llatí. Reg. 15892. BC Perg. 170
• 1514-1621
Notes sobre testaments, capítols, actes de possessió, matrimonis, donacions i òbits de la
Casa Desbach.
3 f. BC Queralt 8/13
• 1535, maig 21
Testament d'Isabel Descatllar.
19 f. Còpia de 1680. BC Queralt 8/8
• 1539-1595
Capítols matrimonials diversos:
. 1539
Capítols matrimonials entre Jaume Aguilar i Àngela de Camporrells.
Còpia simple.
. 1595
Capítols matrimonials entre Francesc d'Asís Aguilar i Peralta i Maria d'Ycart.
2 quaderns en format foli. Còpia autèntica de 1852. BC Queralt 7/12
• 1566-1587. Barcelona
Clàusules testametàries diverses:
. 1566, març 24. Barcelona
Clàusules testamentàries d'Àngela Aguilar i de Camporrells.
2 f. Còpia autèntica de 1595.

. 1587, juny 20. Barcelona
Clàusules testamentàries de Guerau de Sayol, fill de Benet de Sayol.
5 f. Còpia autèntica de 1667.
2 documents. BC Queralt 7/14
• 1575, febrer 16. Girona
Rafael Vivet, ciutadà de Girona i procurador de Frederic de Farners, firma rebut a
Miquel de Cartellà, de Maçanet, de les 1500 lliures que li ha pagat com a dot d'Eufràsia,
filla seva i esposa del dit Frederic de Farners.
Notari: Bernat Caselles, notari substitut de Jaume de Campllong, de Girona.
Pergamí. 186 x 303 mm. En llatí. Reg. 15903. BC Perg. 170
• 1582, juliol 28
Testament de dona Gerònima Garau Desmiquel y de son hereter, dona Estefania, sa
filla, qui casà ab don Miquel de Cruïlles.
3 f. Còpia de 1622. BC Queralt 8/2
• 1583, abril 30
Testament d'Anna de Requesens, Campllong i Muntanyans, senyora de Púbol.
10 f. Clos l’any 1597. Còpia. BC Queralt 8/10
• 1593-1626
Libre de notes de actes de temps de don Pedro de Queralt, comte de Santa Coloma, y de
dona Maria sa muller y de don Dalmau de Queralt, comte de Santa Coloma y de temps
dels curadors de don Bernat Codina, que tots se feren en poder de Francesch Vidal,
notari de Barcelona y contenen desde 25 de novembre 1593 a 28 febrer 1626.
98 f. Relligat en pergamí. BC Queralt 12/2
• 1607, juliol 14
Testament d'Estefania de Cruïlles i Desmiquel, senyora de La Roca de Pelancà y ses
rendes. Fa hereter seu universal al prior i convent del Monestir de Predicadós de
Gerona.
12 f. Còpia de 1622. BC Queralt 8/3
• 1611, octubre 21
Testament de Miquel de Requesens i Campllong olim de Cruïlles, fa hereu a don Josep
de Tormo, a 21 de octubre 1611.
4 f. Original. BC Queralt 8/11
• 1618

Confirmació de privilegis feta per Felip III a favor de Dalmau de Queralt, comte de
Santa Coloma, per tal que, segons concòrdia feta entre el dit comte i la vila de Santa
Coloma, pugui rebre i exigir el dret de la cisa i altres imposicions en la vila i terme de
Santa Coloma de Queralt.
14 f. En pergamí. Té signatura autògrafa de Felip III. BC Arx 681
• 1619
Confirmació de privilegis feta per Felip III a favor de Dalmau de Queralt, comte de
Santa Coloma, per tal que, arrel de la sentència de l'Audiència Reial, pugui rebre i exigir
el dret de la cisa i altres imposicions en la vila i terme de Santa Coloma de Queralt.
22 f. En pergamí. Té signatura autògrafa de Felip III. BC Arx 680
• 1631, juliol 9
Testament de Joan Sarriera i de Gurb, habitant en les ciutats de Barcelona i de Girona,
fet en poder d'Antoni Joan Fita, notari de Barcelona.
10 f. BC Queralt 8/6
• 1662-1788
Testament de Bernat de Pons, comte de Robles.
Còpia del s. XVIII.
• 1788
Carta de Francesc Xavier Llorens a Francesc Salvat.
• 1766
Testament d'Ignasi Andreu de Queralt.
Còpia de 1858.
3 documents. BC Queralt 6/5
• 1691, maig 31 - S. XIX
Notícies relatives a la casa situada a la Plaça del Mercat de la ciutat de València, venuda
pels comtes de Santa Coloma a Miquel Safont.
BC Queralt 8/15
• 1699, juliol 9, Barcelona
Testament i codicil de Narcís Descatllar i Sarriera, marquès de Besora, rebut en poder de
Juan Francisco Verneda, notari de Barcelona.
14 f. BC Queralt 8/20
• 1724, setembre 2. Vic
Testament de Martina Funes de Villalpando y Gurrea, dona de Francisco, senyor de
Baurnonville, Eril i Orcau, vescomte de Jóc i baró d'Orcau, en poder de Pere Casas,
notari de Vic.

4 f. BC Queralt 8/21
• 1741
Súplica del marquès de Rupit al rei per tal que l’eximeixi de pagar el dret de llances.
2 f. Esborrany. BC Queralt 8/16
• 1751-1824
Poders fets pels comtes de Santa Coloma de Queralt.
12 documents. BC Arx 699
• [S. XVIII]
. Estado de los instrumentos de gracias, privilegios, concessiones, ventas, títulos y
demás pertenecientes a la Casa de Queralt, que se hallan en el Real Archivo de
Barcelona y en el de la Baylia ...
. Estractos de documentos referentes al apellido o familia ilustre de Queralt en
Cataluña y a la Villa de Santa Coloma de Queralt que se custodian en el Real y General
Archivo de la Corona de Aragón
. Noticias referentes a Castellet
3 documents. BC Queralt 5/29
• 1829, agost 14
Escriptura d'investidura per l'administrador batlle general del Reial Patrimoni del
Principat de Catalunya, atorgada a favor de Joan Baptista Maria de Queralt, comte de
Santa Coloma del tercer marquesat de Besora.
5 f. BC Queralt 8/24
• 1853
Còpia simple del testament de Salvador Juncadella i Casanovas, fabricant de Barcelona.
BC Queralt 4/3
• [S. XIX]
Relación de documentos entregados a Don Miguel Coma y Torrens. Transcripció de
documents dels segles XIV al XVI.
40 f.6 BC Queralt 8/1

6

F. 125-164. Amb anotacions de Mitjana de las Doblas.

3. Administració del patrimoni

a. Censos
• 1219, agost 18
Memòria de dos deutes de Guillem d'Horta.
Pergamí. 222 x 119 mm. En llatí. Reg. 15817. BC Perg. 94
• 1225, octubre 16
Pere de Corró i Sibil·la, consorts, estableixen una terra a Guerau Sastre i la seva esposa,
situada a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall.
Notari: Pere de Roca, notari de Granollers.
Pergamí. 205 x 219 mm. En llatí. Reg. 15818. BC Perg. 97
• [1246], febrer 21
Berenguer de Queralt i el seu fill Galceran vénen a Pere de Manlleu un mas situat a
Gurb.
Notari: Ramon d'Abadia, canonge de Vic.
Pergamí. 242 x 360 mm. Còpia de 1316. En llatí. Reg. 16106. BC Perg. 164
• 1254
Ferrer Desbrull, batlle de Montcada? en nom de Gastó i Bernat de Centelles, fa
establiment a Esforsiu, de Sant Genis de Vilassar, d'un mas que el dit Gastó té a la vila
de Cabrils.
Notari: Pere Marquès, notari de Barcelona.
Pergamí. 156 x 239 mm. En llatí. Reg. 15821. BC Perg. 94
• [1281], gener 5
Astruc de Manresa, jueu de Vic, firma àpoca a Bernat de Santa Coloma, de 400 sous que
li ha pagat d'un deute que tenia. Notari: Berenguer d'Estany, escrivà jurat, de manament
de Berenguer de Bellver.
Pergamí. 147 x 186 mm. En llatí. Reg. 15825. BC Perg. 94
• 1283-1795
Notes de confessions de censos pagats al comte de Santa Coloma.
Notes de documents. BC Queralt 3/10
• 1291, abril 27

Arnau Roig de Palol Sabaldòria i Ermessenda, es reconeixen persones pròpies de
Berenguer de Palol.
Notari: Dalmau Honrat.
Dos documents en un pergamí. 187 x 233 mm. En llatí. Reg. 15829. BC Perg. 97
• 1307, novembre 7
Guillem de Santa Coloma reconeix tenir un deute de 30 sous amb Bernat de Planella per
unes robes que li va comprar.
Notari: Pere de Vall, prevere, rector de Moià, ho va cloure l'any 1311.
Pergamí. Document cancel·lat. 134 x 209 mm. En llatí. Reg. 15841. BC Perg. 94
• 1325, desembre 7
Guerau de Gualba, tutor dels fills de Guillem de Malla, signa àpoca a Saura, vídua de
Guillem i germana seva, de robes i joies.
Notari: Pere Vivet, notari de Vic.
Pergamí. 154 x 270 mm. En llatí. Reg. 15850. BC Perg. 98
• [1334], gener 9
Bernat de Santa Coloma reconeix un deute del seu germà Guillem amb Pere Juliol,
draper, per unes robes que li va comprar.
Notari: Guillem Coscoy, notari de Barcelona
Pergamí. 188 x 230 mm. Document cancel·lat. En llatí. Reg. 15853. BC Perg. 98
• [1342], febrer 16
Bernat de Mont-rodon reconeix Elisenda, esposa de Bernat de Santa Coloma, que li va
pagar 400 sous dels 1500 que li devia el seu difunt espòs.
Notari: Arnau de Fuxà, rector de Santa Coloma.
Pergamí. 164 x 218 mm. En llatí. Reg. 15858. BC Perg. 112
• [1344], gener 2
Establiment de terra a Cornellà.
Notari: Pere de Folgueres, notari de Barcelona.
Pergamí. 335 x 515 mm. En llatí. Reg. 16167. BC Perg. 68
• 1345
Anotacions notarials sobre violaris.
Pergamí. 163 x 77 mm. Reg. 15844. BC Perg. 94
• 1347, desembre 5

Berenguer de Sentmenat fa rebut de 50 lliures rebudes de la seva àvia Alamanda de
Cartellà.
Notari: Bernat Bonamich.
Pergamí. 125 x 287 mm. En llatí. Reg. 15852. BC Perg. 98
• 1417, febrer 11. Barcelona
Guillem Pere Massaguer ratifica a Bernat Oliver, de Cornellà, l'establiment d'una terra
situada a Cornellà, al lloc dit Lo Cogoll.
Notari: Pere Andreu, notari de Barcelona.
Pergamí. 345 x 354 mm. En llatí. Reg. 16172. BC Perg. 68
• 1417, setembre 24
Capbreu del castell d'Aguiló.
Paper. Rotlle. Reg. 5611. Provisional: BC Sala Annexa Arxiu
• 1420, juny 6. Moià
Guillema Roseta, esposa de Francesc Roset, difunt, i hereva dels seus béns, firma rebut a
Pere de Vilavendrell, prevere de Moià, de la quantitat que li ha pagat en concepte de
pensió d'un censal que paga com a procurador de la casa de Santa Coloma.
Notari: Joan de Puigcasat, regent l'escrivania de l'església de Moià.
Pergamí. 138 x 286 mm. En llatí. Reg. 15877. BC Perg. 170
• 1473, novembre 23. Barcelona.
Francesc Joan de Santa Coloma, procurador del seu fill Galceran Jeroni de Santa
Coloma, firma rebut a Joana, esposa de Valentí Gibert, mercader de Barcelona, difunt,
de 78 ll. 8 sous i 9 diners de la lluïció d'un censal.
Notari: Tomàs Costa, notari de Barcelona.
Pergamí. 166 x 321 mm. En llatí. Reg. 15883. BC Perg. 170
• 1479, abril 17. Barcelona
Àpoca del prior de la capella de les 11.000 verges de la Seu de Barcelona, a Joan Balle,
pagès d'Eramprunyà, pel mas Cabrefic, de Sitges.
Notari: Pere Pasqual, notari de Barcelona.
Pergamí. 328 x 345 mm. En llatí. Reg. 16170. BC Perg. 68
• 1505, novembre 11. Cervera
Pere Lluís Gravalosa, senyor de Castellar, vegueria de Manresa, signa rebut a Jerònima
de Queralt que en nom de Lluís Joan de Vilaplana, cavaller de Cervera, li ha pagat la
pensió d'un censal que rep anualment sobre la baronia de Puigvert.
Notari: Antoni Romeu, notari de Cervera.
Pergamí. 201 x 215 mm. En llatí. Reg. 15888. BC Perg. 170

• 1505, novembre 11. Cervera
Pere Lluís Gravalosa, senyor de Castellar, vegueria de Manresa, signa rebut a Jerònima
de Queralt que en nom de Lluís Joan de Vilaplana, cavaller de Cervera, li ha pagat la
pensió d'un censal que rep anualment sobre la baronia de Puigvert.
Notari: Antoni Romeu, notari de Cervera.
Pergamí. 203 x 233 mm. En llatí. Reg. 15889. BC Perg. 170
• 1510, gener 23. Puigvert
Arnau Calavera, de Lleida, firma rebut a Jerònima de Queralt, senyora de Puigvert, de
12 lliures que li ha pagat com a pensió d'un censal.
Notari: Gaspar de Sentesmasses, prevere i vicari de Puigvert.
Pergamí. 123 x 310 mm. En llatí. Reg. 15891. BC Perg. 170
• 1514, desembre 28. Lleida
Pere Mir Arnau, mercader, hereu de Joan Arnau Calavera, firma rebut a Jerònima de
Queralt de la pensió d'un censal que rebia el tal Calavera quan vivia.
Notari: Francesc Gener, notari per tot el domini del rei d'Aragó.
Pergamí. 169 x 143 mm. En llatí. Reg. 15893. BC Perg. 54
• 1515, novembre 12. Cervera
Francesc Hotges, de Castelltallat, procurador de Pere Lluís de Gravalosa, donzell de
Castellar, firma rebut a Jerònima de Queralt de la pensió anual d'un censal creat sobre la
baronia de Puigvert.
Notari: Joan Muntaner, notari de Cervera.
Pergamí. 155 x 307 mm. En llatí. Reg. 15894. BC Perg. 170
• 1516, novembre 12. Cervera
Francesc Hotges, de Castelltallat, procurador de Pere Lluís Gravalosa, senyor de
Castellar, signa rebut a Jerònima de Queralt, senyora de la baronia de Puigvert, de la
pensió d'un censal sobre dita baronia.
Notari: Joan Muntaner, notari de Cervera.
Pergamí. 128 x 254 mm. En llatí. Reg. 15895. BC Perg. 170
• 1516, desembre 19. Lleida
Pere Mir Arnau, procurador de Pere Calavera, de Cambrils, i d'altres, firma rebut a
Jerònima de Queralt, de Puigvert, de 12 ll. de la pensió de dos censals.
Notari: Felip Jaume Castelló, notari de Lleida.
Pergamí. 155 x 195 mm. En llatí. Reg. 15896. BC Perg. 54

• 1521, desembre 15. Balaguer
Joan Oliola, prevere de Balaguer, procurador de Margarida Peguera, esposa de Jaume
Peguera, cavaller de Barbastre, firma rebut a Jerònima de Queralt de les 20 lliures que li
ha pagat de pensió per un censal.
Notari: Antoni Roca, notari de Balaguer.
Pergamí. 155 x 213 mm. En llatí. Reg. 15897. BC Perg. 54
• 1524, setembre 24. Puigvert
Pere Mir Arnau, mercader de Lleida, firma rebut a Pere de Queralt per un censal que li
fa anualment.
Notari: Joan Puig, prevere i vicari de Puigvert.
Pergamí. 188 x 286 mm. En llatí. Reg. 15898. BC Perg. 170
• 1525, novembre 11. Cervera
Joan de Gravalosa, senyor de Castellar, firma rebut a Pere de Queralt, senyor de la
baronia de Puigvert, per la pensió d'un censal.
Notari: Lluís Porta, notari de Cervera.
Pergamí. 109 x 323 mm. En llatí. Reg. 15899. BC Perg. 170
• 1525, desembre 5. Puigvert
Pere Mir Arnau, de Sos, firma rebut a Pere de Queralt, senyor de Puigvert, del preu de la
pensió anual d'un censal mort.
Notari: Antoni Trullet, prevere i vicari de Puigvert.
Pergamí. 122 x 332 mm. En llatí. Reg. 15900. BC Perg. 170
• 1551
Llevador de censos d'Aguiló.
6 f. BC Arx 667
• 1568, desembre 28. Girona
Montserrat de Cartellà, canonge de Girona, firma rebut a Miquel de Cartellà de Maçanet,
germà seu, del preu de diverses pensions d'un censal.
Notari: Joan Bernat Pasqual, notari substitut de Jaume de Campllong, notari de Girona.
Pergamí. 181x215 mm. En llatí. Reg. 15902. BC Perg. 170
• 1594, desembre 4. Agramunt
Esteve Mir Arnau, de Sos, procurador de son pare Pere, hereu d'Arnau Calavera de
Meyals, fa rebut als jurats de Puigvert de la pensió d'un censal creat sobre el castell de
Puigvert.
Notari: Jeroni Vic, clergue, notari a tot el bisbat d'Urgell.
Pergamí. 173 x 172 mm. En llatí. Reg. 15905. BC Perg. 54

• 1615-1622
Llevador dels censos de Rauric, Montargull, Santa Fe de Montfred i Bordell.
BC Arx 679
• 1624, febrer 15. Girona
Magdalena Tortorella, vídua de Ramon Tortorell, de Riudarenes, firma reconeixement
de domini a Galceran de Cartellà, prevere, i en nom seu, al seu procurador Francesc de
Cartellà i Malla, sobre la seva casa i jardí situats vora el pont del Raval, de Riudarenes.
Notari: Rafael Mont-ras, notari de Girona.
Pergamí. 392 x 188 mm. En llatí. Reg. 15907. BC Perg. 170
• 1644
Llevador dels censos dels llocs i termes de Mont-roig i Bellver.
Hi ha un document de 1686. BC Arx 682
• 1645
Llevador dels censos dels llocs i termes de Mont-roig i Bellver.
BC Arx 683
• 1646
Llevador dels censos dels llocs de Bellprat i Queralt.
BC Arx 684
• 1646
"Llibre del manifest de tot genero de grans de Santa Coloma i son comptat". Declaració
de les quarteres de blat que tenen els pobladors del comtat de Santa Coloma de Queralt.
BC Arx 685
• 1647
Llevador dels censos dels llocs de Mont-roig i Bellver.
BC Arx 687
• 1649
Llevador dels censos del lloc d'Aguiló i el seu terme (Roques d'Aguiló, la Pobla).
BC Arx 686
• 1685

. Llevador dels censos i quèsties que acostuma a rebre el comte de Santa Coloma en els
termes de Mont-Roig i Bellver.
. Llevador dels censos de la baronia de Pallargues, Pelagalls i Sisteró i alguns forasters
en els anys 1673-1676, essent arrendadors aquests anys Antoni Joan Sanou de Tàrrega,
Magí Reguer de Concabella, i Miquel Negre, veler de Barcelona.
2 documents. BC Arx 689
• 1691-1694
Llevador dels censos, només de grans, que paguen els particulars del lloc de Bellprat i
terme de Queralt.7
BC Arx 690
• 1692
Llevador dels censos del lloc i terme de Bellver extret del capbreu original. BC Arx 691
• 1691-1702
Llevadors diversos:
. 1699-1702
Llevador dels censos de la vila de Santa Coloma de Queralt.
71 f.
. 1691
Llevador dels delmes i mig delmes que reben la comunitat de preveres de dita vila, el
convent de Santa Maria Bell-lloc i el rector de Roqueta, d'algunes peces de terra situades
en el terme de Santa Coloma de Queralt. Censos que han de pagar els arrendataris del
comte.
16 f.
2 documents. BC Arx 692
• 1705
Relació dels censos que rep Jaume Safont a Bellvei l'any 1705.
32 f. BC Queralt 4/23
• 1730
Relació dels censos i pensions anuals que percep Jaume Safont a l’Arboç l'any 1730.
95 p. BC Queralt 4/24
• 1748, març 5. Barcelona
Investidura de los réditos y rentas reales de L’Arboç ... por el intendente general de
Catalunya a D. Juan de Queralt, conde de Santa Coloma a 5 de marzo de 1748.
7

Al primer foli s'explica com es paga el delme a Bellprat.

3 f. Còpia de 1816. BC Queralt 7/21
• 1749
Drets de la casa Safont en diverses finques de Queralt i Bellprat. Reclamacions.
BC Queralt 2/2
• [1749]
Relació dels censalistes en relació amb el capbreu [de 1749?].
Fulls cosits. BC Queralt 2/3
• 1749
Censos percebuts a Bellprat, segons el capbreu de 1749.
Fulls cosits. BC Queralt 2/4
• 1749
Censos percebuts pel comte de Santa Coloma a Santa Fe de Montfred, segons el capbreu
de 1749.
BC Queralt 2/6
• 1749
Censos percebuts per Jaume Safont a Bordell segons el capbreu de 1749.
BC Queralt 2/7
• 1749
Censos de Rauric segons el capbreu de 1749 percebuts per Jaume Safont.
Fulls cosits. BC Queralt 2/9
• 1749
Llibre dels censos del terme d'Aguiló (Queralt).
BC Arx 731
• 1753
Censos del Catllar segons els capbreus de 1753.
Fulls cosits. BC Queralt 4/14
• 1775-1778
Llibreta on es registren els censos de la vila de Santa Coloma de Queralt.
BC Arx 718

• [1804-1855]
Relació de les persones que no han pagat els censos de l’Arboç.
1 f. BC Queralt 5/26
• 1835-1840
Llibretes-registre de censos de Santa Coloma de Queralt.
BC Arx 721
• 1840-1845
Censos endarrerits que s'han de cobrar a Castellet i d'altres llocs.
2 f. BC Queralt 4/29
• 1842-1860
Nota dels censos recaptats al Catllar i Torredembarra.
9 f. BC Queralt 1/13
• 1850-1860
Dossier individual de tots els que paguen censos a Bellvei.
38 documents. BC Queralt 5/10
• 1850-1861
Llevador de los censos enfitéuticos que el Sr. D. Jaime Safont debe percibir en los
pueblos y términos de Bellvey y quadra de la Muga.
51 f. Relligat en cartó. BC Queralt 13/2
• 1858-1859
Llistats i notes sobre censos de Bellvei.
9 documents. BC Queralt 5/14
• 1864
Censos de Torredembarra.
BC Queralt 4/6
• 1866
Plec de condicions de l’arrendament de les rendes de la baronia de Castellet, la Gornal,
l’Arboç, Bellvei, Torredembarra, Riera i Valls fet per Jaume Safont a Francesc Totosaus
de Bellvei. Rebut de la primera anualitat.

2 documents. BC Queralt 5/2
• 1867
Censos percebuts per Jaume Safont i Lluch en el terme de Santa Coloma de Queralt i
altres pobles.
Esborrany. BC Queralt 2/10
• 1867-1868
Relació dels arrendataris que tenen hort a Castellet i relació de les contribucions que han
de pagar.
2 f. 2 documents. BC Queralt 5/4
• [S. XIX]
Notes sobre censos que es cobren a Torredembarra.
8 documents. BC Queralt 4/17
• [S. XIX]
Relació dels que paguen censos a Bellvei.
BC Queralt 5/16
• [S. XIX]
Índex de prestadors de censos de l'Arboç.
2 f. BC Queralt 5/21
• [S. XIX]
Relació dels censos de Bellvei.
1 f. BC Queralt 5/25
• [S. XIX]
Relació dels que paguen censos i les quantitats que paguen en espècie i en metàl·lic.
1 f. BC Queralt 5/27
• [S. XIX]
Relació dels censos del llevador de l’Arboç.
2 f. BC Queralt 5/28
• [S. XIX]
Relació dels que no volen pagar els censos amb nota del foli del llevador.

1 f. BC Queralt 5/30
• [S.d.]
Relacions dels individus que paguen censos a la vila i terme del Catllar.
6 documents. BC Queralt 1/16

b. Capbreus
• 1454
Capbreu del castell de Queralt i Bellprat.
27 f. BC Arx 666
• 1471
Capbreu de la castlania de Santa Coloma de Queralt.
92 f. Còpia. BC Arx 669
• 1548
Capbreu de Queralt i Bellprat.
Còpia del s. XVIII. BC Arx 676
• [S. XIX]
Certificat notarial de la confessió continguda en un capbreu de Bellvei de l’any 1596 que
es troba a l’arxiu particular de Jaume Safont i Lluch.
1 f. Esborrany incomplet. No consta la transcripció del document. BC Queralt 5/19
• 1598-1638
Capbreu de Queralt, Bellprat, Aguiló, la Pobla, Roques [d'Aguiló], Rauric, Montargull,
Bordell i Santa Fe de Montfred.
361 f. Té índex. BC Arx 678
• 1671
Capbreu dels alous del convent de la Mercè (Queralt).
BC Arx 729
• 1689-1690
Capbreus dels termes de Queralt i Bellprat, Aguiló, Les Roques, La Pobla de Carivenys,
Montargull, Rauric i Bordell, fet pel comte de Santa Coloma i baró de Queralt.
208 + 275 + 68 + 61 + 48 f. BC Arx 662

• 1689-1749
Capbreu del terme d'Aguiló (Queralt).
BC Arx 730
• 1692-1693
Capbreu dels termes de Mont-roig i Bellver.
300 f. BC Arx 663
• 1705
Relació de les finques que té Llorenç Lluch a Bellvei l’any 1705 i notes sobre el capbreu
de Bellvei de 1656.
2 documents. BC Queralt 4/21
• 1705
Índex dels confessants en el capbreu de Bellvei l'any 1705.
BC Queralt 4/22
• 1730
Índex dels confessants en els capbreus de l'Arboç de l'any 1730 al 1734. BC Queralt
4/25
• 1734
Censos que resulten del capbreu de l'Arboç i rendes reials de l'any 1734.
5 f. BC Queralt 4/26
• 1749-1752
Capbreu de Santa Coloma de Queralt.
630 f. BC Arx 664
• 1749-1753
Capbreu de Santa Coloma de Queralt.
65 fulls cosits. BC Queralt 2/1
• 1749-1750
Identificació de les finques de Montargull. Capbreu de Montargull.
Fulls cosits. BC Queralt 2/8

• [S. XIX]
Índex de noms d’un capbreu?
BC Queralt 3/13

c. Altres documents
• 1040-1872
Documents relatius al castell i terme d'Aguiló: donacions i vendes del castell,
homenatge, censals, delmes, testaments, etc.
34 documents, molts d'ells còpies. BC Arx 779
• 1065-1804
Documents del castell d'Aguiló (Queralt).
6 documents. BC Arx 723
• 1181-1576
Documents referents als termes de Montargull i Rauric.
7 documents. BC Arx 782
• 1189-1373
Documents relatius als castells i termes de Rocafort i Civit.
7 documents, alguns d’ells còpies. BC Arx 784
• 1189-1536
Documents relatius al castell de Figuerola i altres documents.
15 documents. BC Arx 780
• 1197-1543
Documents relatius al senyoriu de Puigvert:
Ratificació de conveni a Oliola. Venda del senyoriu de Puigvert. Capítols matrimonials
del senyor de Josa. Venda. Inventari del castell de Puigvert. Donació de Jerònima de
Queralt. Carles V agrega Puigvert a Cervera.
7 documents. Signatura autògrafa de Carles V. BC Arx 786
• 1250-1370
Trenslat en paper del derrer acapte del molí de Emffesta. Dins lo present libre y à molts
actes que fan per la jurisdicció de Enfesta. Recull del segle XIV.

19 f. amb mancances. La coberta de pergamí és un fragment d'un document de 1335. BC
Queralt 7/3
• 1266-1445
Documents diversos del comtat de Santa Coloma sobre arrendaments, donacions,
vendes, etc. dels llocs de Figuerola i Cabrera.
13 documents. BC Arx 787
• 1278-1840
Propietats del comte de Santa Coloma.
14 expedients. BC Arx 724
• 1296-1417
Diversos documents sobre el senyoriu de Mont-roig: sentències, cartes, vendes; i
documents d'altres llocs com Cervera, Balaguer o Barcelona.
28 documents, alguns d’ells còpies. BC Arx 788
• 1305-1694
Documents sobre el castell i terme de Bordell.
15 documents. BC Arx 783
• 1336-1576
Vendes, censos, donacions, sentències, concòrdies, beneficis, etc. del comtat de Queralt.
36 documents. BC Arx 778
• 1351, juny 13
Venda del Catllar per Berenguer de Montoliu, senyor del Catllar, a Bernat d'Olzinelles.
23 f. Còpia simple del document de venda. Certificat notarial de 1844 de la dita venda,
conservada en un pergamí a l'arxiu de Queralt. BC Queralt 7/4
• 1352-1363
Donació de la Baronia del Catllar per Bernat d'Olzinelles al seu fill Bernadí d'Olzinelles.
Codicil del mateix Bernat d'Olzinelles amb donació a la seva néta Beatriu, filla de
Bernadí d'Olzinelles, difunt (1363).
2 documents. BC Queralt 7/5
• 1377-1833
Documents diversos: de Dalmau de Mur, de Mont-roig, Tarragona i Bellver.
49 documents. BC Arx 789

• 1417, juny 1. Castell d'Olérdola
Venda de Bellvei per Bartomeu de Bellvei a Bartomeu de Tàrrega.
10 f. Còpia s. XIX. BC Queralt 7/7
• 1420
Nota dels instruments notarials fets durant l'any.
BC Queralt 1/5
• 1425-1830
Diversos documents del comte de Santa Coloma: definició de comptes, censals, taba de
l'arrendament, cadastre, delmes, etc.
9 quadernets. BC Arx 725
• 1427-1536
Documents diversos del comtat de Queralt:
. 1427-1536
Relació de documents relatius a Lluïsa Sunyer, vídua de Joan Sunyer.
2 f.
. 1503
Trasllat d'un acte de 1501 firmat entre Galceran de Requesens i Beatriu de Liori i de
Montcada sobre els fruits de Riba-roja.
3 f.
. 1617
Procura del comte de Santa Coloma.
1 f.
. 1645
Carta dels marmessors de Ramon Ortiz i Cabrera, senyor de Concabella, a la seva vídua,
Maria Ortiz i Vila-seca.
2 f.
. 1742
Certificat d'un requeriment fet al comte de Santa Coloma de pagament del dret de mitja
anata i del servei de llances com a gran d'Espanya.
3 f.
. 1862
Sentència del plet entre Josep Alemany i Gil i l'ajuntament de Cabanabona.
7 f.
6 documents. BC Queralt 6/3
• 1428-1743

Venda feta per Isabel i Josepa de Llupià i de Gilabert a favor de Josep Artigas i Pera,
adroguer de Barcelona, amb lluïció de Joan de Queralt, comte de Santa Coloma, d'una
casa situada al terme de Sant Feliu d'Alella (1736).
El volum consta de 32 documents cosits, 6 d'ells en pergamí, que acompanyen la dita
venda. Té índex al començament. BC Arx 694
• 1434-1774
Expedients sobre delmes de Santa Coloma de Queralt.
7 documents. BC Arx 708
• 1438-1754
Actes dels censals lluïts al monestir de Jonqueres de Barcelona. Definició de censal a
favor de Joan de Queralt, comte de Santa Coloma, per les monges del monestir de
Jonqueres, administradores de les Causes Pies de Palafolls (1754).
El volum consta d'11 documents cosits, 8 d'ells en pergamí. BC Arx 695
• 1440
Capítols de la lleuda de Santa Coloma de Queralt, fets per Guerau de Queralt, senyor de
la dita vila.
BC Arx 665
• 1442-1753
Establiment de molins a Santa Coloma de Queralt.
6 documents. BC Arx 777
• 1460, gener 28. Barcelona
Venda a carta de gràcia feta pel rei Joan d'Aragó a favor de Bernat de Requesens del
domini del castell de Castellet.
15 f. Còpia autèntica de 1851. BC Queralt 7/8
• 1472
Còpies de diversos documents sobre la baronia de Castellet, entre els quals, diverses
cartes reials.
20 f. Quadern en 8º. BC Queralt 7/11
• 1472, desembre 26. Tarragona
Lluís de Requesens ven a Guillem de Peralta el castell de Castellet.
18 f. Còpia de 1841. BC Queralt 7/25

• 1480-1508
Censals diversos:
. 1480, octubre 16. Saragossa
Censal de Aguilar. Guillem de Peralta, senyor de la baronia de Castellet, reclama a
Domingo Agustí, cavaller, conseller reial, davant del lloctinent del Justícia d'Aragó,
Lluís Camanyas, un censal creat sobre la Generalitat, de 625 sous de Barcelona de
pensió anual.
6 f. Quadern en 8º.
. 1508
Censal de Tous, redimit l'any 1508, que prestava Joan Saplana i els seus hereus a Joana
de Perellós, comtessa de Tonarra, i després el monestir de Sant Jeroni de la Murtra.
7 f. Còpia simple coetània. S'afegeix un resum i una llista de les partides de diferents
lluïcions del dit censal.
2 documents. BC Queralt 7/6
• 1499-1750
Documents diversos del comtat de Queralt:
. 1499, agost 21
Certificat notarial d'un document fet per Violant de Queralt l’any 1498, al seu marit
Dalmau de Queralt i al seu nebot Guerau de Queralt, pel qual els dóna i defineix tots els
drets que pugui tenir sobre la baronia de Queralt a excepció d’un censal i altres béns
assignats a ella. 1 f.
. 1571-1661
Memorial de notes de actes de la Hasienda de València fetas lo 1661.
Quadern de 10 f.
. 1723
Nota de les mitges pensions que s'han de pagar als creditors de la concòrdia de la
marquesa de Besora.
. 1746-1750
Comptes dels salaris dels actes fets pel notari Joan Alzina, de Barcelona, per al comte de
Santa Coloma.
. Plech de censals de la casa de Descatllar amb sas definicions Portada sense els
documents.
5 documents. BC Queralt 6/2
• S. XV
Llibre dels censals de Pere de Queralt.
BC Arx 776
• 1505
Declaració de fites del terme de Bordell.
12 f. BC Arx 670
• 1506, març 26

Partides que fan els frares de Sant Jeroni de la Murtra als creadors del censal de Tous i a
Guerau de Queralt.
Al dors amb lletra del segle XVIII: “Papeles del pleito de Dn. Gerardo Queralt contra su
hermano Dn Pedro Queralt”. BC Queralt 1/1
• 1536-1552
Venda del castell de Montfred. Testament de Gaspar Desvalls. Codicil del dit testament.
Acte de possessió de Santa Fe de Montfred. Procura a favor de F. d'Altarriba. Venda de
Santa Fe de Montfred .
7 documents. BC Arx 781
• 1554
Articles de Guerau de Queralt sobre la quadra de la Torre (terme d'Aguiló).
BC Arx 668
• 1562, novembre 12. Bellvei
Acta de la venda del castell, lloc i terme de Bellvei feta per Bernat Ferrer a Jaume
d'Aguilar.
6 f. Còpia autèntica notarial de 1596. BC Queralt 7/16
• 1562, novembre 12. Barcelona
Venda del castell i terres de Bellvei.
9 f. Còpia autèntica de 1598. Quadern en foli. BC Queralt 7/17
• 1571-1692
Nota dels actes relatius a les rendes de València del marquès de Besora.
9 f. BC Queralt 8/23
• 1606, maig 24. Barcelona
Francesc de Sagarriga com a procurador de Lluís de Queralt, signa àpoca d'un censal a
Guerau de Cruïlles i de Santa Pau, comte de Montagut, baró de Mosset i Llagostera.
1 f. BC Queralt 7/18
• 1615, juny 16. Barcelona
Definició i remissió feta a Dionisa d'Aguilar i d'Ycart, filla de Francesc d'Aguilar, com a
hereva de Jaume d'Aguilar, de les obligacions de la cura de Bernat Codina, feta pels seus
curadors.
2 f. BC Queralt 7/19

• 1615-1628. Barcelona
Memorial dels actes fahents per lo sr. Don Luis Dezcallar rebuts en poder de Antoni
Joan Fita, notari de Barcelona.
7 f. BC Queralt 8/7
• 1637-1790
Relació d'establiments fets pel comte de Santa Coloma al terme del Catllar.
2 f. BC Queralt 1/11
• 1667
Revendes de diversos censals que prestava el comte de Santa Coloma, fetes als tutors
dels fills de Joan Reart i de Llupià i de Maria Reart i Icart.
BC Arx 688
• 1689-1741
Presa de possessió de diferents terres situades a Barcelona, amb dret de regadiu de la
Sèquia Comtal, per Andreu de Queralt, comte de Santa Coloma. Notícies d'altres
propietats de la casa de Santa Coloma en el segle XVIII. Les terres eren afectades per la
construcció de la Ciutadella.
2 f. Còpia del segle XIX "para el Real Patrimonio". BC Queralt 7/20
• 1769, setembre 16
Cessió de drets per la comtessa de Vitrimont, segona marquesa de Besora, a favor de
Joan de Queralt Descatllar i Pinós, comte de Santa Coloma i tercer marquès de Besora,
en poder de Joan Olzina Cabanas i Josep Bonaventura Fontana, notaris de Barcelona.
(Concòrdia firmada entre la comtessa de Santa Coloma i la comtessa de Vitrimont,
seguida de l’inventari dels béns de Gaietà Dezcallar i Desbach).
BC Queralt 8/22
• 1772
Traducció feta a petició de Fernando Aparicio Hurtado de Mendoza l’any 1891, del
català al castellà, del certificat d’una escriptura d’establiment emfitèutic de terra situada
al terme de Bellvei anomenada “Torrent del Castell”, atorgada per la comtessa de Santa
Coloma a favor de Josep Sans.
BC Queralt 9/2
• 1772
Resum de l’escriptura d’establiment emfitèutic fet l’any 1772 per la comtessa de Santa
Coloma a Josep Sans, de Bellvei, del tros de terra dit “Torrent del Castell”.
1 f. BC Queralt 5/18

• 1780-1843
Documents relatius a la propietat d'Alella (Queralt).
6 quadernets. BC Arx 732
• 1795-1907
Nomenaments de càrrecs per la comtessa d’Aranda i Castellflorido i el comte de Queralt.
Documents sobre redempció de censos, contractes agrícoles a rabassa morta, fulls
publicitaris.
9 documents. Impresos. BC Queralt 10/10
• 1796
Imprès (sense omplir) de nomenament de càrrecs i jurisdiccions que fa la comtessa
d’Aranda i Castellflorido.
BC Queralt 8/18
• S. XVIII-1837
Plànols de casa al carrer Montcada 15 de Barcelona i de cases al carrer de la Mercè, del
comte de Santa Coloma i del duc d’Híxar.
2 documents. BC Queralt 6/4
• S. XVIII-XIX
Relació de les finques i drets que composen el marquesat de Besora i altres rendes de la
part de muntanya en el corregiment de Vic, amb explicació dels títols de la seva
espectància, i càrregues a que estan sotmesos, que es va passar a l'Administració com a
conseqüència de la demanda que es va fer.
19 f. BC Queralt 8/12
• 1805
Llista donada per Ignasi Vidal i Pijoan, arxiver del comte de Santa Coloma, al seu
apoderat general, Ignasi Trias i Negre, sobre la declaració dels crèdits de Joan Maria de
Queralt, comte de Santa Coloma.
4 f. BC Queralt 7/24
• 1807
Agustín Pedro Silva y Palafox, comte d’Alhaga, dóna poders a Gabriel Manjarrés, Ignasi
Trias i Josep Manjarrés, perquè el representin en la possessió dels seus drets i rendes a
Catalunya.
2 f. Còpia. BC Queralt 8/19

• 1821-1841
Arrendament de les rendes del comtat de Santa Coloma de Queralt.
BC Arx 719
• 1827-1830
Reclamació d'indemnitzacions pels delmes suprimits que rebia el comte de Salvatierra a
Cegama.
10 documents. BC Queralt 5/38
• 1827-1861
Certificats, notes i esborranys relatius a la indemnització reclamada per Jaume Safont
pels delmes de Castellet, la Gornal, i altres llocs, a la Administració Principal d’Hisenda
de Barcelona. Taula de liquidació dels delmes percebuts entre 1827 i 1836.
12 documents. BC Queralt 9/3
• 1830-1832
Escriptures de traspàs i domini del comtat de Santa Coloma de Queralt.
5 expedients. BC Arx 720
• 1834
Relació del cobrament que s'ha de fer als arrendataris i parcers de les finques de
Castellet, la Gornal, l’Arboç i Bellvei.
1 f. BC Queralt 4/28
• 1834-1839
Honoraris pagats per Jaume Safont a Jeroni Juncadella. Càlculs per a la reclamació de
lluïsmes de béns desamortitzats al Catllar8.
10 documents. BC Queralt 4/12
• 1841-1853
Relació de documents sobre un tros de terra situat a Vensilló d’Urgell. Títols de
propietat de la finca de Vensilló d’Urgell fins a la propietat de Jaume Safont.
BC Queralt 10/4
• 1842, febrer 8
Àpoca firmada por Dn. José de Sanjuan a favor de Dn Jayme Safont, de la cantidad de
4000 duros.
2 f. Notes manuscrites de Mitjana de las Doblas. BC Queralt 8/4
8
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• 1842, febrer 21
Carta de pago firmada por don Jayme Safont, del comercio de esta plaza, a favor de Dn.
José Safont ... de Madrid, de la cantidad de 36.000 duros.
2 f. Notes manuscrites de Mitjana de las Doblas. BC Queralt 8/5
• 1842
Certificat sobre reconeixements dels delmes que paguen Mont-roig i Bellver.
9 f. BC Queralt 1/12
• 1842
Relació de les finques i propietats del comte de Santa Coloma al Catllar.
1 f. BC Queralt 4/20
• 1845
Relació de finques i propietats que el comte de Santa Coloma té a la Baronia de Castellet
i pobles annexes.
2 f. BC Queralt 4/30
• 1845
Conveni i pactes d'establiment a rabassa morta signats entre Antoni Gibert, apoderat i
administrador de les rendes i propietats de Josep Safont, i Joan Casañas, àlias “Barretet”,
pagès de Castellet.
2 f. BC Queralt 1/14
• 1845?
Inventari de béns situats a les viles del Catllar, Torredembarra, Riera, Castellet, La
Gornal, L’Arboç i Bellvei.
3 f. BC Queralt 1/15
• 1847-1864
Notes i cartes sobre contribucions.
BC Queralt 3/9
• 1849-1868
Relació de finques i drets reials que Jaume Safont i Lluch té a Santa Coloma de Queralt,
Aguiló, Rauric, Montargull, etc.
BC Queralt 2/5

• 1850
Establiment atorgat per Josep Safont a favor de Francesc Guinovart d'un tros de terra per
edificar al Catllar.
5 f. BC Queralt 4/1
• 1852-1860
Notes referents a l'adquisició feta per Antoni Gibert i Cisneros de la Torre Babilònia i
d'unes terres a Torredembarra.
BC Queralt 4/16
• 1852-1898
Documents diversos:
. 1852-1888
Història de la propietat de la Torre Babilònia a Torredembarra, amb les vendes,
herències i plets que l’afecten.
. 1898
Rebut que fa [Fernando Aparicio y Hurtado de Mendoza] a Emília Maymir i Janer pel
lluïsme que li correspon en la venda de la Torre Babilònia.
2 documents. BC Queralt 4/2
• 1856-1857
Relació de les escriptures de redempció atorgades a favor de censalistes de l’Arboç i
Castellet.
1 f. BC Queralt 4/19
• 1860-1869
Reclamacions de Jaume Safont a Hisenda pel constrenyiment rebut per haver vençut els
terminis de pagament d’unes peces de terra dites “El Pla de la Font de Sant Pere”
situades a Vic.
BC Queralt 10/3
• 1862-1868
. Certificacions de les obligacions especials que graven certes finques de Jaume Safont i
Lluch al terme del Catllar.
. Esborrany de sol·licitud d’inscripció de finques feta per Jaume Safont i Lluch al
registrador de la propietat de Tarragona.
3 documents. BC Queralt 4/4
• 1863-1888

Esborrany de sol·licitud d’inscripció de finques feta per Jaume Safont i Lluch al
registrador de la propietat de Tarragona. Notes sobre la propietat de l’Arenal de la platja
de Torredembarra. Notes sobre la Torre Babilònia de Torredembarra.
4 documents. BC Queralt 4/5
• 1864-1868
Extractes de les escriptures d’adquisició fetes per Antoni Gibert i Cisneros de dos terços
d’un pati, unes cases, magatzems i diverses peces de terra situades a Torredembarra,
presentades per al pagament del lluïsme (1864-1868). Firmes per raó de domini de
Jaume Safont i Lluch (1864 i 1867).
BC Queralt 4/11
• 1865
Escriptura de l'inventari de béns immobles deixats per Joan Gatell i Roig a
Torredembarra, pres pels senyors Güell i Ferrer i Padrines, davant del notari de
Barcelona Magí Soler i Gelada.
BC Queralt 4/15
• 1866-1871
Instàncies de Jaume Safont a l'enregistrador de la propietat i al Governador Civil.
7 documents. BC Queralt 5/9
• [1870]
Índex de l'Arboç.
2 documents. BC Queralt 5/20

• 1871
Notes sobre la venda de l'arbreda dita "La Garera" situada a Aranjuez.
3 f. BC Queralt 9/5
• 1875-1898
Rebuts diversos:
. 1875
Rebut (sense firma) de 923 pessetes pagades per Enric Huguet com a entrada de
l’establiment de l’Arenal de Torredembarra.
Esborrany.
. 1898
Rebut (sense firma) de 1375 pessetes pagades pels successors d’Esteve Gatell per la
redempció dels censos que pagaven [a Manuel Safont i Lluch?] com a successor del
comte de Santa Coloma per terres i drets a Torredembarra.
2 documents. BC Queralt 4/8

• 1881
Enumeració de les finques, molins i drets de Jaume Safont al Catllar i observacions al
marge sobre les seves condicions.
2 documents. BC Queralt 4/18
• 1881
Projecte d'aprofitament de les aigües del Ter en el terme municipal de Montesquiu per a
l’ús de motor en establiments industrials, sol·licitat per Josepa Safont i Quiroga de
Aparicio en la seva propietat de Montesquiu (exemplar manuscrit). Antonio J. Martí,
Memoria sobre el aprovechamiento de aguas del río Ter. Madrid: Sucesores de
Rivadeneyra, 1885.
BC Queralt 9/6
• 1883, novembre 25. Tarragona
Escriptura de venda atorgada per Josefa Safont i Quiroga a favor de Josep Victoriano
Gibert d'una porció de terreny a la platja de Torredembarra i redempció de censos i drets
emfitèutics que afectaven finques del dit Gibert i les seves germanes.
BC Queralt 4/9
• 1889
Cèdula de notificació del Registre de la Propietat d’Olot a Fernando Aparicio sobre les
càrregues d’una finca dita la Torre de la Vall d’en Bach (Olot) que havia estat propietat
de Jaume Safont. Relació de documents referents a la Torre de la Vall d’en Bach (11831711).
BC Queralt 10/2
• 1889
Fernando Aparicio i Hurtado de Mendoza fa cessió de diverses propietats situades al
Catllar que ha heretat de la seva esposa Josepa Safont i Quiroga, per pagar els seus
creditors.
Esborrany. BC Queralt 4/10
• 1889
Escriptura de venda atorgada per Fernando Aparicio Hurtado de Mendoza, vidu de
Josepa Safont, a favor de Frederic Grases i Riera, del castell de Castellet i de finques,
cases i molins.
BC Queralt 5/5
• 1889

Nota que cal tenir present en la inscripció de les finques de Vilanova i la Geltrú i el
Vendrell.
BC Queralt 5/6
• 1890-1892
Rebuts de la contribució que paga Jaume Safont a l’Arboç.
9 documents. BC Queralt 5/8
• 1891
Còpia certificada de l'escriptura de l'establiment a Josep Sans d'una peça de terra en
Bellvei amb cens de tres quarteres d'ordi a favor dels comtes de Santa Coloma.
7 f. BC Queralt 5/7
• 1891
Certificat de la concessió i establiment emfitèutic per part de Maria Josepa de Queralt i
de Pinós, comtessa de Santa Coloma i vídua d'Ignasi Andreu de Queralt, a Josep Sansa,
pagès, d'una peça de terra.
2 documents. L’original en català i l’altre n’és la traducció castellana. BC Queralt 5/13
• S. XIX
Aigües de Vilanova. Clàusules de la construcció d'un molí fariner a Vilanova pels
senyors Musolas, Raventós i Muntaner.
2 f. BC Queralt 5/17
• [S. XIX]
Recull de notícies sobre Queralt extretes de documents antics que s'han de tenir presents
per al plànol que s'aixecarà del terreny comprès a l'escriptura de venda perpètua que
Borrell, comte de Barcelona, i la seva consort Leutgardis, van fer a favor de Witardo,
vescomte, a 15 de juliol de 976, dins dels límits o confrontacions que aquella expressa.
5 f. Quadern sense cobertes. BC Queralt 7/1
• [S. XIX]
Esborrany del document de la venda que fa el comte de Santa Coloma de tots els béns i
drets que formen el marquesat de Besora a Josep Safont.
30 f. BC Queralt 8/14
• [S. XIX]
Relació de documents sobre el lloc d’Altafulla (1381-1492).
2 f. En llatí. BC Queralt 10/5

• [S. XIX]
Notes sobre Torredembarra.
6 documents. BC Queralt 10/6
• [S. XIX]
Relació de documents9 sobre el lloc de Tamarit.
6 f. En llatí. Queralt 10/7
• [S. XIX]
Notes i esborranys sobre censos, rendes, propietats, documents, genealogies, croquis,
etc. relatius als llocs d’El Catllar, Castellet, Bellvei, la casa de Besora i la baronia de
l’Arboç, els drets dels quals vol reclamar la casa de Safont.
BC Queralt 10/8
• S. XIX-XX
Notes soltes. Croquis de diferents propietats.
9 documents. BC Queralt 4/13
• [S. XIX]
Parcers de la plana gran de Castellet (Bellvei).
1 f. BC Queralt 5/11

• [S. XIX]
Relació de parcers de Castellet i Bellvei que tenen establiments a primers ceps.
3 documents. BC Queralt 5/12
• [S. XIX]
Relació dels parcers als quals s'ha de donar plec de pactes i notes sobre les condicions
dels contractes.
2 f. BC Queralt 5/15
• [S. XIX]
Partides on radiquen les finques de l'Arboç.
2 documents. BC Queralt 5/24
• [S. XIX]
9
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Delmes:
. Notes sobre delmes de Queralt suprimits. Indemnitzacions pagades per l'estat.
15 documents.
. Dictamen relativo á los derechos que asisten á D. Fernando Aparicio sobre ciertos
títulos del estado emitidos en pago de los capitales de diezmos de diferentes pueblos de
Cataluña.
5 exemplars impresos. Barcelona: 1897. BC Queralt 5/34
• [S. XIX]
Còpia del títol de marquès de Jodar a favor de Gonzalo de Carvajal (1618). Documents
sobre les indemnitzacions dels delmes suprimits i d’altres drets (juros, alcabalas, etc.)
que pertanyien al comte de Salvatierra, fill del duc d'Híxar en diversos llocs (Pedrosa del
Rey, Cegama, Villahamete, Puebla de Obando, Hortaleza, San Vicente, etc.) Títols de
l’Estat de “partíceps llecs en delmes”.
28 documents. BC Queralt 5/35
• [S. XIX]
Notes sobre els delmes i altres drets del duc d'Híxar i comte de Salvatierra.
Indemnitzacions.
14 documents. BC Queralt 5/36
• [S. XIX]
Reclamació d'indemnitzacions pels delmes suprimits que rebia el comte de Salvatierra
als llocs de la Huerta de Valldecarabanos, Cradoncha, Pinilla de Arlanza, Granja de
Retortillo, San Vicente del Barco, etc.
4 documents. BC Queralt 5/37
• [S. XIX]
Notes a llapis sobre els delmes de Cegama.
3 documents. BC Queralt 5/39

4. Correspondència
• 1817-1913
Correspondència de la família Safont10:
ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL DE LA HACIENDA PÚBLICA DE BARCELONA
. 1860, febrer 11. [Barcelona]
Carta adreçada al governador civil de Barcelona relativa a l’expedient de Josep
Safont11 sobre els delmes de Castellet, la Gornal, Clariana i Torrelletes.
Còpia.
. 1860, maig 31. [Barcelona]
Carta adreçada al comptador de rendes de Barcelona sobre la consulta d’uns
documents cadastrals de Catllar, Vespella i Bellvei.
Còpia.
. 1861, agost 6. Barcelona
Carta adreçada a la Dirección General de Contribuciones relativa a l’expedició
d’un certificat sobre la riquesa rústica de la Gornal, Castellet, Clariana i
Torrelletes.
Còpia.
. 1861, agost 20. Barcelona
Carta adreçada a l’administrador del capítol de la catedral de Barcelona on li
demana l’expedició d’una certificació sobre els delmes del comte de Santa Coloma
a Castellet, Clariana, la Gornal i Torrelletes. Adjunta nota adreçada al promotor
fiscal d’Hisenda de Barcelona.
Còpia.

. 1862, març 7. Barcelona
Esborrany d’una carta al governador de Barcelona sobre el dret d’indemnització
de Josep Safont com a cessionari del comte de Santa Coloma pels delmes de
Castellet, la Gornal, Clariana i Torrelletes. Inclou còpia de la indemnització.
. 1892, octubre 29. Barcelona
Comunicat adreçat al Govern de la Província de Barcelona sobre l’acord per
demanar informes al rector i alcalde de Castellet sobre els delmes del comte de
Santa Coloma.
6 documents. BC Queralt 11/1
ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO
. 1861, agost 30. Barcelona

10

Els Safont, originaris de Vic, foren una de les famílies catalanes més emprenedores del s.
XIX. Es dedicaren als negocis comercials i estatals, sent subministradors de l’exèrcit,
arrendataris del delme, banquers, prestadors de l’Estat i compradors de béns desamortitzats.
(Diccionari d’Història de Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 1992).
11
Joseph Safont i Lluch anà a Madrid el 1830. Heretà els béns del seu pare, Josep Safont i
Casarramona, el 1841. Un dels seus negocis fou l’arrendament a l’estat del paper segellat
(1841-1846). El 1844 comprà l’antic palau de Monteleón, on instal·là una foneria metal·lúrgica.
També explotà una mina de ferro a la província de Toledo. Augmentà el patrimoni familiar amb
la compra de bona part dels béns del comte de Santa Coloma. (Gran Enciclopèdia Catalana,
vol. 10. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1981).

Avís adreçat a Jaume Safont sobre el termini de pagament d’unes peces de terra a
Vic. Signa: Antonio Antelo.
BC Queralt 11/1
ALMELA, JUAN ANTONIO, oficial primer de la Contaduria de Hacienda Pública de
València
. 1857, octubre 17. València
Carta a Jaume Safont sobre els delmes del comte de Santa Clara a Petrés.
Adjunta nota sobre Almela.
Bifoli + 1 f. BC Queralt 11/1
ANDREU, AGUSTÍN, procurador
. 1867, desembre 4. El Vendrell
Carta a Jaume Safont relativa al plet de Bellvei i al pagament dels seus serveis.
. 1867, desembre 18. El Vendrell
Carta a Jaume Safont sobre un escrit d’apel·lació i el pagament dels seus serveis.
. 1868, febrer 22. El Vendrell
Carta a Jaume Safont sobre la resolució dels plets de Catllar i Torredembarra,
així com sobre el pagament de part dels seus serveis.
3 documents. BC Queralt 11/1
ANDREU, ESTEBAN
. 1867, octubre 31. El Vendrell
Carta a Miguel González, apoderat de la casa Safont, relativa a l’empresonament
del seu fill Agustín.
. 1867, novembre 4. El Vendrell
Carta a Miguel González on demana se li permeti al seu fill Agustín veure a la
seva àvia.
2 documents. BC Queralt 11/1
[APARICIO?], ALBERTO
. 1895, agost 8. Madrid
Carta al seu germà Fernando [Aparicio?] relativa al paper segellat, la devesa
d’Alcubilete i Juan Besieres, comte de Cuba i Safont.
2 bifolis.
. 1897, juny 8
Carta al seu germà Fernando [Aparicio?] sobre el plet del comte de Cuba.
A la capçalera “Centro del Ejército y de la Armada”.
2 documents. BC Queralt 11/1
APARICIO HURTADO DE MENDOZA, FERNANDO
. 1882, febrer 6. Madrid
Carta de resposta a Claudi López i Bru.
Esborrany.
. 1885, desembre 9. Barcelona
Instància adreçada al governador civil de Barcelona on demana fer servir les
aigües del riu Ter.

. 1891, octubre 9. Barcelona
Carta adreçada a Isidro Badia Vives, Sebastián Pallares y Gasó y José Gaspá y
Oliver relativa a unes escriptures.
. Sense data
Carta a Antoni Juncadella sobre la no assistència a una trobada de negocis.
Esborrany.
. Sense data
Carta a Francisco Cañas sobre l’herència de Josep Safont i Casarramona.
5 documents. BC Queralt 11/1
BESARES, SIMÓN
. 1857, juliol 23. València
Carta a Jaume Safont sobre els plànols d’una casa que el comte de Santa Clara té
a la ciutat.
. 1857, juliol 29. València
Carta a Jaume Safont relativa al contracte d’arrendament de l’esmentada casa.
2 documents. BC Queralt 11/1
CAÑAS Y MAÑÉ, JOSÉ, advocat
. 1896, novembre 19. Vilafranca del Penedès
Carta a Fernando Aparicio sobre una escriptura.
BC Queralt 11/1
COMA, JOSEP MA.
. 1856, desembre 12. Tarragona
Carta a Miguel Coma sobre l’absència de Carlos de [Morenas] en una trobada.
BC Queralt 11/1
CONTADURÍA DE HACIENDA PÚBLICA
. 1860, juny 9. Barcelona
Comunicat adreçat a l’Administrador Principal de Hacienda Pública de
Barcelona relatiu al repartiment del cadastre de Tarragona, Lleida i Barcelona.
BC Queralt 11/1
CRUZ RODRÍGUEZ, MANUEL, apoderat de Josep Safont
. 1860, gener 20. Barcelona
Instància adreçada a l’Administrador Principal d’Hisenda Pública de Barcelona
on li demana l’expedició d’un certificat relatiu als delmes del comte de Santa
Coloma a Castellet, la Gornal, Clariana i Torrelletes.
Inclou notes d’altres persones en el mateix document.
. 1860, maig 15. Barcelona
Instància adreçada a l’Administrador Principal d’Hisenda Pública de Barcelona
on li demana l’expedició d’un certificat relatiu als delmes del comte de Santa
Coloma a Castellet, la Gornal, Clariana i Torrelletes. Adjunta certificat expedit
per Domingo López, oficial primer interventor (Barcelona, 14 de juny de 1860).
2 f. Inclou notes d’altra persona en el mateix document.
. 1860, maig 15. Barcelona

Instància adreçada a l’Administrador Principal d’Hisenda Pública de Barcelona,
José Terry, on li demana l’expedició d’un certificat sobre els delmes del comte de
Santa Coloma a Castellet, la Gornal, Clariana i Torrelletes. Adjunta certificat
expedit per Domingo López, oficial primer interventor de l’Administració
d’Hisenda Pública de Barcelona.
2 f.
3 documents. BC Queralt 11/1
DIRECCIÓN DE LA RENTA DEL PAPEL SELLADO EN ARRENDAMIENTO
. 1844, febrer 14. Madrid
Circular adreçada a Francesc Fontanellas12 sobre la renda del paper segellat.
BC Queralt 11/1
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRIBUCIONES
. 1861, juliol 18. Madrid
Ordre adreçada a l’Administrador de l’Hisenda Pública de Barcelona relativa a
una certificació que acrediti la riquesa rústica de la Gornal, Castellet, Clariana i
Torrelletes. Signatura no identificable. Inclou informe sobre les dades demanades
(Barcelona, 1 d’agost de 1861). Signa: Drumen.
BC Queralt 11/1
DIRECCIÓN GENERAL DE LA DEUDA PÚBLICA. NEGOCIADO 4º DE DIEZMOS
. 1883, agost 18
Resposta adreçada al Director General de Propiedades y Derechos del Estado
sobre els delmes del comte de Salvatierra i les finques comprades a l’Estat en
Guadalajara, Zamora, Àvila, Palència i Toledo per l’esmentat i pels seus
cessionaris, Antonio Collantes y Bustamante i Marcos Gallego.
4 f. BC Queralt 11/1
EULÀLIA
. Sense data
Telegrama adreçat a Fernando Aparicio relatiu a la mort d’un nen de cognom
Martínez.
BC Queralt 11/1
FLORES, JUAN DE
. 1868, octubre 18
Carta on demana informació sobre diverses primogenitures i títols.
Document acèfal.
. 1879, gener 21. Madrid
Carta a Manuel Safont sobre una finca a Piedrabuena.
Bifoli + 1 f.
12

Francesc Fontanellas i Calaf (Capellades, ? - ?, 1852) era comerciant i propietari d’un molí
paperer. La seva activitat econòmica la desenvolupà a Barcelona. Comerciant matriculat des de
1814, fou vocal de la Junta de Comerç el 1821 i comissionat del Banco de San Fernando el
1842. El 1849 obtingué el títol de marquès de Casa Fontanellas. (Diccionari d’Història de
Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 1992).

2 documents. BC Queralt 11/1
G.J.
. [Sense any], juny 27. B[arcelona]
Notes adreçades a Jaume Safont pel lliurament d’uns diners.
Bifoli + 1 f. BC Queralt 11/1
G. DE HUERTA, MANUEL, apoderat del duc d’Aliaga [i Castellot]
. 1876, abril 27. [Madrid]
Carta a Manuel Safont sobre un conveni amb el duc d’Híxar per la reclamació
d’uns crèdits a l’estat i sobre uns delmes de la casa de Salvatierra.
. 1879, novembre 7. [Madrid]
Carta a Guillermo Rolland relativa als drets d’indemnització pels delmes del
comte de Salvatierra, duc d’Híxar, a Cegama, en la província de Guipúscoa.
Amb segell sec “Casa estados [del] duque de Hijar”.
2 documents. BC Queralt 11/1
GASPAR, JOSÉ
. 1891, octubre 12. Catllar
Carta a Fernando Aparicio sobre el pagament del cens.
BC Queralt 11/1
GIBERT [Y CISNEROS], ANTONIO
. 1852, maig 18. Torredembarra
Carta de recomanació adreçada a Jaume Safont.
BC Queralt 11/1
GOVERN DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA. SECCIÓ D’HISENDA
. 1857, abril 7. Barcelona
Comunicat adreçat a l’Administrador Principal d’Hisenda sobre l’expedient de
Josep Safont relatiu als drets d’indemnització per delmes del comte de Santa
Coloma a Castellet. Signa: Juan [inintel·ligible].
.1858, abril 30. Barcelona
Comunicat adreçat a l’Administrador Principal d’Hisenda Pública referent al dret
d’indemnització de Josep Safont pels delmes del comte de Santa Coloma de
Queralt a Castellet. Signa: Fernando [inintel·ligible].
4 f.
.1858, maig 20. Barcelona
Comunicat adreçat a l’Administrador Principal d’Hisenda Pública sobre la Reial
Ordre que atorga a Josep Safont els drets d’indemnització pels delmes de
Castellet. Signa: Fernando [inintel·ligible].
4 f.
. 1860, setembre 14. Barcelona
Comunicat adreçat a l’Administrador Principal d’Hisenda relatiu a l’expedient de
Josep Safont, a qui es demana la presentació d’uns justificants que permetin
conèixer la renda sobre la qual s’ha de fixar la indemnització. Signa: Ignasi
Llenera.

4 f.
. 1861, agost 17. Barcelona
Comunicat adreçat a l’Administración Principal de Hacienda sobre la reclamació
a Josep Safont d’un justificant necessari per conèixer la renda sobre la qual fixar
la indemnització. Signa: Ignasi Llenera.
. 1862, gener 15. Barcelona
Comunicat adreçat a l’Administrador Principal d’Hisenda amb la quantitat
establerta com a indemnització per a Josep Safont. Signa: Ignasi Llenera.
. 1862, febrer 17. Barcelona
Comunicat adreçat a l’Administrador Principal d’Hisenda sobre l’abonament a
Josep Safont dels endarreriments pels drets d’indemnització dels delmes. Signa:
Ignasi Llenera.
7 documents. BC Queralt 11/1
GOVERN DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA. SECCIÓ DE FOMENT
. 1860, desembre 22. Barcelona
Resolució favorable adreçada a Jaume Safont sobre el peritatge de José de
Echevarria, enginyer cap de la Divisió de Ferrocarrils de Barcelona, en qüestions
relacionades amb la societat que portava les aigües a Vilanova i la Geltrú. Signa:
Ignasi Llenera.
BC Queralt 11/1
GRASES I RIERA, FREDERIC, procurador de tribunals
. 1908, febrer 8. Madrid
Carta a Enrique R. Mitjana, advocat, sobre els plets declaratius contra
Villamajor-Rolland i l’ajuntament on es feia esment als testaments de Josep i
Jaume Safont.
BC Queralt 11/1
HÍXAR, DUQUESSA D’
. 1870, agost 29
Carta a Manuel Safont.
A la capçalera segell sec “Estados del E. S. Duque de Hijar”.
. 1870, novembre 18
Carta a Manuel Safont relativa a la liquidació d’uns juros. També signa: Juan C.
de Larrion.
. 1870, novembre 24. Madrid
Carta a Manuel Safont relativa a un juro de la seva casa pel marquesat de San
Vicente i Fontihoyuelo.
3 documents. BC Queralt 11/2
INTENDÈNCIA DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
. 1844, maig 30. València
Comunicat adreçat a Antonio Ajós, apoderat del comte de Santa Clara, sobre el
justificant d’un dret de delme que té el comte, baró de Petrés. Signa: Alejo
Santillan.
BC Queralt 11/2

LARRION, JUAN C. DE
. 1871, novembre 13
Carta a Manuel Safont sobre el reconeixement que la Dirección de la Deuda fa
d’una venda líquida dels delmes de Ciadoncha, en la província de Burgos,
realitzada pel comte de Salvatierra.
Amb segell sec “Estados del E.S. duque de Hijar”.
. 1872, juliol 6
Carta a Manuel Safont sobre unes factures extraviades que havien de cobrar-se a
la Dirección de la Deuda.
2 documents. BC Queralt 11/2
LLEÓ, GIL
. 1867, octubre 26. El Vendrell
Carta a Miguel Gonzales [sic] referent als autos proferits per la Real Sala
Segunda de la Audiencia del Territorio en el plet contra l’Ajuntament de Santa
Coloma.
BC Queralt 11/2
LLUCIÁ, PABLO ANTONIO
. 1817, abril 24. El Catllar
Carta a Joaquim Vehils en la que mana pagar una quantitat en lliures a Juan
Almirall i Romaní. També signa com a rebut: Joan Almirall i Romaní
(Barcelona, 25 d’abril de 1817).
BC Queralt 11/2
LÓPEZ I BRU, CLAUDI
. 1881, desembre 26. Barcelona
Carta a Fernando Aparicio Hurtado de Mendoza relativa al dret de la seva família
sobre una propietat a Moguda.
. 1882, gener 27. Barcelona
Carta a Fernando Aparicio sobre el preu de les finques de Maials, Llardecans i
Moguda.
. 1882, febrer 18. Barcelona
Carta a Fernado Aparicio referent a la impossibilitat momentània de trobar-se a
Barcelona i a la consideració de no tractar per escrit l’assumpte [de la propietat
de Moguda].
Còpia.
3 documents. BC Queralt 11/2
LUCIO RUIZ, DOMINGO
. 1866, juny 12. Madrid
Carta a Manuel Safont relativa al contracte per la compra d’una senyoria de la
casa de Salvatierra. Adjunta còpia de la sentència dictada sobre els drets
d’aquesta casa vers l’esmentada senyoria.
BC Queralt 11/2

MARTÍNEZ, VICENTE
. 1897, març 1. Madrid
Carta a Fernando Aparicio relativa a un negoci.
. [1897], març 15. Madrid
Carta a Fernando Aparicio relativa a l’acceptació del negoci.
. 1897, març 20
Carta a Luis Aparicio sobre la impossibilitat momentània d’una trobada.
. 1897, abril 17. Madrid
Carta a Fernando Aparicio sobre el lliurament d’unes cartes i còpia de
certificacions de la Deuda.
. [1897], maig 4
Carta a Fernando Aparicio relativa a la seva trobada amb els senyors
Miqueletorena.
Amb dibuixos originals de diversos motius a llapis.
. 1897, juny 5. Madrid
Carta a F[ernando] Aparicio sobre els possibles plets amb creditors seus que
podrien sorgir després d’una cessió o venda.
Bifoli + 1 f.
. 1897, juny 31. Madrid
Carta a Fernando Aparicio referent a la documentació que necessita l’advocat pel
plet contra Miqueletorena, Girona, Pascual, Rodríguez i Garay.
. Sense data
Carta a Benito, el seu nebot, on li demana que vagi a veure a Fernando Aparicio.
. Sense data
Carta a Aparicio sobre uns documents que ha de veure l’advocat.
. Sense data
Telegrama adreçat a Fernando Aparicio on li anuncia la seva sortida.
9 documents. BC Queralt 11/2
MAYNÉS I GASPAR, ENRIC
. 1913, gener 17. Barcelona
Targeta de visita adreçada a Enric Mitjana relativa a una cita en la Hisenda.
BC Queralt 11/2
MORERA, FRANCESC13
1867, octubre 5. Tarragona
Carta a Jaume Safont sobre uns plets a Bellvei, Torredembarra i Arbós.
BC Queralt 11/2
PARLORIO, F.
. 1912, desembre 6. Madrid
Carta a Enrique R. Mitjana relativa a l’impossibilitat d’una trobada amb Félix
Andoño, agent general de la casa M. Foret.
13

Francesc Morera i Valls (Tarragona, 1826-1886) fou escriptor, advocat i membre del partit
conservador. També presidí la Diputació de Tarragona i fou regidor diverses vegades. (Gran
Enciclopèdia Catalana, vol. 10. Barcelona: Enciclopèdia Catalana S.A., 1981).

BC Queralt 11/3
[SAFONT]
. 1849, octubre. Barcelona
3 cartes adreçades a Fernando Foles, apoderat, relatives a les propietats del seu
germà Josep [Safont] expropiades per l’Estat.
. 1849, novembre 15. Barcelona
Carta adreçada a Fernando Foles, apoderat, sobre la casa que té el seu germà
Josep [Safont] a Sevilla.
. 1850, gener, març i abril, Barcelona
4 cartes adreçades a Fernando Foles on se li donen instruccions com a apoderat
del seu germà Josep [Safont].
3 documents. Còpia. BC Queralt 11/3
SAFONT, JOSEP
. 1843, abril 20. Madrid
Circular adreçada a Josep Safont relativa al subministrament de paper segellat als
tribunals i jutjats.
. 1844, febrer 7. Madrid
Carta a Josep Safont on li demana el lliurament dels comptes necessaris per a la
liquidació de la seva contracta de paper segellat.
. 1846, novembre 25. Madrid
Carta a Jaume Safont sobre les mines i fàbriques de San Juan de Alcanar, i també
sobre la contracta de paper segellat.
.1847, maig 27. Madrid
Carta a Jaume Safont sobre l’empresa de la ferreria i unes lliurances.
. 1848, agost 17. Madrid
Carta a Jaume Safont sobre el funcionament dels negocis.
. 1849, juliol 28. Niça
Carta al seu germà Jaume Safont referent al negoci del blat entre d’altres.
. 1850, juliol 24. Madrid
Carta a Jaume Safont sobre l’expedient d’indemnització del paper segellat, la
farga de Navalucillos i un plet del Príncep de la Pau.
. 1850, juliol 31. Madrid
Carta a Jaume Safont sobre el paper segellat, el plet del Príncep de la Pau i les
accions d’Astúries.
. 1850, agost 13. Madrid
Carta a Jaume Safont sobre grans, objectes de Carles III i la farga de
Navalucillos, entre d’altres.
. 1850, agost 19. Madrid
Carta a Jaume Safont sobre blat, ferros, la fàbrica de Montfalcon i les accions de
la fàbrica de cristall a Oviedo.
. 1851, gener 4. Madrid
Carta a Jaume Safont sobre els expedients de portes i paper segellat, així com
sobre la farga de Navalucillos.
. 1851, gener 12. Madrid

Carta a Jaume Safont sobre l’expedient de paper segellat i la farga de
Navalucillos.
. 1851, febrer 27. Madrid
Carta a Jaume [Safont] sobre la finalització d’un negoci.
. 1852, maig 3. Madrid
Carta a Jaume [Safont] sobre un expedient de compensacions.
. 1854, gener 12. Madrid
Carta a Jaume [Safont] relativa a una conversa amb Ferreras.
. 1854, febrer 3. Madrid
Carta a Jaume [Safont] sobre una autorització a la casa de Remisa per enllestir els
comptes.
. 1854, febrer 6. Madrid
Carta a Jaume [Safont] referent a un expedient d’indemnització pel paper segellat
i a unes cartes de recomanació.
. 1860, març 12. Madrid
Instància adreçada a l’Administrador Principal d’Hisenda Pública de Barcelona
on demana l’expedició d’un certificat que faci constar si el comte de Santa
Coloma era contribuent a les poblacions de Castellet, la Gornal, Clariana i
Torrelletes. Adjunta certificat de Domingo López, oficial primer interventor, on
nega que ho sigui de Castellet i la Gornal, úniques poblacions de les que existeix
documentació al respecte. Al verso de la carta, nota de Vicente Oriol a
l’interventor sobre aquesta qüestió.
2 f.
. 1861, juliol 12. Madrid
Instància adreçada al Director General de Contribucions on demanen
certificacions sobre les riqueses rústiques de La Gornal, Castellet, Clariana,
Torrelletes i Catllar.
19 documents. BC Queralt 11/3
SAFONT, M.
. 1843, juny 20. Madrid
Circular adreçada a Josep Safont sobre la renda de paper segellat. Signa per
poders del seu germà.
. 1843, agost 5. Madrid
Carta a Josep Safont sobre la renda de paper segellat i l’amortització del deute
flotant del tresor públic. Signa per poders del seu germà.
. 1843, desembre 2. Madrid
Carta a Josep Safont sobre la restitució a l’estat de la renda del paper segellat,
així com sobre el repartiment d’aquest material als subalterns. Adjunta llistat del
material necessari pel clergat de Barcelona i còpia d’un document relatiu a la
venda de béns nacionals.
2 bifolis + 1 f. Amb segell gravat “Papel sellado en arriendo J. Safont”.
. 1843, desembre 14. Madrid
Circular adreçada a Josep Safont sobre els comptes de paper segellat i la
devolució del sobrant a final d’any.
. 1843, desembre 21. Madrid

Circular adreçada a Josep Safont relativa al paper segellat que sobra a final
d’any.
. 1843, desembre 27. Madrid
Circular adreçada a Josep Safont relativa a les escriptures de venda dels
compradors de béns nacionals.
6 documents. BC Queralt 11/3
SANTA CLARA, COMTE DE
. 1858, gener 18. Alacant
Carta a Jaume Safont sobre l’expedient de delmes de Petrés.
BC Queralt 11/3
TOTOSAUS, FRANCESC
. 1862, juliol 27. Bellvei
Carta a Jaume Safont relativa a un certificat de delmes sol·licitat a l’alcalde de
Vespella.
. 1862, agost 11. Bellvei
Carta a Jaume Safont relativa a uns certificats sol·licitats a l’alcalde de Vespella.
. 1890, març 8. Bellvei
Carta a Fernando Aparicio relativa al mas Villanet, i al molí de la Coloma i el
pantà situats a Arbós.
Còpia.
3 documents. BC Queralt 11/3
VEHILS, ANTONIO, notari
. 1885, [agost 1]. [Barcelona]
Nota adreçada a Fernando [Aparicio] relativa a una escriptura.
. 1885, [agost 1]. [Barcelona]
Carta a Fernando Aparicio relativa a una trobada amb l’Antoni Juncadella.
2 documents. BC Queralt 11/3
SENSE REMITENTS
. 1857, abril 14
Comunicat a Josep Safont relatiu a un expedient.
. 1857, novembre 5. Barcelona
Carta a l’alcalde de Castellet sobre els drets d’indemnització de Josep Safont pels
delmes del comte de Santa Coloma.
Còpia.
. 1857, novembre 5
Carta adreçada al prevere de Castellet relativa al drets d’indemnització de Josep
Safont pels delmes del comte de Santa Coloma.
Còpia.
. 1857, setembre 9. Barcelona
Carta al Governador de Barcelona sobre l’expedient dels drets d’indemnització
de Josep Safont pels delmes del comte de Santa Coloma a Castellet.
. 1857, novembre 9. Barcelona
Carta al comte de Santa Clara sobre els delmes de Petrés.

Còpia.
. 1857, novembre 27 i 30. Barcelona
2 cartes adreçades al Fiscal d’Hisenda i al Governador de Barcelona,
respectivament, sobre els drets d’indemnització de Josep Safont pels delmes del
comte de Santa Coloma.
Còpia.
. 1862, agost 15. El Catllar
Carta a Miquel González sobre els perjudicis de no rebre a temps unes
certificacions de l’alcalde de Vespella.
. 1864, abril 26. Barcelona
Carta adreçada a Antonio Gibert y Cisneros sobre les quantitats a percebre com a
meritació per la venda d‘unes propietats.
. 1868, febrer 18. Barcelona
Decisió jurídica sobre el plet promogut per Jaume Safont contra els ajuntaments
de Vespella i Secuita.
Còpia.
. 1882, febrer 20
Carta.
. 1892, gener 20. Barcelona
Carta a Juan Miró que l’autoritza a disposar d’uns diners amb la venda de les
finques a Piedrabuena.
Còpia.
. Sense data
Carta a Felix Andoño relativa a una reclamació per devolució d’uns terminis
pagats a l’estat, així com sobre la formalitat i respectabilitat de Salvador Balius,
director d’un Institut Geogràfic.
. Sense data
Carta a la duquessa d’Híxar sobre uns expedients relatius al comte de Salvatierra
i als delmes de Cegama, Pedrosa del Rey i San Vicente.
. Sense data
Carta a Pedro Cañas sobre l’herència de Josep Safont i Casarramona. Adjunta
llistat de censos.
Bifoli + 1 f. Esborrany.
. Sense data
Carta sobre la publicació d’un document.
15 documents. BC Queralt 11/4
• 1866
Correspondència rebuda per Miquel Castelló, administrador de Jaume Safont, de
Miquel González, sobre finques i censos del senyoriu de Santa Coloma.
22 cartes. Quadern cosit. BC Queralt 3/12

5. Plets i documentació judicial
• 1420-1473
Memorial de Bernat Ferrer, senyor del castell de Bellvei.
BC Queralt 1/7
• 1466-1682
Documents diversos:
. 1466
Testament de Leonor de Castellar-Queralt.
Còpia s. XVI.
. 1680-1682
Recurs interposat pels administradors del comte de Santa Coloma contra la sentència a
favor d’Antoni de Peguera i Guilla.
2 documents. BC Queralt 1/6
• 1482-1483
Procés entre Guillem Ramon Saplana i Dalmau de Queralt per raó del castell de Tous.
BC Queralt 13/4
• 1482
Procés de Dalmau de Queralt contra Guillem Ramon Saplana sobre crèdits en el castell
de Tous.
BC Queralt 14/1
• 1493, novembre 19. Vic
Ponç de Malla notifica a Pere i Joan Cavall, pare i fill, la sentència que li dóna el domini
d'un molí vora el riu "Ticoris" vora el pont de Roda.
Notari: Pere Joan Franch, notari de Vic.
Pergamí. 133 x 250 mm. En llatí i català. Reg. 15885. BC Perg. 170
• 1504-1510
Procés de la Seu de Tarragona contra Berenguer de Queralt a causa del Catllar.
240 f. Sense enquadernació. BC Queralt 12/3
• 1520-1522
Apel·lació de Guerau de Queralt contra la sentència dictada en la causa que l’enfrontava
amb els fills i hereus de Joan Puig.
BC Queralt 12/4

• 1522-1535
Plet per la possessió del senyoriu de Puigvert (Queralt).
BC Arx 726
• 1537
Declaració de testimonis sobre l'enderroc de la Porta de Mont-roig que amenaçava ruïna.
BC Arx 671
• 1537
Declaració de testimonis sobre l'embargament o renunciació de nova obra en la casa que
edificava Antoni Golonor en el pati que li havia establert Sicília de Queralt a Mont-roig.
BC Arx 672
• 1538
Informació judicial sobre els que havien obert portes en les muralles de Mont-roig
després de la mort de Guerau de Queralt.
BC Arx 673
• 1538
Informació judicial sobre establiment de fites entre les terres de J. Golonor i Antoni
Foguet, de Mont-roig.
BC Arx 674
• 1548
Procés judicial entre Miquel Romeu i el noble Guerau de Queralt a causa de "cert blat".
BC Arx 675
• 1548-1799
Documents utilitzats en el plet de la vila de Santa Coloma de Queralt contra el comte.
BC Arx 727
• 1549-1598
Trasllats judicials dels plets relatius a censos dels comtes de Santa Coloma de Queralt.
9 expedients. BC Arx 709
• 1565, febrer 19. Tarragona
Concòrdia entre el Capítol de Tarragona i Guerau de Queralt sobre el Catllar.
15 f. Còpia notarial del 1841. BC Queralt 7/13

• 1567
Plet de la comunitat de preveres de Santa Coloma de Queralt.
BC Arx 711
• 1567-1777
Plets del comtat de Santa Coloma de Queralt.
4 expedients. BC Arx 710
• 1598
Procés entre Pere de Queralt, baró de Santa Coloma, i Montserrat Amat del Bosc del
Pany, pagès del terme de Queralt, pel pagament del delme.
BC Arx 677
• [S. XVI]
Plica d’articles presentats davant del tribunal del Justícia d’Aragó per Felip Galceran de
Castro i de Pinós, en altre temps Berenguer Arnau de Cervelló, baró de la Llacuna i
vescomte d’Illa.
63 f. BC Queralt 1/8
• 1602-1851
Trasllats judicials. Plets entre el comte i la vila de Santa Coloma de Queralt.
31 quadernets. BC Arx 714
• 1617-1632
Plets pel senyoriu de Puigvert (Queralt).
6 expedients. BC Arx 728
• 1617-1818
Concòrdia de la vila de Santa Coloma de Queralt.
BC Arx 715
• 1658-1667
Document referent a les concòrdies entre les germanes Cecília de Jeart i Maria Reart de
Jeart sobre la successió universal dels béns del seu pare, Cristòfol de Jeart, i després
entre les cases de Llupià i Reart.
4 f. BC Queralt 1/9
• 1665-1709

Causa de suplicació oberta l’any 1665 pels successors de Josep Sacirera i Anna Maria
March i Moxó, vídua de Baltasar March, després de la sentència de 1626, pel domini de
certs llocs de la vegueria de Cervera.
BC Queralt 9/1
• 1724-1778
Informacions testificals de la Cúria del batlle de Santa Coloma de Queralt.
30 quadernets. BC Arx 716
• 1759-1842
Plet de la vila de Santa Coloma sollicitant la seva incorporació a la Corona.
8 expedients. BC Arx 717
• 1767-1797
Plet entre el comte de Santa Coloma i la vila de Santa Coloma de Queralt.
6 [5] quadernets. BC Arx 706
• 1768-1788
Plet entre el monestir de Jonqueres i el comte de Santa Coloma de Queralt.
4 quadernets. BC Arx 705
• 1770-1835
Plet entre el comte de Santa Coloma i la vila de Santa Coloma de Queralt.
7 quadernets. BC Arx 707
• 1670-1736
Els consorts Francesc i Maria Eulàlia de Moxó i de Ninot contra Joan Santacana, pagès
de Santa Coloma de Queralt reclamant-li les pensions d’un cens. Inclou una concòrdia
de 1670 entre Josep Ninot, cavaller, i Joan Pedró, pagès de Santa Coloma de Queralt.
25 f. BC Queralt 1/10
• 1759-1795-1807
Documents de la causa del comte de Santa Coloma contra Ramon de Cisternes pels
delmes de l'Arboç adquirits a la casa de Lapeyra. Arbres genealògics i altres documents.
5 documents. Queralt 7/23
• 1767-1777

Notes sobre la relació de comptes presentada per Ignasi Vidal a Ignasi Trias14. Llista de
rebuts pagats a diferents operaris per obres a distintes cases. Informe.
6 f. BC Queralt 7/22
• 1780
Francesc Salvat i Oliveras, en nom del comte d’Aranda, fa procuradors seus Miquel i
Felip Ros, germans, perquè representin al comte en el litigi que té amb els canonges
d’Urgell a causa de l’extensió de certs termes.
2 f. BC Queralt 8/17
• 1780
Causa de Josep Antoni Argullol Torres de Bages contra el seu pare Josep Argullol i
Vidal, reclamant-li el Llibre Major de la fàbrica d’indianes de Manresa.
BC Queralt 3/11
• 1782
Plet entre Calvet i els regidors de Bellprat (Queralt).
6 documents. BC Arx 722
• 1799
Concòrdia entre el marquès de la Manresana i Magín Antonio de Vilallonga.
40 f. Quadern cosit. BC Queralt 6/7
• 1824-1863
Notes i documents sobre delmes a Bellprat i Queralt.
BC Queralt 3/8
• 1830
Acte pronunciat per la Reial Sala en la causa entre el comte de Santa Coloma i Miquel
Verdaguer, després Maria Font i Galí i últimament Ignasi Galí.
1 f. Còpia. BC Queralt 4/27
• 1831-1865
Delmes. Cartes i notes.
BC Queralt 3/7

14

Ignasi Vidal era l’arxiver del comte de Santa Coloma i Ignasi Trias era el seu apoderat
general.

• 1845-1859
Certificació de 1859 d'una certificació (1847) de la sentència de 1845 en la causa que
enfrontava els ajuntaments del marquesat de Camarasa (Camarasa, Cubells, Fontllonga,
Montgai i Sant Llorenç de Montgai) contra Francesc de Borja Gayoso, Téllez, Girón,
marquès de Camarasa, per la seva pretensió de cobrar l'onzè.
2 documents. BC Queralt 5/31
• 1847-1867
Plets sobre senyorius territorials en els quals l’ajuntament ha representat els veïns
terratinents. Compte dels honoraris pagats per Jaume Safons pels plets contra diversos
ajuntaments. Representació de Jaume Safont a la reina (1859). Representació de Jaume
Safont al governador de Tarragona (1858). Reial decret sobre els crèdits contra els
ajuntaments (còpia) (1847). Cartes, etc.
BC Queralt 3/1
• 1851
Certificat de pobresa de solemnitat d'Anna de Riera i Gener, filla de Francesc de Riera i
Masia i d'Anna Gener, de Besalú, difunts.
2 f. BC Queralt 5/32
• 1851
Certificat sobre la sentència i apel·lacions del plet de la princesa de Belmonte contra
l'Ajuntament de Torregrossa pel pagament de censos i drets emfitèutics.
9 f. BC Queralt 5/33
• 1851-1857
Notes sobre documents que s’han de traduir al castellà. Notes sobre delmes.
BC Queralt 3/6

• 1854-1890
Documents diversos sobre el plet pels censos de Castellet.
21 documents. BC Queralt 5/22
• 1856
Certificat sobre el judici de conciliació entre Miquel González, apoderat de Jaume
Safont, i Joan Urgell.
BC Queralt 5/1
• 1857-1867

Certificats notarials de documents referents al plet de Jaume Safont sobre el senyoriu de
Castellet.
11 documents. BC Queralt 1/3
• 1858
Santa Coloma de Queralt. Sol·licitud del procurador de Jaume Safont per cobrar de
l’ajuntament de Santa Coloma els drets i censos que li pertoquen com a senyor directe.
BC Queralt 3/2
• 1858
Boscos de Queralt.
BC Queralt 3/3
• 1867
Compte que Miquel Ribas presenta a Gil Lleó com a apoderat de Jaume Safont, en la
causa contra l'ajuntament de Bellvei sobre reconeixement de senyoria.
2 f. BC Queralt 5/3
• 1867
Senyoria de Castellet. Extracte dels documents que justifiquen el domini de Jaume
Safont sobre el senyoriu de Castellet presentats amb la demanda del seu procurador.
Inclou els pobles i termes de Castellet, la Gornal, l’Arboç i Muntanyans.
BC Queralt 4/7
• 1867
Relació de veïns citats a conciliació. Certificats notarials de les citacions.
BC Queralt 3/4
• 1867
Llistat de les persones citades a judici de conciliació en la causa de Jaume Safont per
rebre els censos del comtat de Santa Coloma.
BC Queralt 3/5
• 1867
Al·legacions, notes i documents sobre la reclamació de Jaume Safont de la senyoria
sobre la baronia del Catllar, la Secuita i Vespella.
10 documents. BC Queralt 9/9
• 1867-1868

Demanda, al·legacions i sentència en la causa de Jaume Safont contra l’ajuntament de
Torredembarra reclamant el senyoriu sobre les finques del seu terme. (Notes, esborranys,
certificats i documents).
13 documents. BC Queralt 9/4
• 1867-1876
Al·legacions de l'Ajuntament de Bellvei. Sentència del jutge del Vendrell (30 setembre
1867). Al·legacions de Jaume Safont.
8 documents. Amb notes i còpies. BC Queralt 9/8
• 1867-1889
Plet de Josepa Safont i Quiroga contra la vila de l'Arboç, Castellet i la Gornal sobre
reconeixement de senyorius.
4 documents. BC Queralt 1/4
• 1876-1886
Extracte de la causa entre Jaume Safont i l’ajuntament de Bellvei.
BC Queralt 13/3
• 1886-1889
Causa de Josefa Safont i Quiroga contra l'Ajuntament de Bellvei per reconeixement de
senyoriu i cobrament de drets. Requeriment del jutge del Vendrell al de Barcelona
(1886). Substitució de procurador per mort de Josepa Safont i Quiroga amb còpia del seu
testament.
2 documents. BC Queralt 9/7
• 1889. La Pineda (Castellet)
Qüestió de Josep Urgell que pretén haver comprat la finca “La Pineda” a Fernando
Aparicio.
2 documents. BC Queralt 5/23
• 1857-1896
Documents diversos:
. 1896
Demanda judicial presentada per Jaume Safont i Lluch per reclamar els censos i lluïsmes
de les finques del terme del castell de Castellet.
28 f. Esborrany.
• 1857-1867
Certificats notarials.
2 documents. BC Queralt 1/2

6. Documentació

eclesiàstica

• 1304-1832
Beneficis eclesiàstics i capellanies de Santa Coloma de Queralt.
14 quadernets. BC Arx 701
• 1331-1500?
Documents eclesiàstics relatius al comtat de Queralt.
7 documents. BC Arx 775
• 1477, desembre 19. Barcelona
Dispensa episcopal concedida a Jaume de Sentmenat per rebre la tonsura eclesiàstica
malgrat el seu origen il·legítim.
Pergamí. 141 x 216 mm. En llatí. Manca el segell pendent. Reg. 15884. BC Perg. 170
• 1577, abril 27
Benefici fundat per Jaume d'Aguilar, sota la invocació de la Mare de Déu de l'Esperança
a l'església parroquial de Sant Cugat del Rec.
Còpia del segle XIX. BC Queralt 7/15

7. Protocols notarials
• 1430
Manual notarial de Berenguer de Clergue, notari i escrivà de la cúria i batllia de Santa
Coloma de Queralt.
BC Arx 658
• 1678-1679
Manual notarial de Francesc Busquets, notari de Santa Coloma de Queralt.
207 f. BC Arx 659
• 1799-1800
Manual notarial de Francesc Prat, notari de Santa Coloma de Queralt.
158 + 158 f. BC Arx 660
• 1801-1802
Manual notarial de Francesc Prat, notari de Santa Coloma de Queralt.
165 + 226 f. BC Arx 661

8. Documentació municipal
• 1598-1857
Documents diversos relatius a la vila de Santa Coloma de Queralt.
16 documents. BC Arx 713
• 1702
Llibre d'entrades i eixides de la Universitat de Santa Coloma de Queralt, rebudes i
pagades per Josep Blavia, clavari de dita Universitat, i anotades per Josep Roca, jurat de
Santa Coloma l'any present.
BC Arx 693
• 1738-1773
Llibreta on es registren els nomenaments de batlles i regidors del comtat de Queralt.
BC Arx 697
• 1744-1882
Documents diversos:
. 1744-1882
Nomenament de batlles i regidors de Santa Coloma de Queralt i el seu comtat.
. 1760-1773
Plet sobre jurisdicció de Santa Coloma i nomenament de regidors pels comtes de Santa
Coloma.
14 documents. BC Arx 696
• 1793-1804
Llibreta on es registren els nomenaments que feien els comtes de batlles, sots-batlles,
regidors i altres càrrecs, en diferents llocs del comtat de Santa Coloma de Queralt (inclòs
el lloc d'Albolote).
BC Arx 698
• 1870
Informe sobre un expedient obert sobre el pagament de les obres de fortificació de Sant
Feliu de Torelló fetes l’any 1836.
1 f. BC Queralt 10/1

9. Altres
• 1870-1901
Revistes i publicacions oficials:
. Diario Oficial de Avisos de Madrid (1870, maig 31).
. Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (1894, gener 16).
. Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (1896, abril 12).
. El Economista (1900, març 17), núm. 721.
. Boletín Oficial Extraordinario de la Provincia de Barcelona (1901, juny 25).
5 documents. BC Queralt 10/9

