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IDENTIFICACIÓ 
 
Codi de referència 
CAT BC. Fons de la sotsvegueria de Talarn 
 
Títol 
Sotsvegueria de Talarn 
 
Data(es) 
1337 – S. XVII 
 
Nivell de descripció 
Fons 
 
Volum i suport de la unitat de descripció 
9 volums i 17 documents 
 
CONTEXT 
 
Nom del productor 
Sotsveguer de Talarn 
 
Història de l’organisme / Notícia biogràfica 
La sotsvegueria de Talarn era una demarcació que comprenia bona part del Pallars 
i l’Alta Ribagorça. Depenia del comte del Pallars. Quan el comtat de Pallars Jussà 
s'uní a la corona el 1192, aquesta va continuar senyorejant Talarn i confià la seva 
guarda a una família militar cognominada Talarn i, més tard, als senyors de Mur, 
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cosa que féu que Acard de Mur s'intitulés en alguns documents (1270-78) Acard de 
Talarn. Al llarg del segle XIII i bona part del XIV, el senyor útil de Talarn continuà 
essent la família dels Mur i Talarn, com ho prova el fet que el 1348 un altre Acard 
de Talarn comprés al rei Pere III en franc alou els castells de Talarn i d'Orrit.  

Pere III tornà a vendre ambdós castells l'any 1357 al comte de Pallars Sobirà, i al 
llarg del segle XIV i XV es vengueren i empenyoraren en diverses ocasions. 
Finalment va acabar com a lloc reial, confirmat per Joan II el 1472. La vila va ser 
sempre la rival de Tremp.  
Tot i alguns sobresalts amb motiu de la guerra civil contra Joan II, de qui Talarn 
sembla que fou partidari, atacs i ocupacions de companyies de bandolers (1475-76) 
i d'hugonots, sota el comandament del comte de Foix (1562), la vila experimentava 
un constant augment de població, i al segle següent esdevindria una petita capital 
administrativa i a la vegada una plaça forta amb recinte emmurallat. Com a vila reial 
envià representants a les Corts els anys 1510, 1552, 1585, 1599, 1631 i 1701. La 
transformació de Talarn de recinte fortificat en vila residencial tingué lloc iniciat el 
segle XVII. 
 
Història arxivística 
Desconeguda 
 
Dades sobre l’ingrés 
El fons de protocols notarials, que es trobava a la vila de Talarn, va ser comprat per la 
Biblioteca de Catalunya l’any 1916. 
 
 
CONTINGUT I ESTRUCTURA 
 
Abast i contingut 
És un fons de caràcter senyorial, format per un conjunt de manuals notarials, molts 
d’ells fragmentaris, i per llibres de la batllia. 
 
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 
S’han ordenat cronològicament 
 
 

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 llatí 
 
Característiques físiques i requeriments tècnics 
Els documents estan en general molt malmesos per la humitat o l’acció d’insectes. 
Molts estan exclosos de consulta per aquest motiu. 
  
Instruments de descripció 
Aquest llistat és l’únic instrument de recerca existent. 
 
 
DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
 

Existència i localització dels originals: Tots són originals 

 

Existència i localització de còpies: No es coneixen 
 
Unitats de descripció relacionades:  
 

 
NOTES 
 
CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
 
Autoria i fonts:  
La descripció va ser realitzada per un arxiver desconegut 
 
Regles o convencions:  
NODAC, a nivell de fons 
 
Data de la descripció:  
Feta el 1918 

 
 
 
LLISTA DE COMPONENTS 
 

 

 

Data Tipologia Topogràfic Registre Observacions 
1337-1342 Manual notarial  Caixa VII 3456 Fragment 
1376-1396 Manual notarial  

Arx. 865 3457 
Exclòs de 
consulta 

1379-1381 Manual notarial  
Arx. 867 3458 

Fragment. Exclòs 
de consulta 

1386-1389 Manual notarial  Arx. 864 3459 Exclòs de 



   

                                                            

 

consulta 
1390 Manual notarial  

Caixa VII 3460 
Fragment. Exclòs 
de consulta 

1390-92 Manual notarial  
Arx. 866 3461 

Fragment. Exclòs 

de consulta 
1404-1405 Manual notarial  

Caixa V 3462 
Fragments. 

Exclòs de 

consulta 
1428-1429 Manual notarial  

Caixa V 3463 
Fragments. 

Exclòs de 
consulta 

1428-1431 Manual notarial  

Arx. 862 3464 
Fragments. 

Exclòs de 
consulta 

1431-1434 Manual notarial  

Caixa V 3465 
Fragments. 

Exclòs de 
consulta 

1436-1437 Manual notarial  

Arx. 863 3466 
Fragments. 

Exclòs de 
consulta 

1439-1440 Manual notarial  

Caixa V 3467 
Fragments. 

Exclòs de 
consulta 

1441 Manual notarial  Caixa V 3468 Fragments 
1512 Manual notarial  

Caixa V 3470 
Exclòs de 
consulta 

1552-1556 Manual notarial  
Caixa V 3471 

Fragment. Exclòs 

de consulta 
s. XV Manual notarial  

Caixa V 3469 

Plec de 

fragments. 
Exclòs de 

consulta 
s. XVI-XVII Manual notarial  Arx. 869 14279  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


