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IDENTIFICACIÓ 
Codi(s) de referència: b22486343 (MARC21) 
Títol: Autògrafs de reis i de caps d’estat 
Data(es): s. XV-XX 
Nivell de descripció: Catàleg 
Volum i suport de la unitat de descripció: 129 unitats 
 
CONTEXT 
Nom(s) del(s) productor(s):  
Joan Segura i Lamich 
Notícia biogràfica o Història de l’organisme, entitat ...:  
Joan Segura i Lamich (Santa Coloma de Queralt, 1896?-Vic, 1970) reuní al llarg de la seva vida una 
extensa col·lecció d’autògrafs, que formà a partir de documentació epistolar de diferents procedències, 
de col·lecciosn de fotos, de portades i portadelles dedicades, i en part a partir de l’adquisició d’una 
col·lecció ja existent, el Museum Delgado. 
Història arxivística:  
La documentació estava ordenada per grups de professions o interessos: escriptors castellans, 
escriptors catalans, poetes catalans, músics, militars, reis i caps d’estat... Els grups inicials s’han 
conservat. El recull descrit forma part de la col·lecció. 
Dades sobre l’ingrés:  
La col·lecció d’autògrafsdocumentació va ser adquirida el 1972 per compra a la família Segura després 
de la mort del col·leccionista. 
 
CONTINGUT I ESTRUCTURA 
Abast i contingut: 
El recull d’autògrafs de reis i caps d’estat està compost per cartes, documents, retrats i fotografies sobre 
fulls solts de paper. Inclou documents en pergamí (34 documents), datables entre 1450-1900 
Diverses mesures. Presentats en fulls emmarcats per una orla. 
Informació sobre avaluació, tria i eliminació:  
No n’hi ha 
Increments:  
No s’esperen 
Sistema d’organització:  
Ordenació cronològica, amb alguns errors  
 
CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
Condicions d’accés:  
Consulta a la Sala de Reserva 
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Condicions de reproducció:  
Les establertes per la documentació a la Sala de Reserva 
Llengües i escriptures dels documents:  
Català, castellà, llatí, francès 
Instrumetns de descripció: Catàleg de la documentació, acompanyat d’un índex onomàstic, i presentat 
en dues ordenacions 

a) Ordenació cronològica 
b) Ordenació topgràfica 

 
DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
Existència i localització dels originals: La documentació és original 
Existència i localització de còpies: No n’hi ha 
Unitats de descripció relacionades: “Inventari de manuscrits ingressats”, Butlletí de la Biblioteca de 
Catalunya, 9 (1981), p. 119-140 (1974). 
 
 
NOTES 
 
 
 
LLISTA DE COMPONENTS 
 
                          
 
 
a) Ordenació cronològica 

 
Topogràfic Autògraf Descripció 

 s. XIII 

2331/61 
JAUME I 

D’ARAGÓ 

Privilegi del rei Jaume I d’Aragó a la Comunitat d’Aldees de Daroca, 
eximint els seus aldeans del pagament d’impostos, a excepció del 
monedatge i fonsadera, rebent a canvi deu mil sous jaquesos. També 
els atorga llicència perquè puguin triar anualment dos jurats per cada 
aldea, per la guarda dels drets reials i veïnals. Corbera, 30 d’abril de 
1248. 

 
Pergamí, 300 x 169  mm. Plica i segell amb efígie penjant, de cera ocre. Al verso 
“Separación de la ciudad y comunidad, y que las aldeas puedan elegir los jurados por y 
de privilegio, se pagó 1S4 la Comunidad al Mag’ dosmil sueldos. Caxon - 18 no. 81” 
 
Escriptura gòtica catalana cancelleresca. Estat de conservació òptim, desgast notable als 
plecs, dos forats de 5 mm. Restaurat.   
Còpia registral: AHN, Madrid. Diversos, Comunidad de Daroca. Trasllat de 1399. Edicions 
a partir de la còpia del AHN:  
    -CABANES PECOURT, Mª de los Desamparados, Documentos de Jaime I 
relacionados con Aragón, Instituto Fernando el Católico. Zaragoza, 2009, document 59.  
    -GUTIÉRREZ, R. De diplomatica regia aragonesa medieval, núm. 3. Zaragoza, 1983. 
    -Arxiu Virtual Jaume I, Document nº 001465. Castelló, 2006. [En línia] 
<http://www.jaumeprimer.uji.es/cgi-bin/arxiu.php?noriginal=001465> [Consulta 12 
desembre 2012] 

 
 s. XIV 

2331/64 
JAUME II 
D’ARAGÓ 

Privilegi del rei Jaume II a la ciutat de Cruïlles per construir. 6 d’octubre 
de 1350, Barcelona.  

 
Pergamí, 383 x 262 mm. Estat de conservació: regular. Al plec inferior centre del recto 
“Registrata”, entremig de dos perforacions de 4 mm destinades a uns segell penjat 
(absent). A la part inferior esquerre del verso: “Nº1- privilegi del rey don Jaume per 
fabricar cosas los signulars de Cruilly”; a sota amb lletra i tinta diferent: “Otorgado en 6 de 
octubre de 1350”. Escriptura humanística, llatí. Signatura autògrafa del rei Jaume II.   
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Procedència: havia estat adquirit a la llibreria Porter, a l’angle superior esquerre del verso 
“22.300”, i a l’angle inferior esquerre del recto “300”.  

 

2331/63 
JOAN I D’ARAGÓ 

I VIOLANT DE 

BAR 

Confirmació del cinc de febrer de la pròrroga de dos anys de la reina 
Violant de Bar a la comunitat d’aldees de Daroca, per pagar els deutes 
contrets a favor de les comunitats jueves de Saragossa, Terol, 
Calatayud i Daroce. Concessió del dia dotze de juny d’una pròrroga de 
quatre anys més del rei Joan I. 5 de febrer de 1392 i 12 de juny de 
1392, Barcelona.  

 
Paper, 296 x 386 mm. Al verso: segell de placa adherit de cera vermella, i al marge dret 
“Registrata”. Escriptura humanística inclinada, llatí. Signatura autògrafa del rei Joan I.  

 
Procedència: Al marge dret del verso antiga signatura topogràfica “590” de mà dels 
segles XVII-XVIII.  Posteriorment havia estat adquirit a la llibreria Porter, a l’angle 
superior esquerre del verso “11.100”, i a l’angle superior esquerre del recto “300”.  Estat 
de conservació: bo; restaurat, amb els plecs centrals desgastats (que dificulten la 
lectura). 

 
 s. XV  

2331/62 
MARTÍ I 

D’ARAGÓ L’HUMÀ 

Petició del rei Martí I a l’escrivà, procurador, regidors i homes bons de 
la comunitat d’aldees de Daroca, perquè li facilitin diners per la 
sustentació de l’Estat i altres càrregues, enviant amb aquest fi a Ramon 
de Mur, batlle general del Regne d’Aragó, i a Berenguer de Bardaxin. 
Barcelona, 10 de novembre de 1408.  

 
 

Paper, 297 x 213 mm. Estat de conservació: bo. Al verso: restes del segell de placa 
adherit de cera vermella, i al centre “A lo fieles nuestros lestruiano proch cesmeros 
Regisdores e hombres buenos de la comunidat de las aldeas de darocha. Registrata”. 
Escriptura humanística, castellà. Signatura autògrafa del rei Martí I.  

 
Procedència: Al marge dret del verso antiga signatura topogràfica “756” de mà dels 
segles XVII-XVIII.  Posteriorment havia estat adquirit a la llibreria Porter, a l’angle 
superior esquerre del verso “11.100”, i a l’angle inferior esquerre del recto “300”.  
 

2331/60 
FERRAN I 

D’ANTEQUERA 

Carta del rei Ferran I d’Aragó als escrivans, procuradors, sesmers i 
homes bons de la Comunitat d’Aldees de Daroca, anunciant que 
enviarà el seu procurador per assabentar-se dels fets que li anunciava 
el Bisbe de Zamora. 16 de juny de 1413, Barcelona. 

 
130 x 207 mm. Lletra humanística, castellà. Paper. Estat de conservació: bo. Escrit al 
verso “Nos fieles nuestros los scrivano procurador sesmeros e hombres buenos de la 
Comunidat de las Aldeas de Darocha. Registrata”. Procedència: antiga signatura 
topogràfica “11.100/600”.  
 

2331/58 
ALFONS V 

D’ARAGÓ 

Declaració del rei Alfons V d’Aragó sobre les apel·lacions entre 
Bartholomeu Sorià, representant la Comunitat d’Aldees de Daroca, i 
Martí de Peralta, en nom de Giménez de Urrea. 16 de març de 1430, 
Daroce.  

 
130 x 207 mm. Lletra humanística, llatí. Paper. Segell de placa absent, al verso. Estat de 
conservació: bo. Escrit al verso “Registrata”. Procedència: antiga signatura topogràfica 
“11.100/600”.  

 
 

2331/59 
JUAN II DE 

CASTELLA 

Cédula reial de Juan II de Castella a favor de Juan Palomeque, de 
Salamanca, manant-li emparar i defensar la seva possessió de Lisla. 6 
de maig de 1438, Tordesillas.  
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211 x 312 mm. Lletra processal, castellà. Paper. Segell reial de cera vermella al verso. 
Estat de conservació: bo. Escrit al verso “Cuaderno Tercero 3º. Nº 13. Zedula deel sr. 
Rey Don Juan para Juan Palomeque, sobre unas casas y herencias en [...]. Enter de 
sellar y Ma. Nº 726 del 1438 refrendada de [...]”. Cosit al document hi ha una fulla amb 
cal·ligrafia moderna fent un regest del document.  
 

2331/101 MARIA D’ARAGÓ 

Carta de la reina Maria al veguer de Barcelona. 3 d’octubre de 1446, 
Barcelona.  

 
Paper, 289 x 215 mm. En català. Escriptura humanística. Signatura autògrafa de Maria 
d’Aragó. Segell de placa de cera vermella al verso. Al centre del verso “Al feel nostre lo 
veguer de Barchelona e de Osona, o a son loctinent. Registrata”.  
Procedència: al marge superior esquerre del recto “200”, i al marge superior esquerre del 
verso “11,100/600”. Estat de Conservació: bo.  
 

2331/97 
ALFONS V 

D’ARAGÓ 

Concessió de tres privilegis, atorgats pel rei Alfons V als Consellers de 
Barcelona, a canvi de deu mil florins d’or, que es retornaran al rei quan 
aquest retorni la quantitat esmentada. El primer privilegi és que el 
regent no pugui exercir dins la vegueria de Barcelona sense el 
requeriment dels consellers. El segon, que les penes imposades pels 
cònsols de mar puguin remetre’s a la jurisdicció del veguer i del batlle. I 
el tercer, que l’ofici de corredor d’orella hagi de ser admès prèviament 
pels consellers.1 de gener de 1452, Castellnou de Nàpols. 

 
Paper, 297 x 304 mm. En català. Escriptura humanística. Segell de placa de cerca 
vermella. Signatura autògrafa del rei Alfons V d’Aragó. Al verso: “Als amats e feels 
nostres los consellers de la Ciutat de Barchinona. Registrata”. Estat de Conservació: bo.  
 

2331/100 JOAN II D’ARAGÓ 

Nomenament del rei Joan II a Ramón d’Olzina, i els seus descendents, 
com a governador de la població de Villacampa (Osca) a causa de la 
mort de l’anterior, Joan d’Azlor. Li atorga jurisdicció sobre tots els 
habitants i prelats del poble, amb l’obligació de defensar la població, 
tant la del nucli urbà com la del bosc. 31 de gener de 1461, Fraga 
(Osca).  

  
Pergamí, 411 x 182 mm. Plica i segell de cera vermella penjant, amb efígie. Escriptura 
humanística inclinada, llatí.  Signatura autògrafa del rei Joan II. 
Al verso, de la mà dels segles XVII-XVIII “Data de urban por el Rey a Raimundo de 
Olzinas. Data de Urban F. el Rey”.  
Estat de conservació: bo; amb taques de cera i marques del segell.  

 

2331/99 
PERE DE 

PORTUGAL 

Procura del rei Pere V d’Aragó, conestable de Portugal, a Margarita des 
Torrent, assegurant-li els seus drets i béns per la detenció i l’atac que el 
seu espòs, Dalmau des Torrent, àlies de Bellfort, de Vic, ha rebut en el 
context de la Guerra Civil a batalla de Calaf.  1 de gener de 1466, Vic.  

 
Paper, 294 x 359 mm. En llatí. Escriptura humanística. Signatura autògrafa de Pere de 
Portugal.  
Estat de Conservació: bo.  
 

2331/98 
PERE DE 

PORTUGAL 

Salconduit expedit pel rei Pere de Portugal per Joan Bernat de 
Marimon pel mes de maig de 1466. 3 de març de 1466, Barcelona. 

 
Paper, 297 x 247 mm. En català. Escriptura humanística. Signatura autògrafa de Pere de 
Portugal. Restes de cera del segell de placa, al dors: “Dominus Rex ”. A l’extrem dret del 
verso “Registrata”. 
A la part inferior del verso antiga signatura topogràfica: “3”. Estat de Conservació: bo.  

 

2331/96 
FERRAN II EL 

CATÒLIC 

Privilegi atorgat pel rei Ferran II al monestir de Sant Jerònim de la Vall 

d’Hebrón de Barcelona. 7 septembre de 1479, Barcelona.  
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Pergamí, 537 x 300 mm. Plica per a segell penjant, absent, i un cordill. Escriptura 
humanística en llatí. Signatura autògrafa del rei Ferran II d’Aragó.  
Procedència: Al marge inferior dret del verso antiga signatura topogràfica “H Nº 5”, de mà 
dels segles XVI-XVII “Privilegio de ... Reges- Ferdinandus. H Nº 5” Sota, anterior 
signatura topogràfica “Nº 98”. Posteriorment havia estat adquirit a la llibreria Porter, a 
l’angle superior esquerre del verso “11,100/600”.  
Estat de Conservació: bo.  
 

2331/129 
LLUÍS XI DE 

FRANÇA 

Copia de la cèdula reial del govern de Lluís XI, rei de França, a 
Palamides [Palamède] de Forbin, per la qual el nombra gran senescal, 
governador i tinent general de la Provença i de Forcalquier, i li dóna el 
vescomtat de Martigues. A més, és anomenat governador del Delfinat 
en substitució del senyor de Ludea, Jean de Daillon. 19 de desembre 
de 1481. 

 
485 x 378 mm. En francès i llatí. Quatre folis. Estampa al marge superior del primer i el 
segon foli “Generalite de Paris. Grand papier deux sors, la Feville”. Al verso de l’últim foli: 
“Maison de Forbin. Copie de provisions du gouvernement du dauphine per palanudes de 
Forbin, dounces par Louis XI le 19 dbre 1481”. Estat de conservació: bo.  
 

2331/127 BORJA, CÉSAR 

Carta de Cèsar de Borja al Duc de Gandia, comunicant que el seu 
secretari li ha fet arribar les seves paraules i que complirà de bona 
voluntat el que li han encarregat. També li demana que, si es requereix 
que es traslladi de residència, li ho comuniqui amb temps per buscar-se 
una altre casa. 22 de juny [1482], Valencia.  

 
414 x 299 mm. En castellà. Estat de conservació: regular.  
 

2331/102 
ENRIQUE IV DE 

CASTILLA 

Manament del rei Enric IV de Castella al seu vassall Rodrigo de León.   
 

Paper, 216 x 150 mm. En castellà. Escriptura cortesana castellana. Signatura autògrafa 
d’Enric IV de Castella. Al verso:  
Procedència: Al marge superior esquerre del recto “21994”, i, a la part superior dreta del 
verso anterior signatura topogràfica: “19.400”. Estat de Conservació: bo.  

 
 s. XVI  

2331/3 
ISABEL LA 

CATÒLICA 

Petició de la reina Isabel la Catòlica al seu cambrer, Sancho de 
Paredes, perquè doni 2 canelobres, una creu i una campana de metall 
per almoina a Beatriz Galindo. 12 desembre 1502, Madrid. 

 
221 x 297 mm. Paper, castellà. Escriptura humanística. Signatura autògrafa de la reina 
Isabel la Catòlica. Estat de conservació: bo. Al verso: “+ De dos candeleros y una cruz y 
una canpanilla de alzofaz que se dió a Veatriz Galindo”. Dos talls en forma de V per al 
relligat; un a la meitat superior de 160 mm i un a la meitat inferior de 86 mm.  
Procedència: Anterior signatura topogràfica al marge superior  dret del verso “821.250”, i 
al marge inferior “13.000”.  

 

2331/1 
FERRAN II EL 

CATÒLIC 

Carta del rei Ferran II al receptor de la Inquisició de Valencia, Amador 
d’Aliaga, per intervenir en la confiscació dels béns a Genís de Cardona, 
hidalgo, i que no li siguin confiscats. 8 d’octubre de 1504.  

 
212 x 25 mm. Paper, en castellà. Escriptura humanística. Signatura autògrafa del rei 
Ferran. Segell de placa, de cera vermella, amb l’escut d’armes de Ferran II.  
Al verso “a VIII de octubre de D·IIII·. Cautela e por insion real, que a Genís cardona, 
bayle d·almenara, sean relegados los bienes que le – en dotes u muger, fija de Bernad 
Guimerà. Con.do”.  
Estat de conversació: regular (amb rossegades a la part inferior dreta i esquerra).  

 

2331/5 
ALONSO 

D’ARAGÓ 

Carta d’Alonso d’Aragó a Luxán, en resposta sobre l’avís dels negocis 
de Joan i Ferran d’Aragó, per la qual informa que enviarà un escrit al 
rei. 22 febrer 1515, Barcelona. 
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215 x 207 mm. Paper, castellà. Escriptura humanística. Signatura autògrafa de 
l’arquebisbe de Saragossa Alonso d’Aragó. Estat de conservació: regular.   

 

2331/4-1 

FERRAN EL 

CATÒLIC (en 
nom de Juana 

la Boja) 

Concessió de Ferran II d’Aragó, en nom de Juana I de Castella, a Iñígo 
Ferández de Velasco, conestable de Castella i duc de Frías, perquè 
pugui vendre béns del seu heretatge fins a deu cuentos de maravedís 
per la dot de la seva filla Isabel de Velasco, que ha de casar-se amb 
Bernardino de Cárdenas y Pacheco. 11 julio 1515, Burgos. 

 
307 x 409 mm. Paper, castellà. Escriptura humanística. Segell de placa, de cera 
vermella, adherit al dors. Signatura autògrafa de la rei Ferran el Catòlic. Estat de 
conservació: bo.  
Al verso, de la mà del segle XVIII: “+N 9. Facultad para poder vender el condestable don 
Yñigo asta en cantidad de diez quentos de mrs. de bienes de su maiorazgo para la dote 
de la sra. Doña Ysabel, su hija. En Burgos, 11 julio 1515. 11 julio de 1515”. 

 

2331/2 
GERMANA DE 

FOIX 

Carta de la reina Germana de Foix a Pere Celdrán demanant que faci 
albarà al seu servent, Aimeric Centelles, del pagament que li devien, 
d’un total de cinc mesos y deu dies, ja que va començar a servir-la el 1 
d’octubre de 1515 i no van pagar-li fins el 11 de març de 1516. 27 maig 
1519, Barcelona.  

 
223 x 303 mm. Paper, en castellà. Escriptura humanística. Signatura autògrafa de la 
reina Germana de Foix. Estat de conversació: bo.  

 

2331/7 
CARLES I 

D’ESPANYA I V 

D’ALEMANYA 

Concessió de vint lliures del rei Carles I al seu caçador major, 
recuperada d’una concessió de Ferran el Catòlic, així com a altres cinc 
caçadors, i a set caçadors seus. 9 abril 1523, Valladolid. 

 
222 x 315 mm. Paper, castellà. Escriptura humanística. Signatura autògrafa del rei Carles 
I. Estat de conservació: bo.   

 
 

2331/6 
CARLES I 

D’ESPANYA I V 

D’ALEMANYA 

Petició de Carles I a Rodrigo Celdrán per que despatxi els albarans 
dels oficials i criats que no van fer-se, en virtut d’una pragmàtica, durant 
l’absència del rei per la coronació imperial. 2 març 1527, Valladolid. 

 
225 x 321 mm. Paper, castellà. Escriptura humanística. Signatura autògrafa del rei Carles 
I. Estat de conservació: bo.   

 

2331/8 
ISABEL DE 

PORTUGAL 

Assignació de l’ofici d’escrivà reial a Antoni Joan Ferran per part de la 
reina Isabel de Portugal. 15 maig 1530, Madrid.  

 
202 x 315 mm. Paper, castellà. Escriptura humanística. Signatura autògrafa de la reina 
Isabel de Portugal. Estat de conservació: bo.  
Procedència: al verso: “52.300”. 

 

2331/10 
JOANA 

D’ÀUSTRIA, la 
princesa de. 

Carta de la princesa Joana d’Àustria a Rodrigo Celdran, escrivà reial, 
per que nomeni un oficial de la Tresoreria Reial que s’encarregui de les 
despeses i albarans del regne de València. 6 febrer 1555, Valladolid.  

 
212 x 285 mm. Paper, castellà. Escriptura humanística. Segell de placa vermell al verso. 
Signatura autògrafa de la princesa Joana d’Àustria. Estat de conservació: bo. Al verso: 
“1555. De la infanta y [...] de 6 de febrero [...]. 25 de mesmo. Registrata”, a sota: “Manda 
que nombre un official que asiesta en la fabrica de la acequia que [...] manda azer en el 
reino de Valencia. Ya se hizo.” Al costat: “+ Yamado consº l su scrivano obs. Rodrigo 
Cel”.  
Procedència: al marge superior del verso “11100/450”.  
 

2331/9 FELIP II Petició del rei Felip II al escrivà Antoni Celdran perquè assenti amb 
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carta de ració i llibres d’ofici a Juan Guimerà, de València, com a 
escrivà del Registre de Cancelleria. 30 juliol 1561, Madrid.  

 
212 x 311 mm. Paper, castellà. Escriptura humanística. Signatura autògrafa del rei Felip 
II. Estat de conservació: bo. Al verso: “Registrada”.  
 

2331/128 
MAXIMILIANO II –

Alemanya- 

Manament de Maximilià II d’Alemanya. 1567.  
 

567 x 399 mm. En alemany. Al centre, segell de paper i cera amb l’escut imperial 
alemany. Marca d’aigua amb escut. Estat de conservació: bo.  
 

2331/11 JOAN D’ÀUSTRIA 

Llicència atorgada per Joan d’Àustria a Fadrique Diez Bosch i Sant 
Vicente, per anar a casa seva durant la guerra de l’aixecament dels 
cristians nous a Granada. 1 juny 1570. 

 
218 x 306 mm. Paper, castellà. Escriptura humanística. Segell de placa vermell al recto. 
Signatura autògrafa de Joan d’Àustria. Estat de conservació: bo. Al verso: “Licencia y fee 
del sr. Don Juan en favor de don Fadrique des Bosch y St. Vicente.” 

 

2331/85 FELIPE II 

Carta del rei Felip II dient que ha rebut bons informes del Coadjutor del 
Governador i encarrega al seu enviat que continuï la seva tasca. 22 
d’abril de 1588, San Lorenzo el Real. 

 
Paper, 213 x 292 mm. Segell de placa al verso.  Estat de conservació: bo.  
 

2331/12 FELIPE II 

Carta del rei Felip II demanant al destinatari que ajudi i faci cas al batlle 
general que envia al comtat. 2 abril 1592, Madrid.  

 
210 x 282 mm. Paper, castellà. Escriptura humanística. Segell de placa al verso. 
Signatura autògrafa de Felip II. Estat de conservació: bo. Regest modern al verso.  

 

2331/4-2 JOANA LA BOJA 

Litografia de Joana la Boja, sense signatura ni data.  
 

117 x 175 mm. Signatura al marge inferior dret “Lit. De R.” 

 
 s. XVII  

2331/24 FELIP III 

Llicència de Felip II atorgada a Juan de Salzedo Manrique per a poder 
anar en cotxe de dos cavalls tant a la Cort com a les ciutats i llocs del 
regne, excepte en Sevilla, sota les condicions de la pragmàtica del 5 de 
gener de 1611. 13 de desembre de 1615, el Pardo (Madrid). 

 
210 x 263 mm. Paper, castellà. Segell Estat de conservació: bo. Signatura i data 
autògrafa de Felip III. 
 

2331/26 CARLES II 

Carta del rei Carles II a Rodrigo Manuel Manrique de Lara, comte 
d’Aguilar i capità general de l’Armada, demanant es fabriquin dos 
vergers de dues vares i mitja de llarg per fer-hi una escola, on hi puguin 
ensenyar, a l’Armada, un matemàtic que ha dut de Nàpols el comte i 
dos mestres més, pagant a cadascun 30 escuts al mes, exercint també 
al mar quan surti l’Armada. Recomana també com allotjar els mestres i 
el l’escola a l’Armada, i deixa les decisions finals al judici del comte 
d’Aguilar. 13 de gener de 1625, Madrid. 

 
412 x 295 mm. Paper, castellà. Estat de conservació: bo. Al centre del verso “Madrid 13 
de enero de 1625. Su Magestad, al conde General de la armada en cuanto a las 
escuelas. Vino por copia en contra  ”. Al verso antiga signatura topogràfica  

 

2331/13 FELIPE IV 
Recomanació del rei Felip II al capità general d’armes de Catalunya en 
favor de Pablo Robert, per pujar-li el sou en quinze escuts, fins un 



 

                                                                                                     [8]                                          

màxim de quaranta.  21 març 1629, Madrid.  
 

418 x 303 mm. Paper, castellà. Escriptura humanística. Segell de placa al verso. 
Signatura autògrafa de Felip II. Estat de conservació: bo. Regest a la part superior dreta 
del verso, de la mà del segle XVIII “Recomendación al g. governare las armas de 
Cataluña, echa por su Magestat a favor de Pablo Revert de 1649, se le acrecienta el 
sueldo de 15 escudos el mes hasta 40 escudos.” 
 

2331/19-1 

FERNANDO 

D’ÀUSTRIA 
(germà de Felip 

IV). 

Fotografia d’un retrat de Ferran d’Àustria.  
 

121 x 152 mm. Al verso “Infante cardenal don Fernando, hijo de Felipe III y hermano de 
Felipe IV”. 

 

2331/19-2 

FERNANDO 

D’ÀUSTRIA 
(germà de Felip 

IV). 

Ordre de Ferran d’Àustria demanant que es donin les ordres pertinents 
per donar hostatge a tres companyies durant tres mesos. 1635, 
Brusel·les. 
 
210 x 280 mm. En francès. Marca d’un segell de placa, absent. Presenta 8 talls de 30 
mm cadascun pel relligat. Signatura autògrafa de Ferran d’Àustria. Estat de conservació: 
bo. Remitent a la part central dreta del verso.  
 

2331/18 

FERNANDO 

D’ÀUSTRIA, 
CARDENAL 

INFANTE 

Carta del cardenal Infante Fernando d’Àustria al reverend comunicant-li 
que, degut a la mort de l’abat de Ninove [Flandes], ha de dur a terme 
els procediments necessaris per l’elecció d’un nou prelat que sigui 
apropiat i que governi l’abadia en el camp espiritual i el temporal. 31 de 
març de 1637, Brusel·les. 

 
210 x 310 mm. Paper. en francès. Marca de segell de placa, absent, al verso. Presenta 8 
talls de 23 mm cadascun pel relligat. Signatura autògrafa de Ferran d’Àustria. Estat de 
conservació: bo.  
 

2331/14 FELIPE IV 

Carta del rei Felip IV a Ferran Azcón, regent de la Cancelleria de 
Sardenya, perquè enviï farratges per la cavalleria de l’exèrcit de 
Catalunya. 27 setembre 1639, Madrid.  

 
210 x 280 mm. Paper, castellà. Segell de placa vermell al verso, amb l’escut de Felip IV. 
Signatura autògrafa de Felip IV. Estat de conservació: bo. Destinatari a la part inferior del 
verso “+ Don el Rey. Al Don Fernando  Azcon, de su consejo y su regente la Cancelleria 
en el Reyno de Cerdaña”.  

 

2331/16 FELIPE IV 

Carta del rei Felip IV a Ferran Azcón, regent de la Cancelleria de 
Sardenya, demanant-li que tingui compte i s’encarregui de la remissió 
dels farratges a l’exèrcit de Catalunya, per mitjà d’un seguit de barques. 
5 octubre 1639, Madrid.  

 
210 x 280 mm. Paper, castellà. Segell de placa ocre al verso, amb l’escut de Felip IV. 
Signatura autògrafa de Felip IV. Estat de conservació: bo. A la part inferior del verso 
antiga signatura topogràfica “39”. Destinatari a la part central del verso “+ Por el Rey. Al 
Don Fernando  Alcon, de su consejo y su regente la Cancelleria en el Reyno de 
Cerdaña”.  
 

2331/15 FELIPE IV 

Carta del rei Felip IV al regent Ferran Azcón encarregant-li la compra 
de blat per l’exèrcit i places de Catalunya, i demana que la ciutat (no 
esmenta quina) aporti una quantitat del seu pòsit de cereal. 13 octubre 
1640, Madrid. 

 
206 x 304 mm. Paper, castellà. Signatura autògrafa de Felip IV. Estat de conservació: bo. 
 

2331/17 FELIPE IV 
Facultat del rei Felip IV per al seu destinatari de disposar de 24.000 
ducats del dipositari reial, i els que siguin necessaris, per dur a terme la 
seva missió. També li dóna facultat per donar i acceptar el pagament 
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en cereals de llicències de mercaderies de contraban, encara que 
siguin holandeses. 4 de juny de 1641, Madrid. 

 
209 x 273 mm. Paper, castellà. Signatura autògrafa de Felip IV. Mal estat de conservació: 
restaurat.  
 

2331/21 FELIP IV 

Carta del rei Felip IV al Duque de Avellano [Fabricio Doria], virrei de 
Sardenya, en la que reprèn el seu vergonyós comportament del 15 
d’agost a la catedral de Cáller (Sardenya) per pretendre que 
l’esperessin per fer missa i que el Arquebisbe el rebés. El rei resol que 
no hagin d’esperar-lo, com fins aleshores, per fer missa, i que només 
estiguin obligats a rebre’l el degà i el canonge. 16 de novembre de 
1643, Saragossa. 

 
423 x 292 mm. Paper, castellà. Segell de placa amb escut reial al verso. Estat de 
conservació: bo. Al centre del verso “+Duque de Avellano Primo lugarteniente y Capitán 
General. Reyno de Cerdeña”. Al verso antiga signatura topogràfica “No 5. Cartas reales a 
diferentes ministros por Don Fernando Alcon”.  

 

2331/22 

MARIANA 

D’ÀUSTRIA 
(reina 

governadora) 

Insaculació de la reina Mariana d’Àustria dels llocs vacants fins el 31 de 
març [de 1670] en els oficis de la Generalitat de Catalunya que 
s’especifiquen. 10 de maig de 1670, Madrid.  

 
423 x 308 mm. Paper, castellà. Segell de placa absent al dors. Estat de conservació: bo.  
 

2331/20 

JOAN JOSEP 

D’ÀUSTRIA (fill 
bastard de Felip 

IV). 

Carta de Joan d’Àustria a un individu no identificat, on li explica el seu 
estat de salut i malestar degut a atacs de pedra, demana que li digui a 
la situació dels seus negocis i que s’absentarà als Alfaques.  16 juliol 
1675, Alama. 

 
423 x 289 mm. Paper, castellà. Estat de conservació: bo.  
Procedència: signatura topogràfica a la part superior dreta del verso: “11.100”.  

 

2331/23 

MARIANA 

D’ÀUSTRIA 
(reina 

governadora) 

Nomenament de la reina Mariana d’Àustria, regent de Carles II, a Paulo 
Rebert com a capità de la infanteria espanyola. 24 d’agost de 1675, 
Madrid.  

 
422 x 302 mm. Paper timbrat, castellà. Segell de placa amb escut reial al dors. Estat de 
conservació: regular, desgastat pel plec. Paper d’ofici segellat amb armes reials i 
inscripció impresa: “Para despachos de oficio dos mrs. Sello quarto, año de mil y 
sieiscientos y setenta y cinco”.  Al verso “Gerona 8 de febrero de 1675. Cúmplase lo que 
su magestad manda. El duque de la [...]”. 
Antiga signatura topogràfica al dors “24 agosto 1675. No. 23.” 

 
 

2331/25 CARLES II 

Carta de Carles II al Marqués de Villafiel, governador de l’Armada, on 
se li comunica que no han sigut complertes les ordres donades, l’1 
maig 1651, al Duc d’Albuquerque de descomptar el sou del general o 
cavo excedeixi la pólvora permesa, i que s’havia fet registrar com a 
reglament al Marqués de Vayona, capità general de les galeres 
espanyoles. 19 d’agost de 1677, Madrid. 

 
423 x 292 mm. Paper, castellà. Estat de conservació: regular; corcat. Al verso “+ Por el 
Rey. Al marqués de Villafiel, pariente de su Consejo de Guerra su Pou.or de la Armada 
del mar océano con preeminencias de general”.  

 
2331/74 LOUIS XIV Saint-Germain-en-Laye, 15 de desembre de 1678. 

2331/28 CARLES II 
Carta del rei Carles II a Rodrigo Manuel Manrique de Lara, capità 
general de l’Armada, donant-li instruccions sobre la construcció de 



 

                                                                                                     [10]                                        

l’escola, i responent negativament a la sol·licitud del capità de posar un 
mestre d’ormeigs i un de la fàbrica, entre d’altres propostes.  22 de 
febrer de 1685, Madrid.  

  
424 x 302 mm. Paper, castellà. Estat de conservació: bo. A la part inferior del verso 
“Madrid, 22 de febrero de 1685. S. M. Al conde mi s. C. General de la Armada. De el 
establecimiento de las escuelas”.   
Procedència: al verso antiga signatura topogràfica “”11,100”.  
 

2331/27 CARLES II 

Carta del rei Carles II a Rodrigo Manuel Manrique de Lara, capità 
general de l’Armada, donant-li instruccions sobre el resguard de 
galeres i el seu rumb que han de seguir amb l’esquadra que tenia al 
Cabo de San Vicente. 16 d’agost de 1686, Madrid.  

 
420 x 298 mm. S Paper, castellà. egell de placa amb escut reial al verso. Estat de 
conservació: bo. Al centre del verso “+ Por el Rey. A Don Rodrigo Manuel Manrique de 
Lara, primo gentilhombre de su camara, y su capitan general de la Armada. Este 
despacho no se ha de abrir sino en casso de descubrir galeones” “Madrid, 16 de agosto 
de 1686. A S.M al conde mi l., general de la Armada. De el resguardo de galeones” .  
Al cantó inferior dret del verso antiga signatura topogràfica “6-12”.  

 
 s. XVIII  

2331/31 

LLUÏSA DE 

SABOYA, 
esposa de 
Felipe V. 

Patent de capitania de la infanteria atorgada per Lluïsa de Saboya a 
Juan Pérez Navarro, en motiu de la invasió de les costes andaluses per 
flotes angleses i holandeses, en el context de la Guerra de Successió 
Española. 4 de setembre de 1702, Madrid.  

 
417 x 300 mm. Segell de placa amb escut reial al verso. Estat de conservació: bo. Al dret 
del verso “Sevilla, septembre 23 de 1702. Cúmplase la Real Cédula de S. M. según yamo 
se manda que tomese la razon por los oficios del sueldo de neheduria y ant. De guerra 
deessa ciudad de Sevilla. Su capitan general”.  
Al marge dret superior del verso “En la ant. de guerra de esta capitania general queda 
tomada la [...]. Sevilla, semptiembre 25 de 1702”. 
Al marge dret inferior del verso “En la ver. De guerra desta capitania general queda 
tomada la varon. Sevilla a semptiembre 25 de 1702. Don Pedro de Quesada Ayala”. 
 

2331/46 

CARLES 

D’ÀUSTRIA, 
Arxiduc 

(pretendent). 

Carta de l’Arxiduc Carles a Josep d’Ascon, governador de Lleida, 
remetent el indicat al Tinent General Coninghan per la conservació de 
la frontera, i demanant-li que s’encarregui d’assegurar el repartiment 
del pa per les tropes i els que treballen en la fortificació. 2 de gener de 
1706, Barcelona. 

 
209 x 286 mm. En castellà. Segell de placa amb escut reial al verso. Estat de 
conservació: bo. Al verso: “+ Por el Rey, a Don Joseph Arcon governador de Lerida”. 
 

2331/32 
MARIA ANA DE 

BORBÓ, 
Princesa. 

Constitució de la princesa Maria Ana de Borbó a Marie Isabelle 
Gabrielle Angelique de la Mothe Houdecourt, per la qual la institueix 
amb el càrrec de Governadora dels Fills de França, que hereta de la 
seva mare, Louise de Prie. 1 juliol de 1709, Versalles.  

 
423 x 292 mm. En francès. Timbrat amb segell de la Généralité de Paris. Estat de 
conservació: bo.  

 

2331/35 

ISABEL CRISTINA 

DE BRUNSWICH, 
esposa de 
Carles III 

Nomenament de Pere Roig en l’ofici de batlle de la villa d’Alcudia, al 
regne de Mallorca, durant l’any 1712. 2 de maig de 1712, Barcelona. 

 
416 x 304 mm. Paper timbrat amb escut reial al dors. Estat de conservació: bo. Al centre 
del verso “Ciutat de Alcudia Pere Roig”.  

 

2331/29 LLUÍS I 
Resguard de Lluís I al bisbe de Jaca, comunicant-li que el seu pare, el 
rei Felip V, ha abdicat en favor d’ell el 10 de gener al Palau de Sant 
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Ildefons, i demana que faci pública la notícia a les esglésies de la 
Diòcesis de Madrid. 29 de gener de 1724, Madrid.  

 
193 x 295 mm. Paper, castellà. Estat de conservació: bo.  
Procedència: al verso antiga signatura topogràfica “”11,100/45”.  

 
 

2331/30-1 LLUÍS I 

Retall d’una revista amb un retrat del rei Lluís I d’un quadre de Michel-
Ange Houasse. 

 
228 x 301 mm. Peu de pàgina: “Retrato de Luis I de España, cuadro de Miguel Angel 
Houasse, que se conserva en el Museo del Prado”. Al verso, part  d’un article de revista, 
amb els retrats de José Ortega i Gasset, i Jackeline Castan. Estat de conservació: bo.  

 

2331/30-3 

LLUÏSA 

ELISABET, 
esposa de Luis 

I. 

Nomenament per Lluïsa Elisabet de Jean Injacinte Davasse de Saint 
Amarand pel càrrec de la tresoreria general i finances del palau, que es 
troba vacant per la mort de Jean Baptiste Loubert. 30 de desembre de 
1732, Paris.  

 
423 x 292 mm. Pergamí, en francès. Signatura autògrafa de la reina Lluïsa Elisabet, en 
castellà.  Estat de conservació: bo. Al plec del verso Par la Reine. Noubley”. A l’esquerre 
del plec del verso, dos talls horitzontals per una lligadura, de 30 mm i 35 mm 
respectivament.  

 
 

2331/73 LOUIS XV 

Ordre del rei Lluís XV de pagament en efectiu a Montfors Laumary de 
2450 lliures. Versalles, 27 de desembre de 1739.  

 
Pergamí, 468 x 370 mm. Estat de conservació: bo.  
 

2331/33 FELIP V 

Comunicat del rei Felip V de la mort de la seva nora Lluïsa Isabel 
d’Orleans, demanant al comte de Valhermoso que s’encarregui de la 
demostració pública del dol. 1 de juliol de 1742, Palacio del Buen 
Retiro.  

 
214 x 284 mm. Segell de placa amb escut reial al verso. Estat de conservació: bo.  

 

2331/125 
VINTIMILLE, 
princesa de 

Carta de la princesa de Vintimille a Bernardo Ramos, comentant-li que 
li ha proposat el seu nebot el bisbe que li entregui cent doblers, i li 
informa que continua el seu viatge cap a Flandes. [19] de setembre de 
1742, Barcelona.  

 
298 x 208 mm. En castellà. Marca d’aigua iconogràfica. Al verso anotacions numèriques. 
Estat de conservació: bo. Procedència: al verso “11,100”.  
 

2331/124-1 
FEDERICO EL 

GRANDE 

Carta de Frederic el Gran a l’ambaixador Marie-Antoine. 3 de juny de 
1750, Dresde.  

 
347 x 252 mm. En francès. Marca d’aigua amb dos personatges. Al verso, carta resposta 
de Marie-Antoine. Estat de conservació: bo.  
 

2331/124-2 MARIE-ANTOINE 

Carta de l’ambaixador Marie-Antoine a Frederic el Gran en contestació 
a la seva carta (124-1). [s/d]  
 
347 x 252 mm. En francès. Marca d’aigua amb dos personatges. Al recto, carta de 
Frederic el Gran (124-1) . Estat de conservació: bo.  
 

2331/124-3 a 
124-7 

FEDERICO EL 

GRANDE 
Carta de Frederic el Gran a l’ambaixador Marie-Antoine, explicant-li 
l’experiència al camp durant la seva absència. 3 de setembre de 1750, 
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Dresde.  
 

350 x 252 mm. En francès. Marca d’aigua amb dos personatges. A l’última plana, carta 
resposta de Marie-Antoine. Estat de conservació: bo.  
 

2331/124-8 MARIE-ANTONIE 

Carta de l’ambaixador Marie-Antoine a Frederic el Gran en contestació 
a la seva carta (124-3). [s/d] 

 
350 x 252 mm. En francès. Marca d’aigua amb dos personatges. Al recto, carta de 
Frederic el Gran (124-3 a 124-7). Estat de conservació: bo.  
 

2331/34 CARLES III 

Carta del rei Carles III al Consell de Justícia de Còrdova, alabant la 
fidelitat dels seus súbdits i prometent no oblidar les mostres de lleialtat. 
20 de maig de 1766, Aranjuez.  

 
417 x 301 mm. Segell de placa amb escut reial al verso. Estat de conservació: regular 
(trencat al plec i amb taques de cera). Al centre del verso “+ El Rey. Al concejo Justicia, 
veinte y quatros cavalleros, escuderos, oficiales y hombres buenos de la mui noble y leal 
ciudad de Cordova.” 
Escrit posterior  al verso “A consecuencia de haber lo felicitado la ciudad por motivo de 
las alteraciones ocurridas en la Corte.” 
Al dors, escrit posterior i amb tinta negra: cantó superior esquerre “1”; cantó superior dret 
“Carlos III”. Cantó inferior esquerra “Carlos III”.  

 

2331/123 
GEORGE III 

D’ANGLATERRA 

Ordre de tolerància i permissió del rei Jordi III al vaixell espanyol que 
navega des d’un port espanyol a un anglès, perquè no trobi cap 
obstacle, sempre que no transporti mercaderies de contraban o 
prohibides per llei. [s/d] 1783.  

 
254 x 387 mm. En anglès. Segell reial en relleu. Imprès; signatura autògrafa del rei 
George III. Sense emplenar. Estat de conservació: bo.  
Procedència: al verso “2.845”.  
 

2331/37 FERNANDO VII 

Contestació de Ferran VI a l’edat de vuit anys a la carta rebuda de la 
seva germana i tieta [Maria Amalia]. 17 de gener de 1792, Madrid.  

 
376 x 229 mm. Estat de conservació: bo. Amb quadrícula dibuixada en llapis per escriure-
hi.  

 

2331/122 
CHARLES II, 

Comte Palatin 
du Rin 

Concessió d’un permís de sis mesos a Michel Galamede de Janson per 
atendre unes qüestions a Suïssa i els països circumdants. 5 de 
novembre de 1793, Mannheim (Alemanya). 

 
400 x 298 mm. En francès. Segell de placa, de paper i cera, de Carles II. Signatura 
autògrafa de Carles II. Estat de conservació: bo.  
 

2331/36 CARLES IV 

Nomenament de Carles IV a Antonio Rodríguez Camargo, ajudant del 
regiment de Infanteria de les ordres militars, al càrrec vacant d’Antonio 
Bussy, a la quarta companyia del primer batalló del mateix cos. 8 de 
maig de 1795, Aranjuez.  
 
206 x 305 mm. Segell de placa amb escut reial al dors. Estat de conservació: bo . Al 
centre del verso “Madrid 13 de mayo de 1795. Cúmplase como S. M. Manda. Tomo razón 
deste Real Despacho como contador de guerra de ther. Maior. Madrid 20 de mayo de 
1795. Pedro Roca”.  
Procedència: al verso antiga signatura topogràfica “”11,100/30”.  

 

2331/71 
NAPOLEÓN 

BONAPARTE 

Carta de recomanació de Napoleó Bonaparte al General Jean-
Françoise Berruyer en favor del soldat i ciutadà francès Françoise 
Vedelle. 12 ventôise [2 de març] de 1798, França.  
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Paper, 405 x 312 mm. Estat de conservació: bo. Segell de placa al recto de l’Ordre 
Royale de la Legion d’Honneur. 
 

2331/47 
CARLES MARIA 

ISIDRE DE 

BORBÓ, Príncep 

Carta de Carles Maria Isidre de Borbó al seu pare, Carles IV, amb 10 
anys. 9 de setembre de 1798, San Lorenzo. 

  
192 x 229 mm. En castellà. Estat de conservació: bo.  
 

2331/30-2 

LLUÏSA 

ELISABET, 
esposa de Luis 

I. 

Fotografia d’un retrat de la reina Lluïsa Elisabet.  
 

117 x 174 mm. Al verso “561”. Estat de conservació: bo.  

 

2331/126 
VINTIMILLE, 
princesa de 

Carta de la princesa de Vintimille a la marquesa de Janson. [s/d] 
 

194 x 154 mm. En francès. Segell de lacre a l’extrem esquerre. Marca d’aigua ornamental 
al marge superior. Estat de conservació: bo. Procedència: al verso “11,100”.  
 

 s. XIX  
 1800-1850  

2331/70 
WILLIAM C. 
BONAPARTE 

Fotografia de pla sencer de William Charles Bonaparte-Wyse, nét de 
Lucien Bonaparte. 1805. 

 
399 x 342 mm. Estat de conservació: bo. Autògraf al marge inferior del recto de la imatge 
“William C. Bonaparte Wyse”. Al verso “Com recat de bona amistat. Janer, 1805. A Don 
M. Aprile”. Firma fotogràfica amb escut al verso “James Robinson. 65 Grafton Street, 
Dublin”.  
 

2331/38 
MONFORT, 

Príncep de. 

Carta del Príncep de Montfort a Francisco Javier de Castaños 
informant-li que l’asentista de vestuari no ha donat notícia del seu estat 
ni els seus progressos. 29 d’octubre de 1808, Sevilla. 

 
210 x 283 mm. Estat de conservació: bo.  

 

2331/39-5 
JOSÉ 

BONAPARTE 

Carta de Josep Bonaparte a Horace François Bastien Sébastiani de La 
Porta, comunicant-li que està amb la seva guàrdia i que li ofereix ajuda 
per una expedició. 14 de maig de 1809, Aranjuez. 
 
373 x 217 mm. En francès. Marca d’aigua “Lan Cook”. Estat de conservació: bo. 
Procedència: Al verso “13.110”. 
 

2331/39-4 
JOSÉ 

BONAPARTE 

Carta de Josep Bonaparte a Horace François Bastien Sébastiani de La 
Porta. 23 de gener de 1810, Madrid.  

 
363 x 237 mm. En francès. Estat de conservació: bo. Procedència: Al verso “18.110”. 

 

2331/39-3 
JOSÉ 

BONAPARTE 

Carta de Josep Bonaparte a Horace François Bastien Sébastiani de La 
Porta. 5 de març de 1810, Màlaga.  

 
355 x 232 mm. En francès. Marca d’aigua “IV”. Estat de conservació: bo. Procedència: Al 
verso “24.110”. 
 

2331/40 FERNANDO VII. 

Concessió a Antonio Revert, tinent del batalló de voluntaris de 
València, del grau de capità de infanteria, pels mèrits del 2 i 4 de març 
a Casas Viejas, Veger i Campo de Chiclana. 15 de març de 1811, 
Cadis.  

 
415 x 300 mm. Segell de placa al dors. Estat de conservació: bo. A l’esquerre del verso 
“cuartel general de la Real Isla de Lion diez y nueve de septiembre de mil ochocientos y 
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onze. Cumplase lo que S. M. Manda. El Marqués de Coupigny” y a sota “Cádiz, veinte y 
quatro de septiembre de mil ochocientos y once. Tomese razón en la contaduria principal 
de este exercito.” Y després “tómose razón. Manuel de Velasco”.  

 

2331/39-1 
JOSÉ 

BONAPARTE 

Carta de Josep Bonaparte a Horace François Bastien Sébastiani de La 
Porta. 7 thermidor de 1812 [26 de juliol], Camp d’Outreau (França). 

 
376 x 234 mm. En francès. Marca d’aigua “F. Durand. Ells”. Estat de conservació: bo. 
Procedència: Al verso “24.110”.  
 

2331/39-2 
JOSÉ 

BONAPARTE 

Carta de Josep Bonaparte a Horace François Bastien Sébastiani de La 
Porta. 1812, Camp d’Outreau (França). 

 
314 x 199 mm. En francès. Marca d’aigua amb figura antropomòrfica i escrit “Pro Patria”. 
Estat de conservació: bo. Procedència: Al verso “11.110”.  
 

2331/39-6 
JOSÉ 

BONAPARTE 

Carta de Josep Bonaparte a Horace François Bastien Sébastiani de La 
Porta. 25 de ventôse de 1813 [16 de març], Mortefontaine (Oise, 
França).  

 
369 x 229 mm. En francès. Marca d’aigua “Avnde l’Tea”. Estat de conservació: bo. 
Procedència: Al verso “31.110”. 

 

2331/121 
MAXIMILIÀ JOSEP 

–Baviera-. 

Carta de Maximilià Joseph, rei de Baviera, a la marquesa de Forbin 
Janson, oferint-li allotjament a ella i a la seva filla a Neubourg. 10 de 
setembre de 1817, Munich.  

 
367 x 223 mm. En francès. Estat de conservació: bo.  
 

2331/68 LOUIS XVIII 

Nomenament del rei Lluís XVIII a Étienne Joseph Charpentier, capità 
de la legió dels Alts Alps, com a cavaller de l’Ordre Reial i Militar de 
Sant Lluís. 10 de desembre de 1817, París.  

 
Pergamí, 405 x 312 mm. Estat de conservació: bo. Plec al marge inferior esquerre amb 
relligat de cordill vermell. Segell de placa al recto del Ministere de la Guèrre.  
Procedència: antiga signatura topogràfica a marge superior dret del verso “8504”.  

 

2331/69 LOUIS XVIII 

Nomenament del rei Lluís XVIII a Sievo Gueit (Joseph) com a cavaller 
de l’Ordre Reial de la Legió d’Honor. 10 de septembre de 1822, 
Chateau dês Tuileriea.  

 
Pergamí, 405 x 312 mm. Estat de conservació: bo. Segell de placa al recto de l’Ordre 
Royale de la Legion d’Honneur. 

 

2331/67 LOUIS PHILIPPE I 

Carta del rei Louis Philippe I de França dient que al seu destinatari que 
enviï una copia a Roche de la carta sobre les qüestions gregues i la de 
l’enviament del general Sébastiani. Li demana també que enviï a Vitali 
a recollir els diners de la paga amb l’ordre de Roche, doncs sense ella 
no es repartirà. Dimarts, 18 d’abril de 1826. 

 
Paper, 411 x 247 mm. Estat de conservació: bo.  
Procedència: antiga signatura topogràfica a marge superior esquerre del verso “8.260”.  

 

2331/119-1 
MAXIMILIANO DE 

BAVIERA 

Carta de Maximilià [II, Rey de Baviera] a la marquesa de Forbin-
Janson. 10 de juliol de 1827, Pillnitz (Dresden).  

 
232 x 179 mm. Marca d’aigua en vertical “Dresden”. Estat de conservació: bo.  
 

2331/119-3 
MAXIMILIANO DE 

BAVIERA 
Sobre per la carta (119-1) de Maximilià de Baviera a la marquesa de 
Forbin-Janson. 
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94 x 65 mm. Segell de lacre amb escut. Al verso: destinatari “A Madame. Madame la 
Marquise de Forbin Janson, rue Princessa de Gallean. À París, rue de Guillaume, nº 38”. 
Estat de conservació: bo.  
 

2331/119-4 
MAXIMILIANO DE 

BAVIERA 

Carta de Maximilià [II, Rey de Baviera] a la marquesa de Forbin-
Janson. 1 de juny de 1831, Pillnitz (Dresden). 

 
235 x 180 mm. Marca d’aigua en vertical “Dresden”. Estat de conservació: bo.  
 

2331/119-5 
MAXIMILIANO DE 

BAVIERA 

Sobre per la carta (119-4) de Maximilià de Baviera a la marquesa de 
Forbin-Janson. 

 
97 x 78 mm. Segell de lacre amb l’escut de Maximilià de Baviera. Segells de validació al 
recto i al verso. Al verso: destinatari “A Madame. Madame de Janson, rue de Gallean a 
Llyotre de Janson, rue de Guillaume. À París”. Estat de conservació: bo.  
 

2331/118 
FREDERIC 

GUILLAUME –
Prússia- 

Carta de Frederic Guillem IV de Prússia a [Pierre] Genty de Bussy, 
comunicant-li que ha rebut la carta de Frederic el Gran al Sr. Voltaire. 
Agraiex els seus informes anteriors sobre “Recherches sur l’Algéries de 
la Description du magnifique Hôtel royal des Invalides à Paris”, i li 
comunica que li fa entrega de la Gran Medalla de les Ciències, que li ha 
d’enviar el seu encarregat, el comte Hatzfeld. 13 de maig de 1848, 
Potsdam.  

 
44 x 261 mm. Al marge superior esquerre del recto, petit escut en vermell. Al marge 
inferior del verso “5185”. Estat de conservació: bo. Procedència: al marge superior del 
verso “5290”.  

 

2331/84-3 ISABEL II 

Fotografia d’un retrat de la reina Isabel II. 
 

112 x 162 mm. Estat de conservació: bo. Signatura del retrat “C. Montserrat. 1929”. 

Estampat al verso: “F. Serra. Fotógrafo. Rambla del Prat. 17, 4º, 2ª. Barcelona. G”.  

 
 1850-1899  

2331/42 

JOSEFA 

FERNANDA DE 

BORBÓ, La 
infanta. 

Carta de la infanta Josephine de Bourbon. 28 juliol 1850.  
 

244 x 184 mm. En francès. Estat de conservació: bo.  
 

2331/43 
MONTPENSIER, 

Duc de. 

Fotografia d’un retrat del Duc de Montpensier; Carta del Duc de 
Montpensier a Monsieur Dupin. 14 de gener de 1851, Sevilla.  

 
212 x 270 mm. En francès. Estat de conservació: bo.  
 

2331/41 
FRANCISCO DE 

ASÍS, espòs 
d’Isabel II. 

Carta de Francesc d’Asís a Courbay. 30 d’abril de 1851, Madrid.  
 

218 x 423 mm. Estat de conservació: bo. Antiga signatura topogràfica en llapis: “tomo 24 
p. 1067”.   

 

2331/117 
FREDERIC 

GUILLAUME –
Prússia- 

Carta de Frederic Guillem IV de Prússia a Stanislas Julien, membre de 
l’Acadèmia d’Inscripcions de París, alabant la utilitat, pel coneixement 
de la història i la geografia de l’Àsia, de la traducció que ha fet dels 
textos dels viatges a l’Índia de Hiouen-Thsang [Voyages du pélerin 
Hiouen-tsang] i atorgant-li com a mostra del seu afecte el rang de 
cavaller de tercera classe de la Reial Ordre de l’Àguila Roja, oferint-li la 
insígnia per mitjà del comte Hatzfeldt.  29 d’octubre 1853 (Postdam) 
Magdebourg.  
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44 x 257 mm. Al verso: “les corrections sont de M. De Humboldt. La copie ainsi corrigée 
par lui as entre les mains de S. E. H. C. De Hatzfeldt, ministre de Prusse à Paris”. Al 
recto, tatxat amb llapis la direcció “Magdebourg” i a sobre “A Postdam”.  
Adjunt hi ha el sobre on es dipositava al carta, segellat amb lacre vermell, amb el 
destinatari al recto “A Monsieur Stanislas Julien, membre de l’Academie des Inscriptions 
a Paris, Place de l’Estrapade No. 26”.  
Estat de conservació: bo.  
 

2331/76 
FRANCESC 

D’ASÍS 

Carta de Francesc d’Asís a [Pedro] Egaña. 8 novembre de 1853.  
 

Paper, 225 x 183 mm. Estat de conservació: bo. Segell en relleu a la part superior del 
recto: “Pretium non vile laborum. El Rey”. 
 

2331/120 
LEOPOLD I –

Bèlgica- 

Decret en tres articles del rei Leopold I de Bèlgica sobre la milícia. A 
l’article primer reparteix un contingent de 10.000 homes entre les 
províncies belgues; a l’article segon estableix que el repartiment el durà 
a terme la delegació permanent del Consell a cada província; per últim 
disposa que el Ministre d’Interior serà l’encarregat de fer complir el 
decret. 24 de febrer de 1855, Laeken (Bèlgica).  

  
210 x 339 mm. En francès. Estat de conservació: bo.  
Procedència: Al marge superior del recto “22495”. Al marge inferior dret del verso, en 
vermell “776”. 
 

2331/77-2 
FRANCESC 

D’ASÍS 

Carta de Francesc d’Asís al cardenal Joaquin Pecci, felicitant-li les 
pasqües. 31 de gener de 1857, Palacio de Madrid.  

 
Paper, 403 x 265 mm. Estat de conservació: bo.  

 

2331/84-2 ISABEL II 

Nomenament de la reina Isabel II a Eduardo San Just com a Consol 
d’Espanya a les possessions angleses d’Austràlia, resident a Sidney. 
28 de maig de 1859, Aranjuez.  
 
409 x 315 mm. Carta partida pel marge esquerre. Escut reial imprès a la part superior del 
recto, i a la part inferior escut de la reina en relleu. Estat de conservació: bo. 
 

2331/83-2 
AMADEU I DE 

SABOYA 

Nomenament d’Amadeu I a Juan Vives i Mores, oficial segon de 
l’Administració Militar, al càrrec d’oficial primer, amb la consideració de 
Capità d’exèrcit. 3 d’octubre de 1862.  

 
436 x 313 mm. Segell del Ministerio de la Guerra en relleu a la part inferior esquerre del 
recto. Estat de conservació: bo.  
 

2331/83-3 
AMADEU I DE 

SABOYA 

Paper timbrat corresponent a la promoció de Juan Vives i Mores al 
càrrec d’oficial primer de l’Administració Militar. 3 d’octubre de 1862. 

 
441 x 319 mm. Segell en relleu del “Fabrican del Sello” amb escut espanyol. Segell al 
marge superior “Sello 5º año 1872. 8 pesetas”. Al marge superior dret “Nº 030407. Marca 
d’aigua: escut espanyol amb llegenda “sello quinto”. Estat de conservació: bo.  
 

2331/65 
EUGÈNIA DE 

MONTIJO 

Carta de l’emperadriu Eugenia de Montijo. 23 de setembre de 1866, 
Biarritz.  

 
Paper, 358 x 225 mm. Estat de conservació: bo.  
Procedència: antiga signatura topogràfica a marge superior esquerre del verso “42.400”.  
 

2331/66 NAPOLEÓ III 

Relació de noms del servei de l’Emperador i de l’Emperadriu per 
acompanyar-los al viatge a Biarritz. Setembre de 1866.  

 
Paper, 267 x 209 mm. Estat de conservació: bo. A la part superior esquerre del recto, 
segell en relleu de Napoleó. Al verso, en llapis mig esborrat: “1866. Voyage à Biarritz. 
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Service de l’Empereur”. Signatura autògrafa de l’emperador Napoleó III.  
 

2331/81-2 
ENRIC DE BORBÓ 

Y BORBÓ 

Carta del infant Enric de Borbó al mestre de l’escola dels seus fills, 
agraint-li el seu interès i demanant-li que enviï els dos diplomes dels 
seus fills. 12 de gener de 1870, Madrid.  

 
268 x 210 mm. En francès. Escut personal amb corona reial i les sigles E i B. Estat de 
conservació: bo.  
 

2331/116 
MARIA TERESA, 
emperadriu del 

Brasil 

Carta de l’emperadriu Teresa Cristina Maria del Brasil al cardenal 
Moreno, en resposta a la rebuda en motiu del dia de Nadal. 31 de maig 
de 1870, Palau de Rio de Janeiro.  

 
312 x 320 mm. Lacre vermell al plec. Destinatari “Illustrisimo e reverendissimo em Christo 
Padre Cardenal Moreno, meu e mio srmo muito Prezado”. Estat de conservació: bo.  
 

2331/80-2 
LLUÏSA 

FERNANDA DE 

BORBÓ 

Carta de la infanta Maria Lluïsa Fernanda de Borbó sobre la seva filla, 
la comtessa de Paris. 15 d’abril de 1872, Paris.  

 
210 x 133 mm. En francès. Escut en relleu a la part superior del recto, amb corona reial i 
les sigles “MLF”. Estat de conservació: bo.  
 

2331/45 

CARLOS MARÍA 

DE LOS 

DOLORES 

BORBÓ 

Carta de Carlos Maria de Borbón a [Antonio] Dorregaray. 18 de maig 
de 1874, Durango (Viscaia).  

 
268 x  206 mm. En castellà. Estat de conservació: bo.  
 

2331/82 ISABEL II 

Carta de la reina Isabel II de Borbó a Georges Kastner, comentant-li 
que ha vist el progrés musical del seu fill, Frederic Kastner, i que li 
recomanarà al seu fill Alfons els seus desitjos [de George Kastner] 
d’obtenir una distinció honorifica espanyola. 29 d’abril de 1877, Sevilla. 

 
268 x 209 mm. En francès. Escut personal amb corona reial i les sigles E i B. Estat de 
conservació: bo.  
 

2331/57 
FIGUERAS, 

ESTANISLAU 

Carta d’Estanislao Figueras a Pujol, dient-li que la concentració de les 
faccions democràtiques es troba amb obstacles, i que viatjarà el mes 
següent a Barcelona. 24 d’octubre de 1878, Madrid.  

 
130 x 207 mm. Estat de conservació: bo. Marca d’aigua: “Johannd & Cie. Extra Strong”. 
Direcció impresa a la part superior del dors: “N. Salmeron. Abogado. Horas de despacho: 
de 10 á 2. Montalbán, 5, 2ª. Madrid”.  
 

2331/84-1 ISABEL II 

Carta de la reina Isabel II a Maria Cristina Gurowsky, filla de la seva 
cosina Isabel Fernanda, contestant-li que no pot remetre-li cap retrat 
seu com ella li demanava per no tindre’n cap de recent, excepte el que 
va fer-se abans de marxar d’Espanya. 22 de febrer de 1879, Paris.  

 
125 x 251 mm. Estat de conservació: bo.  
 

2331/114 
VILLAMARINA, 

cort italiana de 

Carta del Marquès de Villamarina [Don Emanuele Pes di Villamarina], 
cavaller d’honor de la reina, a Adelina Marra Caserta. 29 de gener 
1879, Roma.  

 
198 x 251 mm. En italià. Estat de conservació: bo.  
 

2331/113 
VILLAMARINA, 

cort italiana de 

Carta de M. di Villamarina, cavaller d’honor de la reina, a Adelina Marra 
Caserta, demanant-li que li remeti de nou una partitura que no 
identifica. 19 de maig de 1879, Roma. 
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205 x 251 mm. En italià. Estat de conservació: bo.  
 

2331/50 
MARÍA BEATRIZ 

DE BORBÓ. 

Fotografia en pla general de Maria Beatriz de Borbó, amb autògraf. 
1894. 

 
106 x 152 mm. Estat de conservació: bo. Autògraf a la part inferior de la imatge “Maria 
Beatriz de Borbon. 1894”. Marca del fotògraf: “G. Magrini. Viareggio. Via della Pineta, 48 
bis”.   
 

2331/112 
CARLOS DE 

PORTUGAL 

Comunicació del rei Carles de Portugal a l’emperador Guillem II 
d’Alemanya anunciant-li que li atorga la gran creu de la seva Ordre de 
Sant Benet d’Aviz. 26 de desembre de 1895, Palau de les Necessitats 
(Lisboa). 

 
275 x 440 mm. En portuguès. Segell reial en relleu. Estat de conservació: bo. 
Procedència: al marge superior dret del verso “2.160”.  
 

2331/115 
LEOPOLD II, DE 

BÈLGICA 

Comunicació del rei Leopold II de Bèlgica a l’emperador Guillem II 
d’Alemanya. 22 de juliol de 1897, Brussel·les. 

 
44 x 257 mm. Marca d’aigua al centre del document: “Joyson Superfine”. Estat de 
conservació: bo. Procedència: al marge superior dret del verso “7.890”.  
 

2331/93 MARIA CRISTINA 

Nomenament de la reina regent Maria Cristina a Eugeni Montero Ríos, 
com a cap d’una comissió per a que negociï les condicions del Tractat 
de Pau entre Espanya i els Estats Units d’Amèrica. 21 de setembre de 
1898, Palau de Madrid.  

 
591 x 355 mm. Escut d’armes ovalat d’Espanya (amb el Toisón d’or) d’Isabel II, en relleu. 
Estat de conservació: bo.  
 

2331/94 MARIA CRISTINA 

Carta de la reina regent Maria Cristina a [Eugeni] Montero Ríos en 
contestació a les notícies rebudes sobre les negociacions del Tractat 
de Pau amb els Estats Units d’Amèrica. 1 de novembre de 1898, 
Madrid. 

 
250 x 199 mm. Al marge superior esquerre del verso, les sigles “MC” amb la corona reial. 
Marca d’aigua: “Original Tubley Mill Kent”. Estat de conservació: bo. 
 

2331/109 GUILLERMO II 

Carta de l’emperador Guillem II d’Alemanya. 7 de setembre de 1899, 
Stuttgart.  

 
197 x 251 mm. En alemany. Estat de conservació: bo. Procedència: al marge superior 
esquerre del recto “22.098-8º- Guillaume II”. Al verso “42.120”.  
 

2331/55 PI I MARGALL 

Tarja de Guatimozín y Hernán Cortés dedicada per Pi i Maragall a Don 
Enrique Peláez y Maspons. [s/d] 

 
135 x 194 mm. Estat de conservació: bo.  
 

2331/56 
SALMERON, 

NICOLÁS 

Carta de Nicolás Salmeron a Amadeo Vives demanant-li que trobi una 
orquestra econòmica en un període de temps determinat. [s/d]. 

 
128 x 202 mm. Estat de conservació: bo. Marca d’aigua: “Johannd & Cie. Extra Strong”. 
Direcció impresa a la part superior del dors: “N. Salmeron. Abogado. Horas de despacho: 
de 10 á 2. Montalbán, 5, 2ª. Madrid”.  
 

2331/54-1 
CASTELAR, 

EMILIO 
Fotografia en pla mitjà curt d’Emilio Castelar, amb autògraf. 
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106 x 165 mm. Estat de conservació: bo. Autògraf a la part inferior de la imatge i marca 
del fotògraf: “Reymundo y Compañía. Cádiz”.  Al verso publicitat del fotògraf: “Últimas 
creaciones fotograficas. Reymundo y compañía. Fotógrafos. Cadiz. Plaza de Mina, 2. 
Prager & Lojda, Berlin S.W. 61296”. 
 

2331/54-2 
CASTELAR, 

EMILIO 

Targeta personal d’Emilio Castelar amb direcció impresa, i escrit a 
Alavardo. 

 
109 x 72 mm. Estat de conservació: bo. Direcció impresa a la part inferior del dors: 
“Serrano, 40”.  
 

2331/48 

CARLES DE 

BORBÓ Y MARÍA 

BERTA, Segona 
Esposa 

Fotografia en sèpia en pla americà de Carles de Borbó i la seva segona 
esposa Maria Berta. 

 
192 x 135 mm. En castellà. Estat de conservació: bo.  

 

2331/51 
ELVIRA DE 

BORBÓ 

Fotografia en primer pla d’Elvira de Borbó, amb autògraf. 
 

65 x 105 mm. Estat de conservació: bo. Autògraf a la part inferior de la imatge “Elvira de 
Borbon”. Marca del fotògraf: “G. Magrini. Viareggio”.   
 

2331/77-1 
FRANCESC 

D’ASÍS 

Litografia de mig cos de Francesc d’Asís.  
 

Paper, 111 x 174 mm. Estat de conservació: bo.  
 

2331/78 PAZ DE BORBÓ 

Fotografia de pla mig de la infanta Paz de Borbó, amb dedicatòria. 
 

136 x 214 mm. Estat de conservació: bo. Dedicatòria autògrafa a la meitat inferior del 
retrat “Como quiero tanto a España digo con orgullo a todo el mundo que vaya a 
Barcelona”. Al marge inferior esquerre, quatre escuts; al dret firma fotogràfica “B. Dittmar. 
Kgl. Hofu Kammerphotograph. München Franzens bad”.  
 

2331/79-1 
MARIA EULÀLIA 

DE BORBÓ 

Fotografia de pla mig de la infanta Maria Eulàlia de Borbó. 
 

96 x 141 mm. Estat de conservació: bo.  
 

2331/80-1 
LLUÏSA 

FERNANDA DE 

BORBÓ 

Retrat de mig cos de la infanta Lluïsa Fernanda de Borbó.  
 

116 x 175 mm. Estat de conservació: bo. Signatura del retrat “E. Planas. 1861”.  
 

2331/81-1 
ENRIC DE BORBÓ 

Y BORBÓ 

Fotografia de pla general del infant Enric de Borbó. 
 

114 x 167 mm. Estat de conservació: bo.  
  

2331/83-1 
AMADEU I DE 

SABOYA 

Gravat d’un retrat del bust d’Amadeu de Saboya.  
 

238 x 320 mm. Estat de conservació: bo.  
 

 s. XX 

2331/95 MARIA CRISTINA 

Carta de la reina regent Maria Cristina al seu cosí comunicant-li que 
l’ha anomenat membre de la Ordre del Toisón d’Or, i que ha enviat a 
Cristóbal Colon de la Cerda per entregar-li el collar i realitzar la 
cerimònia habitual. 4 de gener de 1900, Madrid.  

 
212 x 269 mm. En francès. Estat de conservació: bo.  
 

2331/111 
FERDINAND DE 

BULGARIE 

Comunicació de Ferran I de Bulgària a Guillem II d’Alemanya 
anunciant-li que li atorga la gran creu de la seva Ordre de Sant 
Alexandre [Nevski]. 15/28 d’agost de 1905, Palau de Sophia.  
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203 x 254 mm. En francès. Estat de conservació: bo. Procedència: al marge superior dret 
del verso “1.180”.  
 

2331/90-2 ALFONSO XIII 

Nomenament del rei Alfons XIII al Príncep hereu d’Alemanya com a 
cavaller de primera classe de l’Ordre del Mèrit Militar. 23 de març de 
1906, Palau. 

 
226 x 323 mm. Segell reial en relleu. Estat de conservació: bo. Procedència: anterior 
signatura topogràfica “4.620”. 
 

2331/79-2 
MARIA EULÀLIA 

DE BORBÓ 

Carta de la infanta Maria Eulàlia de Borbó a Mr. Lister demanant-li que 
li entregui la carta a la duquesa de Connaught. 2 d’abril de 1906. 

 
Paper, 268 x 180 mm. En anglès. Estat de conservació: bo. A la part superior esquerre 
del recto, imprès: “36. Avenue de l’Alma”.  
 

2331/49 
JAUME DE 

BORBÓ 

Fotografia en pla americà del pretendent carlista Jaume de Borbó, amb 
dedicatòria. I còpia fotografiada retallant la dedicatòria. 17 d’agost de 
1909. 

 
142 x 224 mm. Estat de conservació: bo. Dedicatòria a la part inferior de la imatge 
“Recuerdo afectuoso a D. Ramon Mauri. Jaime. Frohsdorf, 17 de agosto 1909”. Marca 
del fotògraf: “R. De Gonell. 11 rue Steffen. Asnières. Téléphone: 88”. 
 

2331/92 
LLUÍS FERRAN 

D’ORLEANS 

Carta al seu mestre comunicant-li que està a la seva disposició per 
restaurar la cultura i llengua francesa. 16 de juny de 1911, Paris.  

 
269 x 180 mm. En francès. Estat de conservació: bo.  
 

2331/108 
LLUÍS II, Príncep 

de Mònaco 

Postal de Sanremo escrita pel príncep de Mònaco, Lluís II. [7 d’abril de 
1913] 

 
139 x 89 mm. Al verso: dos segells postals italians de cinc cèntims cadascun. Estat de 
conservació: bo.  
 

2331/53 AZAÑA, MANUEL 

Carta de Manuel Azaña a Amadeu Vives sobre els rebuts pendents que 
té aquest últim de l’Ateneu, anunciant-li que no es poden anular i que 
pot fer el pagament en terminis. 29 d’abril de 1913. 

 
260 x 205 mm. Segell imprès de la Secretaria de l’Ateneu de Madrid. Estat de 
conservació: bo.  
 

2331/107-1 
YOUSSOUPOFF, 

príncep 

Autògraf del príncep Youssoupoff. 2 de desembre de 1927. 
 

274 x 192 mm. Al marge superior del recto, imprès: “Hotel Ritz. Plaza de las Cortes. 
Barcelona” i escut del Ritz “dirección telegráfica Ritzotel Barcelona. Misma admon que los 
hoteles Carlton&Ritz de Londres, Paris, Madrid & New-York.  
En llapis al marge inferior dret: “2-12-1927”.  
 

2331/91 ALFONSO XIII 

Retrat del rei Alfons XIII amb dedicatòria autògrafa. 1928 
 

230 x 322 mm. Autògraf “Al Somatén de San Gervasio de Cassolas. Alfonso XIII. 1928”. 
Al verso, segell estampat del “Sometent Armat de S. Gervasi de Cassolas. Pau pau y 
sempre pau”. Estat de conservació: bo.  
 

2331/89 
ANTONIO 

HABSBURG DE 

BORBÓ 

Carta d’Antoni Habsburg Borbó al Cònsol del Japó a Barcelona, 
comunicant-li les concessions econòmiques fetes i facilitats en la 
instrucció de vol al seu recomanat, el senyor Cid, assenyalant que l’èxit 
de les lliçons depèn en major mesura de l’aptitud l’alumne. 20 d’octubre 
de 1930, Barcelona.  
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213 x 272 mm. Adreça al marge inferior esquerre “A. y F. –J. Habsburgo Borbón. Calle 
General Vives, B. Barcelona. Teléfono 70695”. Estat de conservació: bo.  
 

2331/75 LEBRUN 

Fotografia en pla general del president de la República Francesa, 
Albert François Lebrun, i acompanyants al teatre o òpera, amb 
autògraf. 22 de març de 1934. 

 
150 x 202 mm. Estat de conservació: bo. Autògraf al marge inferior dret del recto de la 
imatge. Data estampada i firma fotogràfica al verso: “Photo NYT Photo. The New York 
Times (wide world photos). Société anonyme française. 106 Rue Réamur, 109, Paris”.  

 

2331/103 
EDWARD, 

principe de 
Wales 

Fotografia en pla general del príncep de Gal·les, Edward [VIII], en un 
vaixell. 20 de juny de 1934. 

 
200 x 250 mm. Estat de conservació: bo. Autògraf al marge inferior dret de la imatge.  
Al verso: Marca del fotògraf “Photo supplied bi Photopress. Johnson’s court, fleet st., 
London, E.C.4. ‘Phone: Central 5335”. Data estampada “20 jun. 1934”.  
Posterior: en llapis “Prince of Wales on S. S. Glympic”; “¡Ojo! Es autografo”. En llapis 
vermell “A bordo, durante uno de sus largos y continuos viajes”.  
 

2331/110 GUILLERMO II 

Fotografia del bust de Guillem II d’Alemanya, amb escrit al verso. 10 
d’octubre de 1937, Doorn.  

 
90 x 140 mm. En anglès. Signatura autògrafa al marge inferior de la imatge: “Doorn 1937. 
An old friend! William”. Estat de conservació: bo. Procedència: al marge superior 
esquerre de la imatge “43.222”.  
 

2331/86 
LLUÏSA 

D’ORLEANS 

Autògraf de la infanta Lluïsa d’Orleans. 6 de març de 1947. 
 

146 x 197 mm. Estat de conservació: bo.  

 

2331/87-2 

CARLES DE 

BORBÓ (ex-
capità grl. de 
Catalunya i 
Andalusia) 

Autògraf del infant Carles de Borbó. 6 de març de 1947.  
 

145 x 196 mm. Estat de conservació: bo.  

 

2331/88 
ALFONSO DE 

BORBÓ 

Autògraf del infant Alfons de Borbó. 6 de març de 1947.  
 

138 x 192 mm. Estat de conservació: bo.  
 

2331/104 
VÍCTOR MANUEL 

DE ITÀLIA 

Autògraf de Vittorio Emanuele d’Itàlia. 3 de juny de 1948, Barcelona.  
 

145 x 198 mm. Estat de conservació: bo. En llapis al centre de l’orla “En un viaje a 
Barcelona”. 
 

2331/105 
MARÍA JOSÉ DE 

ITÀLIA 

Autògraf de María José d’Itàlia. 3 de juny de 1948, Barcelona.  
 

145 x 198 mm. Estat de conservació: bo. En llapis al centre de l’orla “Con motivo de un 
viaje a Barcelona”. 
 

2331/107-2 
YOUSSOUPOFF, 

príncep 

Retall de diari d’una fotografia del príncep Youssoupoff.  
 

117 x 155 mm. Al verso: retall d’un diari castellà d’entre 1926 i 1929. Estat de 
conservació: bo.  
 

2331/106 HITLER, ADOLF 

Fotografia de perfil en pla mitjà d’Adolf Hitler, amb dedicatòria.  
 

177 x 236 mm. Estat de conservació: bo. Al marge inferior esquerre de la imatge “Auf 
Kariñow A ata Powpoco. Adolf Hitler”.  
Procedència: fotografia estripada en vuit pedaços i enganxada amb cel·lo, amb l’escrit al 
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marge inferior esquerre del verso “Encontrada por Luis Muñoz el 3 de noviembre de 1950 
en la Rambla Cataluña”.  
 

2331/90-1 ALFONSO XIII 

Fotografia del rei Alfons XIII amb llegenda. 
 

163 x 217 mm. Llegenda sota la imatge “S. M. C. Alfonso XIII, Rey de España”. Estat de 
conservació: bo.  
 

2331/87-1 

CARLES DE 

BORBÓ (ex-
capità grl. de 
Catalunya i 
Andalusia) 

Fotografia del bust de Carles de Borbó.  
 

117 x 176 mm. Estat de conservació: bo.  

 

2331/52 
JOAN DE BORBÓ 

Y BATTENBERG 

Targeta impresa de Juan de Borbó i Battenberg als Marquesos de la 
Cenia agraint el condol rebut per la mort del seu pare, Alfons XIII. 

 
171 x 113 mm. Targeta impresa amb la direcció mecanografiada i signatura autògrafa. 
Estat de conservació: bo. Signatura a la part inferior de la imatge “Elvira de Borbon”. 
Marca del fotògraf: “G. Magrini. Viareggio”.   
 

 
 
 
b) Ordenació topogràfica 
 

2331/1 
FERRAN II EL 

CATÒLIC 

Carta del rei Ferran II al receptor de la Inquisició de Valencia, Amador 
d’Aliaga, per intervenir en la confiscació dels béns a Genís de Cardona, 
hidalgo, i que no li siguin confiscats. 8 d’octubre de 1504.  

 
212 x 25 mm. Paper, en castellà. Escriptura humanística. Signatura autògrafa del rei 
Ferran. Segell de placa, de cera vermella, amb l’escut d’armes de Ferran II.  
Al verso “a VIII de octubre de D·IIII·. Cautela e por insion real, que a Genís cardona, 
bayle d·almenara, sean relegados los bienes que le – en dotes u muger, fija de Bernad 
Guimerà. Con.do”.  
Estat de conversació: regular (amb rossegades a la part inferior dreta i esquerra).  

 

2331/2 
GERMANA DE 

FOIX 

Carta de la reina Germana de Foix a Pere Celdrán demanant que faci 
albarà al seu servent, Aimeric Centelles, del pagament que li devien, 
d’un total de cinc mesos y deu dies, ja que va començar a servir-la el 1 
d’octubre de 1515 i no van pagar-li fins el 11 de març de 1516. 27 maig 
1519, Barcelona.  

 
223 x 303 mm. Paper, en castellà. Escriptura humanística. Signatura autògrafa de la 
reina Germana de Foix. Estat de conversació: bo.  

 

2331/3 
ISABEL LA 

CATÒLICA 

Petició de la reina Isabel la Catòlica al seu cambrer, Sancho de 
Paredes, perquè doni 2 canelobres, una creu i una campana de metall 
per almoina a Beatriz Galindo. 12 desembre 1502, Madrid. 

 
221 x 297 mm. Paper, castellà. Escriptura humanística. Signatura autògrafa de la reina 
Isabel la Catòlica. Estat de conservació: bo. Al verso: “+ De dos candeleros y una cruz y 
una canpanilla de alzofaz que se dió a Veatriz Galindo”. Dos talls en forma de V per al 
relligat; un a la meitat superior de 160 mm i un a la meitat inferior de 86 mm.  
Procedència: Anterior signatura topogràfica al marge superior  dret del verso “821.250”, i 
al marge inferior “13.000”.  

 

2331/4-1 

FERRAN EL 

CATÒLIC (en 
nom de Juana 

la Boja) 

Concessió de Ferran II d’Aragó, en nom de Juana I de Castella, a Iñígo 
Ferández de Velasco, conestable de Castella i duc de Frías, perquè 
pugui vendre béns del seu heretatge fins a deu cuentos de maravedís 
per la dot de la seva filla Isabel de Velasco, que ha de casar-se amb 
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Bernardino de Cárdenas y Pacheco. 11 julio 1515, Burgos. 
 

307 x 409 mm. Paper, castellà. Escriptura humanística. Segell de placa, de cera 
vermella, adherit al dors. Signatura autògrafa de la rei Ferran el Catòlic. Estat de 
conservació: bo.  
Al verso, de la mà del segle XVIII: “+N 9. Facultad para poder vender el condestable don 
Yñigo asta en cantidad de diez quentos de mrs. de bienes de su maiorazgo para la dote 
de la sra. Doña Ysabel, su hija. En Burgos, 11 julio 1515. 11 julio de 1515”. 

 

2331/4-2 JOANA LA BOJA 

Litografia de Joana la Boja, sense signatura ni data.  
 

117 x 175 mm. Signatura al marge inferior dret “Lit. De R.” 

 

2331/5 
ALONSO 

D’ARAGÓ 

Carta d’Alonso d’Aragó a Luxán, en resposta sobre l’avís dels negocis 
de Joan i Ferran d’Aragó, per la qual informa que enviarà un escrit al 
rei. 22 febrer 1515, Barcelona. 

 
215 x 207 mm. Paper, castellà. Escriptura humanística. Signatura autògrafa de 
l’arquebisbe de Saragossa Alonso d’Aragó. Estat de conservació: regular.   

 

2331/6 
CARLES I 

D’ESPANYA I V 

D’ALEMANYA 

Petició de Carles I a Rodrigo Celdrán per que despatxi els albarans 
dels oficials i criats que no van fer-se, en virtut d’una pragmàtica, durant 
l’absència del rei per la coronació imperial. 2 març 1527, Valladolid. 

 
225 x 321 mm. Paper, castellà. Escriptura humanística. Signatura autògrafa del rei Carles 
I. Estat de conservació: bo.   

 

2331/7 
CARLES I 

D’ESPANYA I V 

D’ALEMANYA 

Concessió de vint lliures del rei Carles I al seu caçador major, 
recuperada d’una concessió de Ferran el Catòlic, així com a altres cinc 
caçadors, i a set caçadors seus. 9 abril 1523, Valladolid. 

 
222 x 315 mm. Paper, castellà. Escriptura humanística. Signatura autògrafa del rei Carles 
I. Estat de conservació: bo.   

 
 

2331/8 
ISABEL DE 

PORTUGAL 

Assignació de l’ofici d’escrivà reial a Antoni Joan Ferran per part de la 
reina Isabel de Portugal. 15 maig 1530, Madrid.  

 
202 x 315 mm. Paper, castellà. Escriptura humanística. Signatura autògrafa de la reina 
Isabel de Portugal. Estat de conservació: bo.  
Procedència: al verso: “52.300”. 

 

2331/9 FELIP II 

Petició del rei Felip II al escrivà Antoni Celdran perquè assenti amb 
carta de ració i llibres d’ofici a Juan Guimerà, de València, com a 
escrivà del Registre de Cancelleria. 30 juliol 1561, Madrid.  

 
212 x 311 mm. Paper, castellà. Escriptura humanística. Signatura autògrafa del rei Felip 
II. Estat de conservació: bo. Al verso: “Registrada”.  
 

2331/10 
JOANA 

D’ÀUSTRIA, la 
princesa de. 

Carta de la princesa Joana d’Àustria a Rodrigo Celdran, escrivà reial, 
per que nomeni un oficial de la Tresoreria Reial que s’encarregui de les 
despeses i albarans del regne de València. 6 febrer 1555, Valladolid.  

 
212 x 285 mm. Paper, castellà. Escriptura humanística. Segell de placa vermell al verso. 
Signatura autògrafa de la princesa Joana d’Àustria. Estat de conservació: bo. Al verso: 
“1555. De la infanta y [...] de 6 de febrero [...]. 25 de mesmo. Registrata”, a sota: “Manda 
que nombre un official que asiesta en la fabrica de la acequia que [...] manda azer en el 
reino de Valencia. Ya se hizo.” Al costat: “+ Yamado consº l su scrivano obs. Rodrigo 
Cel”.  
Procedència: al marge superior del verso “11100/450”.  
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2331/11 JOAN D’ÀUSTRIA 

Llicència atorgada per Joan d’Àustria a Fadrique Diez Bosch i Sant 
Vicente, per anar a casa seva durant la guerra de l’aixecament dels 
cristians nous a Granada. 1 juny 1570. 

 
218 x 306 mm. Paper, castellà. Escriptura humanística. Segell de placa vermell al recto. 
Signatura autògrafa de Joan d’Àustria. Estat de conservació: bo. Al verso: “Licencia y fee 
del sr. Don Juan en favor de don Fadrique des Bosch y St. Vicente.” 

 

2331/12 FELIPE II 

Carta del rei Felip II demanant al destinatari que ajudi i faci cas al batlle 
general que envia al comtat. 2 abril 1592, Madrid.  

 
210 x 282 mm. Paper, castellà. Escriptura humanística. Segell de placa al verso. 
Signatura autògrafa de Felip II. Estat de conservació: bo. Regest modern al verso.  

 

2331/13 FELIPE IV 

Recomanació del rei Felip II al capità general d’armes de Catalunya en 
favor de Pablo Robert, per pujar-li el sou en quinze escuts, fins un 
màxim de quaranta.  21 març 1629, Madrid.  

 
418 x 303 mm. Paper, castellà. Escriptura humanística. Segell de placa al verso. 
Signatura autògrafa de Felip II. Estat de conservació: bo. Regest a la part superior dreta 
del verso, de la mà del segle XVIII “Recomendación al g. governare las armas de 
Cataluña, echa por su Magestat a favor de Pablo Revert de 1649, se le acrecienta el 
sueldo de 15 escudos el mes hasta 40 escudos.” 
 

2331/14 FELIPE IV 

Carta del rei Felip IV a Ferran Azcón, regent de la Cancelleria de 
Sardenya, perquè enviï farratges per la cavalleria de l’exèrcit de 
Catalunya. 27 setembre 1639, Madrid.  

 
210 x 280 mm. Paper, castellà. Segell de placa vermell al verso, amb l’escut de Felip IV. 
Signatura autògrafa de Felip IV. Estat de conservació: bo. Destinatari a la part inferior del 
verso “+ Don el Rey. Al Don Fernando  Azcon, de su consejo y su regente la Cancelleria 
en el Reyno de Cerdaña”.  

 

2331/15 FELIPE IV 

Carta del rei Felip IV al regent Ferran Azcón encarregant-li la compra 
de blat per l’exèrcit i places de Catalunya, i demana que la ciutat (no 
esmenta quina) aporti una quantitat del seu pòsit de cereal. 13 octubre 
1640, Madrid. 

 
206 x 304 mm. Paper, castellà. Signatura autògrafa de Felip IV. Estat de conservació: bo. 
 

2331/16 FELIPE IV 

Carta del rei Felip IV a Ferran Azcón, regent de la Cancelleria de 
Sardenya, demanant-li que tingui compte i s’encarregui de la remissió 
dels farratges a l’exèrcit de Catalunya, per mitjà d’un seguit de barques. 
5 octubre 1639, Madrid.  

 
210 x 280 mm. Paper, castellà. Segell de placa ocre al verso, amb l’escut de Felip IV. 
Signatura autògrafa de Felip IV. Estat de conservació: bo. A la part inferior del verso 
antiga signatura topogràfica “39”. Destinatari a la part central del verso “+ Por el Rey. Al 
Don Fernando  Alcon, de su consejo y su regente la Cancelleria en el Reyno de 
Cerdaña”.  
 

2331/17 FELIPE IV 

Facultat del rei Felip IV per al seu destinatari de disposar de 24.000 
ducats del dipositari reial, i els que siguin necessaris, per dur a terme la 
seva missió. També li dóna facultat per donar i acceptar el pagament 
en cereals de llicències de mercaderies de contraban, encara que 
siguin holandeses. 4 de juny de 1641, Madrid. 

 
209 x 273 mm. Paper, castellà. Signatura autògrafa de Felip IV. Mal estat de conservació: 
restaurat.  
 



 

                                                                                                     [25]                                        

2331/18 

FERNANDO 

D’ÀUSTRIA, 
CARDENAL 

INFANTE 

Carta del cardenal Infante Fernando d’Àustria al reverend comunicant-li 
que, degut a la mort de l’abat de Ninove [Flandes], ha de dur a terme 
els procediments necessaris per l’elecció d’un nou prelat que sigui 
apropiat i que governi l’abadia en el camp espiritual i el temporal. 31 de 
març de 1637, Brusel·les. 

 
210 x 310 mm. Paper. en francès. Marca de segell de placa, absent, al verso. Presenta 8 
talls de 23 mm cadascun pel relligat. Signatura autògrafa de Ferran d’Àustria. Estat de 
conservació: bo.  
 

2331/19-1 

FERNANDO 

D’ÀUSTRIA 
(germà de Felip 

IV). 

Fotografia d’un retrat de Ferran d’Àustria.  
 

121 x 152 mm. Al verso “Infante cardenal don Fernando, hijo de Felipe III y hermano de 
Felipe IV”. 

 

2331/19-2 

FERNANDO 

D’ÀUSTRIA 
(germà de Felip 

IV). 

Ordre de Ferran d’Àustria demanant que es donin les ordres pertinents 
per donar hostatge a tres companyies durant tres mesos. 1635, 
Brusel·les. 
 
210 x 280 mm. En francès. Marca d’un segell de placa, absent. Presenta 8 talls de 30 
mm cadascun pel relligat. Signatura autògrafa de Ferran d’Àustria. Estat de conservació: 
bo. Remitent a la part central dreta del verso.  
 

2331/20 

JOAN JOSEP 

D’ÀUSTRIA (fill 
bastard de Felip 

IV). 

Carta de Joan d’Àustria a un individu no identificat, on li explica el seu 
estat de salut i malestar degut a atacs de pedra, demana que li digui a 
la situació dels seus negocis i que s’absentarà als Alfaques.  16 juliol 
1675, Alama. 

 
423 x 289 mm. Paper, castellà. Estat de conservació: bo.  
Procedència: signatura topogràfica a la part superior dreta del verso: “11.100”.  

 

2331/21 FELIP IV 

Carta del rei Felip IV al Duque de Avellano [Fabricio Doria], virrei de 
Sardenya, en la que reprèn el seu vergonyós comportament del 15 
d’agost a la catedral de Cáller (Sardenya) per pretendre que 
l’esperessin per fer missa i que el Arquebisbe el rebés. El rei resol que 
no hagin d’esperar-lo, com fins aleshores, per fer missa, i que només 
estiguin obligats a rebre’l el degà i el canonge. 16 de novembre de 
1643, Saragossa. 

 
423 x 292 mm. Paper, castellà. Segell de placa amb escut reial al verso. Estat de 
conservació: bo. Al centre del verso “+Duque de Avellano Primo lugarteniente y Capitán 
General. Reyno de Cerdeña”. Al verso antiga signatura topogràfica “No 5. Cartas reales a 
diferentes ministros por Don Fernando Alcon”.  

 

2331/22 

MARIANA 

D’ÀUSTRIA 
(reina 

governadora) 

Insaculació de la reina Mariana d’Àustria dels llocs vacants fins el 31 de 
març [de 1670] en els oficis de la Generalitat de Catalunya que 
s’especifiquen. 10 de maig de 1670, Madrid.  

 
423 x 308 mm. Paper, castellà. Segell de placa absent al dors. Estat de conservació: bo.  
 

2331/23 

MARIANA 

D’ÀUSTRIA 
(reina 

governadora) 

Nomenament de la reina Mariana d’Àustria, regent de Carles II, a Paulo 
Rebert com a capità de la infanteria espanyola. 24 d’agost de 1675, 
Madrid.  

 
422 x 302 mm. Paper timbrat, castellà. Segell de placa amb escut reial al dors. Estat de 
conservació: regular, desgastat pel plec. Paper d’ofici segellat amb armes reials i 
inscripció impresa: “Para despachos de oficio dos mrs. Sello quarto, año de mil y 
sieiscientos y setenta y cinco”.  Al verso “Gerona 8 de febrero de 1675. Cúmplase lo que 
su magestad manda. El duque de la [...]”. 
Antiga signatura topogràfica al dors “24 agosto 1675. No. 23.” 
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2331/24 FELIP III 

Llicència de Felip II atorgada a Juan de Salzedo Manrique per a poder 
anar en cotxe de dos cavalls tant a la Cort com a les ciutats i llocs del 
regne, excepte en Sevilla, sota les condicions de la pragmàtica del 5 de 
gener de 1611. 13 de desembre de 1615, el Pardo (Madrid). 

 
210 x 263 mm. Paper, castellà. Segell Estat de conservació: bo. Signatura i data 
autògrafa de Felip III. 
 

2331/25 CARLES II 

Carta de Carles II al Marqués de Villafiel, governador de l’Armada, on 
se li comunica que no han sigut complertes les ordres donades, l’1 
maig 1651, al Duc d’Albuquerque de descomptar el sou del general o 
cavo excedeixi la pólvora permesa, i que s’havia fet registrar com a 
reglament al Marqués de Vayona, capità general de les galeres 
espanyoles. 19 d’agost de 1677, Madrid. 

 
423 x 292 mm. Paper, castellà. Estat de conservació: regular; corcat. Al verso “+ Por el 
Rey. Al marqués de Villafiel, pariente de su Consejo de Guerra su Pou.or de la Armada 
del mar océano con preeminencias de general”.  

 

2331/26 CARLES II 

Carta del rei Carles II a Rodrigo Manuel Manrique de Lara, comte 
d’Aguilar i capità general de l’Armada, demanant es fabriquin dos 
vergers de dues vares i mitja de llarg per fer-hi una escola, on hi puguin 
ensenyar, a l’Armada, un matemàtic que ha dut de Nàpols el comte i 
dos mestres més, pagant a cadascun 30 escuts al mes, exercint també 
al mar quan surti l’Armada. Recomana també com allotjar els mestres i 
el l’escola a l’Armada, i deixa les decisions finals al judici del comte 
d’Aguilar. 13 de gener de 1625, Madrid. 

 
412 x 295 mm. Paper, castellà. Estat de conservació: bo. Al centre del verso “Madrid 13 
de enero de 1625. Su Magestad, al conde General de la armada en cuanto a las 
escuelas. Vino por copia en contra  ”. Al verso antiga signatura topogràfica  

 

2331/27 CARLES II 

Carta del rei Carles II a Rodrigo Manuel Manrique de Lara, capità 
general de l’Armada, donant-li instruccions sobre el resguard de 
galeres i el seu rumb que han de seguir amb l’esquadra que tenia al 
Cabo de San Vicente. 16 d’agost de 1686, Madrid.  

 
420 x 298 mm. S Paper, castellà. egell de placa amb escut reial al verso. Estat de 
conservació: bo. Al centre del verso “+ Por el Rey. A Don Rodrigo Manuel Manrique de 
Lara, primo gentilhombre de su camara, y su capitan general de la Armada. Este 
despacho no se ha de abrir sino en casso de descubrir galeones” “Madrid, 16 de agosto 
de 1686. A S.M al conde mi l., general de la Armada. De el resguardo de galeones” .  
Al cantó inferior dret del verso antiga signatura topogràfica “6-12”.  

 

2331/28 CARLES II 

Carta del rei Carles II a Rodrigo Manuel Manrique de Lara, capità 
general de l’Armada, donant-li instruccions sobre la construcció de 
l’escola, i responent negativament a la sol·licitud del capità de posar un 
mestre d’ormeigs i un de la fàbrica, entre d’altres propostes.  22 de 
febrer de 1685, Madrid.  

  
424 x 302 mm. Paper, castellà. Estat de conservació: bo. A la part inferior del verso 
“Madrid, 22 de febrero de 1685. S. M. Al conde mi s. C. General de la Armada. De el 
establecimiento de las escuelas”.   
Procedència: al verso antiga signatura topogràfica “”11,100”.  
 

2331/29 LLUÍS I 
Resguard de Lluís I al bisbe de Jaca, comunicant-li que el seu pare, el 
rei Felip V, ha abdicat en favor d’ell el 10 de gener al Palau de Sant 
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Ildefons, i demana que faci pública la notícia a les esglésies de la 
Diòcesis de Madrid. 29 de gener de 1724, Madrid.  

 
193 x 295 mm. Paper, castellà. Estat de conservació: bo.  
Procedència: al verso antiga signatura topogràfica “”11,100/45”.  

 
 

2331/30-1 LLUÍS I 

Retall d’una revista amb un retrat del rei Lluís I d’un quadre de Michel-
Ange Houasse. 

 
228 x 301 mm. Peu de pàgina: “Retrato de Luis I de España, cuadro de Miguel Angel 
Houasse, que se conserva en el Museo del Prado”. Al verso, part  d’un article de revista, 
amb els retrats de José Ortega i Gasset, i Jackeline Castan. Estat de conservació: bo.  

 

2331/30-2 

LLUÏSA 

ELISABET, 
esposa de Luis 

I. 

Fotografia d’un retrat de la reina Lluïsa Elisabet.  
 

117 x 174 mm. Al verso “561”. Estat de conservació: bo.  

 

2331/30-3 

LLUÏSA 

ELISABET, 
esposa de Luis 

I. 

Nomenament per Lluïsa Elisabet de Jean Injacinte Davasse de Saint 
Amarand pel càrrec de la tresoreria general i finances del palau, que es 
troba vacant per la mort de Jean Baptiste Loubert. 30 de desembre de 
1732, Paris.  

 
423 x 292 mm. Pergamí, en francès. Signatura autògrafa de la reina Lluïsa Elisabet, en 
castellà.  Estat de conservació: bo. Al plec del verso Par la Reine. Noubley”. A l’esquerre 
del plec del verso, dos talls horitzontals per una lligadura, de 30 mm i 35 mm 
respectivament.  

 
 

2331/31 

LLUÏSA DE 

SABOYA, 
esposa de 
Felipe V. 

Patent de capitania de la infanteria atorgada per Lluïsa de Saboya a 
Juan Pérez Navarro, en motiu de la invasió de les costes andaluses per 
flotes angleses i holandeses, en el context de la Guerra de Successió 
Española. 4 de setembre de 1702, Madrid.  

 
417 x 300 mm. Segell de placa amb escut reial al verso. Estat de conservació: bo. Al dret 
del verso “Sevilla, septembre 23 de 1702. Cúmplase la Real Cédula de S. M. según yamo 
se manda que tomese la razon por los oficios del sueldo de neheduria y ant. De guerra 
deessa ciudad de Sevilla. Su capitan general”.  
Al marge dret superior del verso “En la ant. de guerra de esta capitania general queda 
tomada la [...]. Sevilla, semptiembre 25 de 1702”. 
Al marge dret inferior del verso “En la ver. De guerra desta capitania general queda 
tomada la varon. Sevilla a semptiembre 25 de 1702. Don Pedro de Quesada Ayala”. 
 

2331/32 
MARIA ANA DE 

BORBÓ, 
Princesa. 

Constitució de la princesa Maria Ana de Borbó a Marie Isabelle 
Gabrielle Angelique de la Mothe Houdecourt, per la qual la institueix 
amb el càrrec de Governadora dels Fills de França, que hereta de la 
seva mare, Louise de Prie. 1 juliol de 1709, Versalles.  

 
423 x 292 mm. En francès. Timbrat amb segell de la Généralité de Paris. Estat de 
conservació: bo.  

 

2331/33 FELIP V 

Comunicat del rei Felip V de la mort de la seva nora Lluïsa Isabel 
d’Orleans, demanant al comte de Valhermoso que s’encarregui de la 
demostració pública del dol. 1 de juliol de 1742, Palacio del Buen 
Retiro.  

 
214 x 284 mm. Segell de placa amb escut reial al verso. Estat de conservació: bo.  

 

2331/34 CARLES III 
Carta del rei Carles III al Consell de Justícia de Còrdova, alabant la 
fidelitat dels seus súbdits i prometent no oblidar les mostres de lleialtat. 
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20 de maig de 1766, Aranjuez.  
 

417 x 301 mm. Segell de placa amb escut reial al verso. Estat de conservació: regular 
(trencat al plec i amb taques de cera). Al centre del verso “+ El Rey. Al concejo Justicia, 
veinte y quatros cavalleros, escuderos, oficiales y hombres buenos de la mui noble y leal 
ciudad de Cordova.” 
Escrit posterior  al verso “A consecuencia de haber lo felicitado la ciudad por motivo de 
las alteraciones ocurridas en la Corte.” 
Al dors, escrit posterior i amb tinta negra: cantó superior esquerre “1”; cantó superior dret 
“Carlos III”. Cantó inferior esquerra “Carlos III”.  

 

2331/35 

ISABEL CRISTINA 

DE BRUNSWICH, 
esposa de 
Carles III 

Nomenament de Pere Roig en l’ofici de batlle de la villa d’Alcudia, al 
regne de Mallorca, durant l’any 1712. 2 de maig de 1712, Barcelona. 

 
416 x 304 mm. Paper timbrat amb escut reial al dors. Estat de conservació: bo. Al centre 
del verso “Ciutat de Alcudia Pere Roig”.  

 

2331/36 CARLES IV 

Nomenament de Carles IV a Antonio Rodríguez Camargo, ajudant del 
regiment de Infanteria de les ordres militars, al càrrec vacant d’Antonio 
Bussy, a la quarta companyia del primer batalló del mateix cos. 8 de 
maig de 1795, Aranjuez.  
 
206 x 305 mm. Segell de placa amb escut reial al dors. Estat de conservació: bo . Al 
centre del verso “Madrid 13 de mayo de 1795. Cúmplase como S. M. Manda. Tomo razón 
deste Real Despacho como contador de guerra de ther. Maior. Madrid 20 de mayo de 
1795. Pedro Roca”.  
Procedència: al verso antiga signatura topogràfica “”11,100/30”.  

 

2331/37 FERNANDO VII 

Contestació de Ferran VI a l’edat de vuit anys a la carta rebuda de la 
seva germana i tieta [Maria Amalia]. 17 de gener de 1792, Madrid.  

 
376 x 229 mm. Estat de conservació: bo. Amb quadrícula dibuixada en llapis per escriure-
hi.  

 

2331/38 
MONFORT, 

Príncep de. 

Carta del Príncep de Montfort a Francisco Javier de Castaños 
informant-li que l’asentista de vestuari no ha donat notícia del seu estat 
ni els seus progressos. 29 d’octubre de 1808, Sevilla. 

 
210 x 283 mm. Estat de conservació: bo.  

 

2331/39-1 
JOSÉ 

BONAPARTE 

Carta de Josep Bonaparte a Horace François Bastien Sébastiani de La 
Porta. 7 thermidor de 1812 [26 de juliol], Camp d’Outreau (França). 

 
376 x 234 mm. En francès. Marca d’aigua “F. Durand. Ells”. Estat de conservació: bo. 
Procedència: Al verso “24.110”.  
 

2331/39-2 
JOSÉ 

BONAPARTE 

Carta de Josep Bonaparte a Horace François Bastien Sébastiani de La 
Porta. 1812, Camp d’Outreau (França). 

 
314 x 199 mm. En francès. Marca d’aigua amb figura antropomòrfica i escrit “Pro Patria”. 
Estat de conservació: bo. Procedència: Al verso “11.110”.  
 

2331/39-3 
JOSÉ 

BONAPARTE 

Carta de Josep Bonaparte a Horace François Bastien Sébastiani de La 
Porta. 5 de març de 1810, Màlaga.  

 
355 x 232 mm. En francès. Marca d’aigua “IV”. Estat de conservació: bo. Procedència: Al 
verso “24.110”. 
 

2331/39-4 
JOSÉ 

BONAPARTE 

Carta de Josep Bonaparte a Horace François Bastien Sébastiani de La 
Porta. 23 de gener de 1810, Madrid.  
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363 x 237 mm. En francès. Estat de conservació: bo. Procedència: Al verso “18.110”. 

 

2331/39-5 
JOSÉ 

BONAPARTE 

Carta de Josep Bonaparte a Horace François Bastien Sébastiani de La 
Porta, comunicant-li que està amb la seva guàrdia i que li ofereix ajuda 
per una expedició. 14 de maig de 1809, Aranjuez. 
 
373 x 217 mm. En francès. Marca d’aigua “Lan Cook”. Estat de conservació: bo. 
Procedència: Al verso “13.110”. 
 

2331/39-6 
JOSÉ 

BONAPARTE 

Carta de Josep Bonaparte a Horace François Bastien Sébastiani de La 
Porta. 25 de ventôse de 1813 [16 de març], Mortefontaine (Oise, 
França).  

 
369 x 229 mm. En francès. Marca d’aigua “Avnde l’Tea”. Estat de conservació: bo. 
Procedència: Al verso “31.110”. 

 

2331/40 FERNANDO VII. 

Concessió a Antonio Revert, tinent del batalló de voluntaris de 
València, del grau de capità de infanteria, pels mèrits del 2 i 4 de març 
a Casas Viejas, Veger i Campo de Chiclana. 15 de març de 1811, 
Cadis.  

 
415 x 300 mm. Segell de placa al dors. Estat de conservació: bo. A l’esquerre del verso 
“cuartel general de la Real Isla de Lion diez y nueve de septiembre de mil ochocientos y 
onze. Cumplase lo que S. M. Manda. El Marqués de Coupigny” y a sota “Cádiz, veinte y 
quatro de septiembre de mil ochocientos y once. Tomese razón en la contaduria principal 
de este exercito.” Y després “tómose razón. Manuel de Velasco”.  

 

2331/41 
FRANCISCO DE 

ASÍS, espòs 
d’Isabel II. 

Carta de Francesc d’Asís a Courbay. 30 d’abril de 1851, Madrid.  
 

218 x 423 mm. Estat de conservació: bo. Antiga signatura topogràfica en llapis: “tomo 24 
p. 1067”.   

 

2331/42 

JOSEFA 

FERNANDA DE 

BORBÓ, La 
infanta. 

Carta de la infanta Josephine de Bourbon. 28 juliol 1850.  
 

244 x 184 mm. En francès. Estat de conservació: bo.  
 

2331/43 
MONTPENSIER, 

Duc de. 

Fotografia d’un retrat del Duc de Montpensier; Carta del Duc de 
Montpensier a Monsieur Dupin. 14 de gener de 1851, Sevilla.  

 
212 x 270 mm. En francès. Estat de conservació: bo.  
 

2331/45 

CARLOS MARÍA 

DE LOS 

DOLORES 

BORBÓ 

Carta de Carlos Maria de Borbón a [Antonio] Dorregaray. 18 de maig 
de 1874, Durango (Viscaia).  

 
268 x  206 mm. En castellà. Estat de conservació: bo.  
 

2331/46 

CARLES 

D’ÀUSTRIA, 
Arxiduc 

(pretendent). 

Carta de l’Arxiduc Carles a Josep d’Ascon, governador de Lleida, 
remetent el indicat al Tinent General Coninghan per la conservació de 
la frontera, i demanant-li que s’encarregui d’assegurar el repartiment 
del pa per les tropes i els que treballen en la fortificació. 2 de gener de 
1706, Barcelona. 

 
209 x 286 mm. En castellà. Segell de placa amb escut reial al verso. Estat de 
conservació: bo. Al verso: “+ Por el Rey, a Don Joseph Arcon governador de Lerida”. 
 

2331/47 
CARLES MARIA 

ISIDRE DE 

BORBÓ, Príncep 

Carta de Carles Maria Isidre de Borbó al seu pare, Carles IV, amb 10 
anys. 9 de setembre de 1798, San Lorenzo. 

  
192 x 229 mm. En castellà. Estat de conservació: bo.  
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2331/48 

CARLES DE 

BORBÓ Y MARÍA 

BERTA, Segona 
Esposa 

Fotografia en sèpia en pla americà de Carles de Borbó i la seva segona 
esposa Maria Berta. 

 
192 x 135 mm. En castellà. Estat de conservació: bo.  

 

2331/49 
JAUME DE 

BORBÓ 

Fotografia en pla americà del pretendent carlista Jaume de Borbó, amb 
dedicatòria. I còpia fotografiada retallant la dedicatòria. 17 d’agost de 
1909. 

 
142 x 224 mm. Estat de conservació: bo. Dedicatòria a la part inferior de la imatge 
“Recuerdo afectuoso a D. Ramon Mauri. Jaime. Frohsdorf, 17 de agosto 1909”. Marca 
del fotògraf: “R. De Gonell. 11 rue Steffen. Asnières. Téléphone: 88”. 
 

2331/50 
MARÍA BEATRIZ 

DE BORBÓ. 

Fotografia en pla general de Maria Beatriz de Borbó, amb autògraf. 
1894. 

 
106 x 152 mm. Estat de conservació: bo. Autògraf a la part inferior de la imatge “Maria 
Beatriz de Borbon. 1894”. Marca del fotògraf: “G. Magrini. Viareggio. Via della Pineta, 48 
bis”.   
 

2331/51 
ELVIRA DE 

BORBÓ 

Fotografia en primer pla d’Elvira de Borbó, amb autògraf. 
 

65 x 105 mm. Estat de conservació: bo. Autògraf a la part inferior de la imatge “Elvira de 
Borbon”. Marca del fotògraf: “G. Magrini. Viareggio”.   
 

2331/52 
JOAN DE BORBÓ 

Y BATTENBERG 

Targeta impresa de Juan de Borbó i Battenberg als Marquesos de la 
Cenia agraint el condol rebut per la mort del seu pare, Alfons XIII. 

 
171 x 113 mm. Targeta impresa amb la direcció mecanografiada i signatura autògrafa. 
Estat de conservació: bo. Signatura a la part inferior de la imatge “Elvira de Borbon”. 
Marca del fotògraf: “G. Magrini. Viareggio”.   
 

2331/53 AZAÑA, MANUEL 

Carta de Manuel Azaña a Amadeu Vives sobre els rebuts pendents que 
té aquest últim de l’Ateneu, anunciant-li que no es poden anular i que 
pot fer el pagament en terminis. 29 d’abril de 1913. 

 
260 x 205 mm. Segell imprès de la Secretaria de l’Ateneu de Madrid. Estat de 
conservació: bo.  
 

2331/54-1 
CASTELAR, 

EMILIO 

Fotografia en pla mitjà curt d’Emilio Castelar, amb autògraf. 
 

106 x 165 mm. Estat de conservació: bo. Autògraf a la part inferior de la imatge i marca 
del fotògraf: “Reymundo y Compañía. Cádiz”.  Al verso publicitat del fotògraf: “Últimas 
creaciones fotograficas. Reymundo y compañía. Fotógrafos. Cadiz. Plaza de Mina, 2. 
Prager & Lojda, Berlin S.W. 61296”. 
 

2331/54-2 
CASTELAR, 

EMILIO 

Targeta personal d’Emilio Castelar amb direcció impresa, i escrit a 
Alavardo. 

 
109 x 72 mm. Estat de conservació: bo. Direcció impresa a la part inferior del dors: 
“Serrano, 40”.  
 

2331/55 PI I MARGALL 

Tarja de Guatimozín y Hernán Cortés dedicada per Pi i Maragall a Don 
Enrique Peláez y Maspons. [s/d] 

 
135 x 194 mm. Estat de conservació: bo.  
 

2331/56 
SALMERON, 

NICOLÁS 
Carta de Nicolás Salmeron a Amadeo Vives demanant-li que trobi una 
orquestra econòmica en un període de temps determinat. [s/d]. 
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128 x 202 mm. Estat de conservació: bo. Marca d’aigua: “Johannd & Cie. Extra Strong”. 
Direcció impresa a la part superior del dors: “N. Salmeron. Abogado. Horas de despacho: 
de 10 á 2. Montalbán, 5, 2ª. Madrid”.  
 

2331/57 
FIGUERAS, 

ESTANISLAU 

Carta d’Estanislao Figueras a Pujol, dient-li que la concentració de les 
faccions democràtiques es troba amb obstacles, i que viatjarà el mes 
següent a Barcelona. 24 d’octubre de 1878, Madrid.  

 
130 x 207 mm. Estat de conservació: bo. Marca d’aigua: “Johannd & Cie. Extra Strong”. 
Direcció impresa a la part superior del dors: “N. Salmeron. Abogado. Horas de despacho: 
de 10 á 2. Montalbán, 5, 2ª. Madrid”.  
 

2331/58 
ALFONS V 

D’ARAGÓ 

Declaració del rei Alfons V d’Aragó sobre les apel·lacions entre 
Bartholomeu Sorià, representant la Comunitat d’Aldees de Daroca, i 
Martí de Peralta, en nom de Giménez de Urrea. 16 de març de 1430, 
Daroce.  

 
130 x 207 mm. Lletra humanística, llatí. Paper. Segell de placa absent, al verso. Estat de 
conservació: bo. Escrit al verso “Registrata”. Procedència: antiga signatura topogràfica 
“11.100/600”.  

 
 

2331/59 
JUAN II DE 

CASTELLA 

Cédula reial de Juan II de Castella a favor de Juan Palomeque, de 
Salamanca, manant-li emparar i defensar la seva possessió de Lisla. 6 
de maig de 1438, Tordesillas.  

 
211 x 312 mm. Lletra processal, castellà. Paper. Segell reial de cera vermella al verso. 
Estat de conservació: bo. Escrit al verso “Cuaderno Tercero 3º. Nº 13. Zedula deel sr. 
Rey Don Juan para Juan Palomeque, sobre unas casas y herencias en [...]. Enter de 
sellar y Ma. Nº 726 del 1438 refrendada de [...]”. Cosit al document hi ha una fulla amb 
cal·ligrafia moderna fent un regest del document.  
 

2331/60 
FERRAN I 

D’ANTEQUERA 

Carta del rei Ferran I d’Aragó als escrivans, procuradors, sesmers i 
homes bons de la Comunitat d’Aldees de Daroca, anunciant que 
enviarà el seu procurador per assabentar-se dels fets que li anunciava 
el Bisbe de Zamora. 16 de juny de 1413, Barcelona. 

 
130 x 207 mm. Lletra humanística, castellà. Paper. Estat de conservació: bo. Escrit al 
verso “Nos fieles nuestros los scrivano procurador sesmeros e hombres buenos de la 
Comunidat de las Aldeas de Darocha. Registrata”. Procedència: antiga signatura 
topogràfica “11.100/600”.  
 

2331/61 
JAUME I 

D’ARAGÓ 

Privilegi del rei Jaume I d’Aragó a la Comunitat d’Aldees de Daroca, 
eximint els seus aldeans del pagament d’impostos, a excepció del 
monedatge i fonsadera, rebent a canvi deu mil sous jaquesos. També 
els atorga llicència perquè puguin triar anualment dos jurats per cada 
aldea, per la guarda dels drets reials i veïnals. Corbera, 30 d’abril de 
1248. 

 
Pergamí, 300 x 169  mm. Plica i segell amb efígie penjant, de cera ocre. Al verso 
“Separación de la ciudad y comunidad, y que las aldeas puedan elegir los jurados por y 
de privilegio, se pagó 1S4 la Comunidad al Mag’ dosmil sueldos. Caxon - 18 no. 81” 
 
Escriptura gòtica catalana cancelleresca. Estat de conservació òptim, desgast notable als 
plecs, dos forats de 5 mm. Restaurat.   
Còpia registral: AHN, Madrid. Diversos, Comunidad de Daroca. Trasllat de 1399. Edicions 
a partir de la còpia del AHN:  
    -CABANES PECOURT, Mª de los Desamparados, Documentos de Jaime I 
relacionados con Aragón, Instituto Fernando el Católico. Zaragoza, 2009, document 59.  
    -GUTIÉRREZ, R. De diplomatica regia aragonesa medieval, núm. 3. Zaragoza, 1983. 
    -Arxiu Virtual Jaume I, Document nº 001465. Castelló, 2006. [En línia] 
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<http://www.jaumeprimer.uji.es/cgi-bin/arxiu.php?noriginal=001465> [Consulta 12 
desembre 2012] 

 

2331/62 
MARTÍ I 

D’ARAGÓ L’HUMÀ 

Petició del rei Martí I a l’escrivà, procurador, regidors i homes bons de 
la comunitat d’aldees de Daroca, perquè li facilitin diners per la 
sustentació de l’Estat i altres càrregues, enviant amb aquest fi a Ramon 
de Mur, batlle general del Regne d’Aragó, i a Berenguer de Bardaxin. 
Barcelona, 10 de novembre de 1408.  

 
 

Paper, 297 x 213 mm. Estat de conservació: bo. Al verso: restes del segell de placa 
adherit de cera vermella, i al centre “A lo fieles nuestros lestruiano proch cesmeros 
Regisdores e hombres buenos de la comunidat de las aldeas de darocha. Registrata”. 
Escriptura humanística, castellà. Signatura autògrafa del rei Martí I.  

 
Procedència: Al marge dret del verso antiga signatura topogràfica “756” de mà dels 
segles XVII-XVIII.  Posteriorment havia estat adquirit a la llibreria Porter, a l’angle 
superior esquerre del verso “11.100”, i a l’angle inferior esquerre del recto “300”.  
 

2331/63 
JOAN I D’ARAGÓ 

I VIOLANT DE 

BAR 

Confirmació del cinc de febrer de la pròrroga de dos anys de la reina 
Violant de Bar a la comunitat d’aldees de Daroca, per pagar els deutes 
contrets a favor de les comunitats jueves de Saragossa, Terol, 
Calatayud i Daroce. Concessió del dia dotze de juny d’una pròrroga de 
quatre anys més del rei Joan I. 5 de febrer de 1392 i 12 de juny de 
1392, Barcelona.  

 
Paper, 296 x 386 mm. Al verso: segell de placa adherit de cera vermella, i al marge dret 
“Registrata”. Escriptura humanística inclinada, llatí. Signatura autògrafa del rei Joan I.  

 
Procedència: Al marge dret del verso antiga signatura topogràfica “590” de mà dels 
segles XVII-XVIII.  Posteriorment havia estat adquirit a la llibreria Porter, a l’angle 
superior esquerre del verso “11.100”, i a l’angle superior esquerre del recto “300”.  Estat 
de conservació: bo; restaurat, amb els plecs centrals desgastats (que dificulten la 
lectura). 

 

2331/64 
JAUME II 
D’ARAGÓ 

Privilegi del rei Jaume II a la ciutat de Cruïlles per construir. 6 d’octubre 
de 1350, Barcelona.  

 
Pergamí, 383 x 262 mm. Estat de conservació: regular. Al plec inferior centre del recto 
“Registrata”, entremig de dos perforacions de 4 mm destinades a uns segell penjat 
(absent). A la part inferior esquerre del verso: “Nº1- privilegi del rey don Jaume per 
fabricar cosas los signulars de Cruilly”; a sota amb lletra i tinta diferent: “Otorgado en 6 de 
octubre de 1350”. Escriptura humanística, llatí. Signatura autògrafa del rei Jaume II.   

 
Procedència: havia estat adquirit a la llibreria Porter, a l’angle superior esquerre del verso 
“22.300”, i a l’angle inferior esquerre del recto “300”.  

 

2331/65 
EUGÈNIA DE 

MONTIJO 

Carta de l’emperadriu Eugenia de Montijo. 23 de setembre de 1866, 
Biarritz.  

 
Paper, 358 x 225 mm. Estat de conservació: bo.  
Procedència: antiga signatura topogràfica a marge superior esquerre del verso “42.400”.  
 

2331/66 NAPOLEÓ III 

Relació de noms del servei de l’Emperador i de l’Emperadriu per 
acompanyar-los al viatge a Biarritz. Setembre de 1866.  

 
Paper, 267 x 209 mm. Estat de conservació: bo. A la part superior esquerre del recto, 
segell en relleu de Napoleó. Al verso, en llapis mig esborrat: “1866. Voyage à Biarritz. 
Service de l’Empereur”. Signatura autògrafa de l’emperador Napoleó III.  
 

2331/67 LOUIS PHILIPPE I 
Carta del rei Louis Philippe I de França dient que al seu destinatari que 
enviï una copia a Roche de la carta sobre les qüestions gregues i la de 
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l’enviament del general Sébastiani. Li demana també que enviï a Vitali 
a recollir els diners de la paga amb l’ordre de Roche, doncs sense ella 
no es repartirà. Dimarts, 18 d’abril de 1826. 

 
Paper, 411 x 247 mm. Estat de conservació: bo.  
Procedència: antiga signatura topogràfica a marge superior esquerre del verso “8.260”.  

 

2331/68 LOUIS XVIII 

Nomenament del rei Lluís XVIII a Étienne Joseph Charpentier, capità 
de la legió dels Alts Alps, com a cavaller de l’Ordre Reial i Militar de 
Sant Lluís. 10 de desembre de 1817, París.  

 
Pergamí, 405 x 312 mm. Estat de conservació: bo. Plec al marge inferior esquerre amb 
relligat de cordill vermell. Segell de placa al recto del Ministere de la Guèrre.  
Procedència: antiga signatura topogràfica a marge superior dret del verso “8504”.  

 

2331/69 LOUIS XVIII 

Nomenament del rei Lluís XVIII a Sievo Gueit (Joseph) com a cavaller 
de l’Ordre Reial de la Legió d’Honor. 10 de septembre de 1822, 
Chateau dês Tuileriea.  

 
Pergamí, 405 x 312 mm. Estat de conservació: bo. Segell de placa al recto de l’Ordre 
Royale de la Legion d’Honneur. 

 

2331/70 
WILLIAM C. 
BONAPARTE 

Fotografia de pla sencer de William Charles Bonaparte-Wyse, nét de 
Lucien Bonaparte. 1805. 

 
399 x 342 mm. Estat de conservació: bo. Autògraf al marge inferior del recto de la imatge 
“William C. Bonaparte Wyse”. Al verso “Com recat de bona amistat. Janer, 1805. A Don 
M. Aprile”. Firma fotogràfica amb escut al verso “James Robinson. 65 Grafton Street, 
Dublin”.  
 

2331/71 
NAPOLEÓN 

BONAPARTE 

Carta de recomanació de Napoleó Bonaparte al General Jean-
Françoise Berruyer en favor del soldat i ciutadà francès Françoise 
Vedelle. 12 ventôise [2 de març] de 1798, França.  
 
Paper, 405 x 312 mm. Estat de conservació: bo. Segell de placa al recto de l’Ordre 
Royale de la Legion d’Honneur. 
 

2331/73 LOUIS XV 

Ordre del rei Lluís XV de pagament en efectiu a Montfors Laumary de 
2450 lliures. Versalles, 27 de desembre de 1739.  

 
Pergamí, 468 x 370 mm. Estat de conservació: bo.  
 

2331/74 LOUIS XIV Saint-Germain-en-Laye, 15 de desembre de 1678. 

2331/75 LEBRUN 

Fotografia en pla general del president de la República Francesa, 
Albert François Lebrun, i acompanyants al teatre o òpera, amb 
autògraf. 22 de març de 1934. 

 
150 x 202 mm. Estat de conservació: bo. Autògraf al marge inferior dret del recto de la 
imatge. Data estampada i firma fotogràfica al verso: “Photo NYT Photo. The New York 
Times (wide world photos). Société anonyme française. 106 Rue Réamur, 109, Paris”.  

 

2331/76 
FRANCESC 

D’ASÍS 

Carta de Francesc d’Asís a [Pedro] Egaña. 8 novembre de 1853.  
 

Paper, 225 x 183 mm. Estat de conservació: bo. Segell en relleu a la part superior del 
recto: “Pretium non vile laborum. El Rey”. 
 

2331/77-1 
FRANCESC 

D’ASÍS 

Litografia de mig cos de Francesc d’Asís.  
 

Paper, 111 x 174 mm. Estat de conservació: bo.  
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2331/77-2 
FRANCESC 

D’ASÍS 

Carta de Francesc d’Asís al cardenal Joaquin Pecci, felicitant-li les 
pasqües. 31 de gener de 1857, Palacio de Madrid.  

 
Paper, 403 x 265 mm. Estat de conservació: bo.  

 

2331/78 PAZ DE BORBÓ 

Fotografia de pla mig de la infanta Paz de Borbó, amb dedicatòria. 
 

136 x 214 mm. Estat de conservació: bo. Dedicatòria autògrafa a la meitat inferior del 
retrat “Como quiero tanto a España digo con orgullo a todo el mundo que vaya a 
Barcelona”. Al marge inferior esquerre, quatre escuts; al dret firma fotogràfica “B. Dittmar. 
Kgl. Hofu Kammerphotograph. München Franzens bad”.  
 

2331/79-1 
MARIA EULÀLIA 

DE BORBÓ 

Fotografia de pla mig de la infanta Maria Eulàlia de Borbó. 
 

96 x 141 mm. Estat de conservació: bo.  
 

2331/79-2 
MARIA EULÀLIA 

DE BORBÓ 

Carta de la infanta Maria Eulàlia de Borbó a Mr. Lister demanant-li que 
li entregui la carta a la duquesa de Connaught. 2 d’abril de 1906. 

 
Paper, 268 x 180 mm. En anglès. Estat de conservació: bo. A la part superior esquerre 
del recto, imprès: “36. Avenue de l’Alma”.  
 

2331/80-1 
LLUÏSA 

FERNANDA DE 

BORBÓ 

Retrat de mig cos de la infanta Lluïsa Fernanda de Borbó.  
 

116 x 175 mm. Estat de conservació: bo. Signatura del retrat “E. Planas. 1861”.  
 

2331/80-2 
LLUÏSA 

FERNANDA DE 

BORBÓ 

Carta de la infanta Maria Lluïsa Fernanda de Borbó sobre la seva filla, 
la comtessa de Paris. 15 d’abril de 1872, Paris.  

 
210 x 133 mm. En francès. Escut en relleu a la part superior del recto, amb corona reial i 
les sigles “MLF”. Estat de conservació: bo.  
 

2331/81-1 
ENRIC DE BORBÓ 

Y BORBÓ 

Fotografia de pla general del infant Enric de Borbó. 
 

114 x 167 mm. Estat de conservació: bo.  
  

2331/81-2 
ENRIC DE BORBÓ 

Y BORBÓ 

Carta del infant Enric de Borbó al mestre de l’escola dels seus fills, 
agraint-li el seu interès i demanant-li que enviï els dos diplomes dels 
seus fills. 12 de gener de 1870, Madrid.  

 
268 x 210 mm. En francès. Escut personal amb corona reial i les sigles E i B. Estat de 
conservació: bo.  
 

2331/82 ISABEL II 

Carta de la reina Isabel II de Borbó a Georges Kastner, comentant-li 
que ha vist el progrés musical del seu fill, Frederic Kastner, i que li 
recomanarà al seu fill Alfons els seus desitjos [de George Kastner] 
d’obtenir una distinció honorifica espanyola. 29 d’abril de 1877, Sevilla. 

 
268 x 209 mm. En francès. Escut personal amb corona reial i les sigles E i B. Estat de 
conservació: bo.  
 

2331/83-1 
AMADEU I DE 

SABOYA 

Gravat d’un retrat del bust d’Amadeu de Saboya.  
 

238 x 320 mm. Estat de conservació: bo.  
 

2331/83-2 
AMADEU I DE 

SABOYA 

Nomenament d’Amadeu I a Juan Vives i Mores, oficial segon de 
l’Administració Militar, al càrrec d’oficial primer, amb la consideració de 
Capità d’exèrcit. 3 d’octubre de 1862.  
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436 x 313 mm. Segell del Ministerio de la Guerra en relleu a la part inferior esquerre del 
recto. Estat de conservació: bo.  
 

2331/83-3 
AMADEU I DE 

SABOYA 

Paper timbrat corresponent a la promoció de Juan Vives i Mores al 
càrrec d’oficial primer de l’Administració Militar. 3 d’octubre de 1862. 

 
441 x 319 mm. Segell en relleu del “Fabrican del Sello” amb escut espanyol. Segell al 
marge superior “Sello 5º año 1872. 8 pesetas”. Al marge superior dret “Nº 030407. Marca 
d’aigua: escut espanyol amb llegenda “sello quinto”. Estat de conservació: bo.  
 

2331/84-1 ISABEL II 

Carta de la reina Isabel II a Maria Cristina Gurowsky, filla de la seva 
cosina Isabel Fernanda, contestant-li que no pot remetre-li cap retrat 
seu com ella li demanava per no tindre’n cap de recent, excepte el que 
va fer-se abans de marxar d’Espanya. 22 de febrer de 1879, Paris.  

 
125 x 251 mm. Estat de conservació: bo.  
 

2331/84-2 ISABEL II 

Nomenament de la reina Isabel II a Eduardo San Just com a Consol 
d’Espanya a les possessions angleses d’Austràlia, resident a Sidney. 
28 de maig de 1859, Aranjuez.  
 
409 x 315 mm. Carta partida pel marge esquerre. Escut reial imprès a la part superior del 
recto, i a la part inferior escut de la reina en relleu. Estat de conservació: bo. 
 

2331/84-3 ISABEL II 

Fotografia d’un retrat de la reina Isabel II. 
 

112 x 162 mm. Estat de conservació: bo. Signatura del retrat “C. Montserrat. 1929”. 

Estampat al verso: “F. Serra. Fotógrafo. Rambla del Prat. 17, 4º, 2ª. Barcelona. G”.  

 

2331/85 FELIPE II 

Carta del rei Felip II dient que ha rebut bons informes del Coadjutor del 
Governador i encarrega al seu enviat que continuï la seva tasca. 22 
d’abril de 1588, San Lorenzo el Real. 

 
Paper, 213 x 292 mm. Segell de placa al verso.  Estat de conservació: bo.  
 

2331/86 
LLUÏSA 

D’ORLEANS 

Autògraf de la infanta Lluïsa d’Orleans. 6 de març de 1947. 
 

146 x 197 mm. Estat de conservació: bo.  

 

2331/87-1 

CARLES DE 

BORBÓ (ex-
capità grl. de 
Catalunya i 
Andalusia) 

Fotografia del bust de Carles de Borbó.  
 

117 x 176 mm. Estat de conservació: bo.  

 

2331/87-2 

CARLES DE 

BORBÓ (ex-
capità grl. de 
Catalunya i 
Andalusia) 

Autògraf del infant Carles de Borbó. 6 de març de 1947.  
 

145 x 196 mm. Estat de conservació: bo.  

 

2331/88 
ALFONSO DE 

BORBÓ 

Autògraf del infant Alfons de Borbó. 6 de març de 1947.  
 

138 x 192 mm. Estat de conservació: bo.  
 

2331/89 
ANTONIO 

HABSBURG DE 

BORBÓ 

Carta d’Antoni Habsburg Borbó al Cònsol del Japó a Barcelona, 
comunicant-li les concessions econòmiques fetes i facilitats en la 
instrucció de vol al seu recomanat, el senyor Cid, assenyalant que l’èxit 
de les lliçons depèn en major mesura de l’aptitud l’alumne. 20 d’octubre 
de 1930, Barcelona.  
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213 x 272 mm. Adreça al marge inferior esquerre “A. y F. –J. Habsburgo Borbón. Calle 
General Vives, B. Barcelona. Teléfono 70695”. Estat de conservació: bo.  
 

2331/90-1 ALFONSO XIII 

Fotografia del rei Alfons XIII amb llegenda. 
 

163 x 217 mm. Llegenda sota la imatge “S. M. C. Alfonso XIII, Rey de España”. Estat de 
conservació: bo.  
 

2331/90-2 ALFONSO XIII 

Nomenament del rei Alfons XIII al Príncep hereu d’Alemanya com a 
cavaller de primera classe de l’Ordre del Mèrit Militar. 23 de març de 
1906, Palau. 

 
226 x 323 mm. Segell reial en relleu. Estat de conservació: bo. Procedència: anterior 
signatura topogràfica “4.620”. 
 

2331/91 ALFONSO XIII 

Retrat del rei Alfons XIII amb dedicatòria autògrafa. 1928 
 

230 x 322 mm. Autògraf “Al Somatén de San Gervasio de Cassolas. Alfonso XIII. 1928”. 
Al verso, segell estampat del “Sometent Armat de S. Gervasi de Cassolas. Pau pau y 
sempre pau”. Estat de conservació: bo.  
 

2331/92 
LLUÍS FERRAN 

D’ORLEANS 

Carta al seu mestre comunicant-li que està a la seva disposició per 
restaurar la cultura i llengua francesa. 16 de juny de 1911, Paris.  

 
269 x 180 mm. En francès. Estat de conservació: bo.  
 

2331/93 MARIA CRISTINA 

Nomenament de la reina regent Maria Cristina a Eugeni Montero Ríos, 
com a cap d’una comissió per a que negociï les condicions del Tractat 
de Pau entre Espanya i els Estats Units d’Amèrica. 21 de setembre de 
1898, Palau de Madrid.  

 
591 x 355 mm. Escut d’armes ovalat d’Espanya (amb el Toisón d’or) d’Isabel II, en relleu. 
Estat de conservació: bo.  
 

2331/94 MARIA CRISTINA 

Carta de la reina regent Maria Cristina a [Eugeni] Montero Ríos en 
contestació a les notícies rebudes sobre les negociacions del Tractat 
de Pau amb els Estats Units d’Amèrica. 1 de novembre de 1898, 
Madrid. 

 
250 x 199 mm. Al marge superior esquerre del verso, les sigles “MC” amb la corona reial. 
Marca d’aigua: “Original Tubley Mill Kent”. Estat de conservació: bo. 
 

2331/95 MARIA CRISTINA 

Carta de la reina regent Maria Cristina al seu cosí comunicant-li que 
l’ha anomenat membre de la Ordre del Toisón d’Or, i que ha enviat a 
Cristóbal Colon de la Cerda per entregar-li el collar i realitzar la 
cerimònia habitual. 4 de gener de 1900, Madrid.  

 
212 x 269 mm. En francès. Estat de conservació: bo.  
 

2331/96 
FERRAN II EL 

CATÒLIC 

Privilegi atorgat pel rei Ferran II al monestir de Sant Jerònim de la Vall 

d’Hebrón de Barcelona. 7 septembre de 1479, Barcelona.  

Pergamí, 537 x 300 mm. Plica per a segell penjant, absent, i un cordill. Escriptura 
humanística en llatí. Signatura autògrafa del rei Ferran II d’Aragó.  
Procedència: Al marge inferior dret del verso antiga signatura topogràfica “H Nº 5”, de mà 
dels segles XVI-XVII “Privilegio de ... Reges- Ferdinandus. H Nº 5” Sota, anterior 
signatura topogràfica “Nº 98”. Posteriorment havia estat adquirit a la llibreria Porter, a 
l’angle superior esquerre del verso “11,100/600”.  
Estat de Conservació: bo.  
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2331/97 
ALFONS V 

D’ARAGÓ 

Concessió de tres privilegis, atorgats pel rei Alfons V als Consellers de 
Barcelona, a canvi de deu mil florins d’or, que es retornaran al rei quan 
aquest retorni la quantitat esmentada. El primer privilegi és que el 
regent no pugui exercir dins la vegueria de Barcelona sense el 
requeriment dels consellers. El segon, que les penes imposades pels 
cònsols de mar puguin remetre’s a la jurisdicció del veguer i del batlle. I 
el tercer, que l’ofici de corredor d’orella hagi de ser admès prèviament 
pels consellers.1 de gener de 1452, Castellnou de Nàpols. 

 
Paper, 297 x 304 mm. En català. Escriptura humanística. Segell de placa de cerca 
vermella. Signatura autògrafa del rei Alfons V d’Aragó. Al verso: “Als amats e feels 
nostres los consellers de la Ciutat de Barchinona. Registrata”. Estat de Conservació: bo.  
 

2331/98 
PERE DE 

PORTUGAL 

Salconduit expedit pel rei Pere de Portugal per Joan Bernat de 
Marimon pel mes de maig de 1466. 3 de març de 1466, Barcelona. 

 
Paper, 297 x 247 mm. En català. Escriptura humanística. Signatura autògrafa de Pere de 
Portugal. Restes de cera del segell de placa, al dors: “Dominus Rex ”. A l’extrem dret del 
verso “Registrata”. 
A la part inferior del verso antiga signatura topogràfica: “3”. Estat de Conservació: bo.  

 

2331/99 
PERE DE 

PORTUGAL 

Procura del rei Pere V d’Aragó, conestable de Portugal, a Margarita des 
Torrent, assegurant-li els seus drets i béns per la detenció i l’atac que el 
seu espòs, Dalmau des Torrent, àlies de Bellfort, de Vic, ha rebut en el 
context de la Guerra Civil a batalla de Calaf.  1 de gener de 1466, Vic.  

 
Paper, 294 x 359 mm. En llatí. Escriptura humanística. Signatura autògrafa de Pere de 
Portugal.  
Estat de Conservació: bo.  
 

2331/100 JOAN II D’ARAGÓ 

Nomenament del rei Joan II a Ramón d’Olzina, i els seus descendents, 
com a governador de la població de Villacampa (Osca) a causa de la 
mort de l’anterior, Joan d’Azlor. Li atorga jurisdicció sobre tots els 
habitants i prelats del poble, amb l’obligació de defensar la població, 
tant la del nucli urbà com la del bosc. 31 de gener de 1461, Fraga 
(Osca).  
  
Pergamí, 411 x 182 mm. Plica i segell de cera vermella penjant, amb 
efígie. Escriptura humanística inclinada, llatí.  Signatura autògrafa del 
rei Joan II. 
Al verso, de la mà dels segles XVII-XVIII “Data de urban por el Rey a 
Raimundo de Olzinas. Data de Urban F. el Rey”.  
Estat de conservació: bo; amb taques de cera i marques del segell.  
 

2331/101 MARIA D’ARAGÓ 

Carta de la reina Maria al veguer de Barcelona. 3 d’octubre de 1446, 
Barcelona.  
 
Paper, 289 x 215 mm. En català. Escriptura humanística. Signatura 
autògrafa de Maria d’Aragó. Segell de placa de cera vermella al verso. 
Al centre del verso “Al feel nostre lo veguer de Barchelona e de Osona, 
o a son loctinent. Registrata”.  
Procedència: al marge superior esquerre del recto “200”, i al marge 
superior esquerre del verso “11,100/600”. Estat de Conservació: bo.  
 

2331/102 
ENRIQUE IV DE 

CASTILLA 

Manament del rei Enric IV de Castella al seu vassall Rodrigo de León.   
 
Paper, 216 x 150 mm. En castellà. Escriptura cortesana castellana. 
Signatura autògrafa d’Enric IV de Castella. Al verso:  
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Procedència: Al marge superior esquerre del recto “21994”, i, a la part 
superior dreta del verso anterior signatura topogràfica: “19.400”. Estat 
de Conservació: bo.  
 

2331/103 
EDWARD, 

PRINCIPE DE 

WALES 

Fotografia en pla general del príncep de Gal·les, Edward [VIII], en un 
vaixell. 20 de juny de 1934. 
 
200 x 250 mm. Estat de conservació: bo. Autògraf al marge inferior dret 
de la imatge.  
Al verso: Marca del fotògraf “Photo supplied bi Photopress. Johnson’s 
court, fleet st., London, E.C.4. ‘Phone: Central 5335”. Data estampada 
“20 jun. 1934”.  
Posterior: en llapis “Prince of Wales on S. S. Glympic”; “¡Ojo! Es 
autografo”. En llapis vermell “A bordo, durante uno de sus largos y 
continuos viajes”.  
 

2331/104 
VÍCTOR MANUEL 

DE ITÀLIA 

Autògraf de Vittorio Emanuele d’Itàlia. 3 de juny de 1948, Barcelona.  
 
145 x 198 mm. Estat de conservació: bo. En llapis al centre de l’orla 
“En un viaje a Barcelona”. 
 

2331/105 
MARÍA JOSÉ DE 

ITÀLIA 

Autògraf de María José d’Itàlia. 3 de juny de 1948, Barcelona.  
 
145 x 198 mm. Estat de conservació: bo. En llapis al centre de l’orla 
“Con motivo de un viaje a Barcelona”. 
 

2331/106 HITLER, ADOLF 

Fotografia de perfil en pla mitjà d’Adolf Hitler, amb dedicatòria.  
 
177 x 236 mm. Estat de conservació: bo. Al marge inferior esquerre de 
la imatge “Auf Kariñow A ata Powpoco. Adolf Hitler”.  
Procedència: fotografia estripada en vuit pedaços i enganxada amb 
cel·lo, amb l’escrit al marge inferior esquerre del verso “Encontrada por 
Luis Muñoz el 3 de noviembre de 1950 en la Rambla Cataluña”.  
 

2331/107-1 
YOUSSOUPOFF, 

PRÍNCEP 

Autògraf del príncep Youssoupoff. 2 de desembre de 1927. 
 
274 x 192 mm. Al marge superior del recto, imprès: “Hotel Ritz. Plaza 
de las Cortes. Barcelona” i escut del Ritz “dirección telegráfica Ritzotel 
Barcelona. Misma admon que los hoteles Carlton&Ritz de Londres, 
Paris, Madrid & New-York.  
En llapis al marge inferior dret: “2-12-1927”.  
 

2331/107-2 
YOUSSOUPOFF, 

PRÍNCEP 

Retall de diari d’una fotografia del príncep Youssoupoff.  
 
117 x 155 mm. Al verso: retall d’un diari castellà d’entre 1926 i 1929. 
Estat de conservació: bo.  
 

2331/108 
LLUÍS II, 

PRÍNCEP DE 

MÒNACO 

Postal de Sanremo escrita pel príncep de Mònaco, Lluís II. [7 d’abril de 
1913] 
 
139 x 89 mm. Al verso: dos segells postals italians de cinc cèntims 
cadascun. Estat de conservació: bo.  
 

2331/109 GUILLERMO II 
Carta de l’emperador Guillem II d’Alemanya. 7 de setembre de 1899, 
Stuttgart.  
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197 x 251 mm. En alemany. Estat de conservació: bo. Procedència: al 
marge superior esquerre del recto “22.098-8º- Guillaume II”. Al verso 
“42.120”.  
 

2331/110 GUILLERMO II 

Fotografia del bust de Guillem II d’Alemanya, amb escrit al verso. 10 
d’octubre de 1937, Doorn.  
 
90 x 140 mm. En anglès. Signatura autògrafa al marge inferior de la 
imatge: “Doorn 1937. An old friend! William”. Estat de conservació: bo. 
Procedència: al marge superior esquerre de la imatge “43.222”.  
 

2331/111 
FERDINAND DE 

BULGARIE 

Comunicació de Ferran I de Bulgària a Guillem II d’Alemanya 
anunciant-li que li atorga la gran creu de la seva Ordre de Sant 
Alexandre [Nevski]. 15/28 d’agost de 1905, Palau de Sophia.  
 
203 x 254 mm. En francès. Estat de conservació: bo. Procedència: al 
marge superior dret del verso “1.180”.  
 

2331/112 
CARLOS DE 

PORTUGAL 

Comunicació del rei Carles de Portugal a l’emperador Guillem II 
d’Alemanya anunciant-li que li atorga la gran creu de la seva Ordre de 
Sant Benet d’Aviz. 26 de desembre de 1895, Palau de les Necessitats 
(Lisboa). 
 
275 x 440 mm. En portuguès. Segell reial en relleu. Estat de 
conservació: bo. Procedència: al marge superior dret del verso “2.160”. 
 

2331/113 
VILLAMARINA, 
CORT ITALIANA 

DE 

Carta de M. di Villamarina, cavaller d’honor de la reina, a Adelina Marra 
Caserta, demanant-li que li remeti de nou una partitura que no 
identifica. 19 de maig de 1879, Roma. 
 
205 x 251 mm. En italià. Estat de conservació: bo.  
 

2331/114 
VILLAMARINA, 
CORT ITALIANA 

DE 

Carta del Marquès de Villamarina [Don Emanuele Pes di Villamarina], 
cavaller d’honor de la reina, a Adelina Marra Caserta. 29 de gener 
1879, Roma.  
 
198 x 251 mm. En italià. Estat de conservació: bo.  
 

2331/115 
LEOPOLD II, DE 

BÈLGICA 

Comunicació del rei Leopold II de Bèlgica a l’emperador Guillem II 
d’Alemanya. 22 de juliol de 1897, Brussel·les. 
 
44 x 257 mm. Marca d’aigua al centre del document: “Joyson 
Superfine”. Estat de conservació: bo. Procedència: al marge superior 
dret del verso “7.890”.  
 

2331/116 
MARIA TERESA, 

EMPERADRIU DEL 

BRASIL 

Carta de l’emperadriu Teresa Cristina Maria del Brasil al cardenal 
Moreno, en resposta a la rebuda en motiu del dia de Nadal. 31 de maig 
de 1870, Palau de Rio de Janeiro.  
 
312 x 320 mm. Lacre vermell al plec. Destinatari “Illustrisimo e 
reverendissimo em Christo Padre Cardenal Moreno, meu e mio srmo 
muito Prezado”. Estat de conservació: bo.  
 

2331/117 
FREDERIC 

GUILLAUME –
PRÚSSIA- 

Carta de Frederic Guillem IV de Prússia a Stanislas Julien, membre de 
l’Acadèmia d’Inscripcions de París, alabant la utilitat, pel coneixement 
de la història i la geografia de l’Àsia, de la traducció que ha fet dels 
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textos dels viatges a l’Índia de Hiouen-Thsang [Voyages du pélerin 
Hiouen-tsang] i atorgant-li com a mostra del seu afecte el rang de 
cavaller de tercera classe de la Reial Ordre de l’Àguila Roja, oferint-li la 
insígnia per mitjà del comte Hatzfeldt.  29 d’octubre 1853 (Postdam) 
Magdebourg.  
 
44 x 257 mm. Al verso: “les corrections sont de M. De Humboldt. La 
copie ainsi corrigée par lui as entre les mains de S. E. H. C. De 
Hatzfeldt, ministre de Prusse à Paris”. Al recto, tatxat amb llapis la 
direcció “Magdebourg” i a sobre “A Postdam”.  
Adjunt hi ha el sobre on es dipositava al carta, segellat amb lacre 
vermell, amb el destinatari al recto “A Monsieur Stanislas Julien, 
membre de l’Academie des Inscriptions a Paris, Place de l’Estrapade 
No. 26”.  
Estat de conservació: bo.  
 

2331/118 
FREDERIC 

GUILLAUME –
PRÚSSIA- 

Carta de Frederic Guillem IV de Prússia a [Pierre] Genty de Bussy, 
comunicant-li que ha rebut la carta de Frederic el Gran al Sr. Voltaire. 
Agraiex els seus informes anteriors sobre “Recherches sur l’Algéries de 
la Description du magnifique Hôtel royal des Invalides à Paris”, i li 
comunica que li fa entrega de la Gran Medalla de les Ciències, que li ha 
d’enviar el seu encarregat, el comte Hatzfeld. 13 de maig de 1848, 
Potsdam.  
 
44 x 261 mm. Al marge superior esquerre del recto, petit escut en 
vermell. Al marge inferior del verso “5185”. Estat de conservació: bo. 
Procedència: al marge superior del verso “5290”.  
 

2331/119-1 
MAXIMILIANO DE 

BAVIERA 

Carta de Maximilià [II, Rey de Baviera] a la marquesa de Forbin-
Janson. 10 de juliol de 1827, Pillnitz (Dresden).  
 
232 x 179 mm. Marca d’aigua en vertical “Dresden”. Estat de 
conservació: bo.  
 

2331/119-3 
MAXIMILIANO DE 

BAVIERA 

Sobre per la carta (119-1) de Maximilià de Baviera a la marquesa de 
Forbin-Janson. 
 
94 x 65 mm. Segell de lacre amb escut. Al verso: destinatari “A 
Madame. Madame la Marquise de Forbin Janson, rue Princessa de 
Gallean. À París, rue de Guillaume, nº 38”. Estat de conservació: bo.  
 

2331/119-4 
MAXIMILIANO DE 

BAVIERA 

Carta de Maximilià [II, Rey de Baviera] a la marquesa de Forbin-
Janson. 1 de juny de 1831, Pillnitz (Dresden). 
 
235 x 180 mm. Marca d’aigua en vertical “Dresden”. Estat de 
conservació: bo.  
 

2331/119-5 
MAXIMILIANO DE 

BAVIERA 

Sobre per la carta (119-4) de Maximilià de Baviera a la marquesa de 
Forbin-Janson. 
 
97 x 78 mm. Segell de lacre amb l’escut de Maximilià de Baviera. 
Segells de validació al recto i al verso. Al verso: destinatari “A Madame. 
Madame de Janson, rue de Gallean a Llyotre de Janson, rue de 
Guillaume. À París”. Estat de conservació: bo.  
 

2331/120 LEOPOLD I – Decret en tres articles del rei Leopold I de Bèlgica sobre la milícia. A 
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BÈLGICA- l’article primer reparteix un contingent de 10.000 homes entre les 
províncies belgues; a l’article segon estableix que el repartiment el durà 
a terme la delegació permanent del Consell a cada província; per últim 
disposa que el Ministre d’Interior serà l’encarregat de fer complir el 
decret. 24 de febrer de 1855, Laeken (Bèlgica).  
  
210 x 339 mm. En francès. Estat de conservació: bo.  
Procedència: Al marge superior del recto “22495”. Al marge inferior dret 
del verso, en vermell “776”. 
 

2331/121 
MAXIMILIÀ JOSEP 

–BAVIERA-. 

Carta de Maximilià Joseph, rei de Baviera, a la marquesa de Forbin 
Janson, oferint-li allotjament a ella i a la seva filla a Neubourg. 10 de 
setembre de 1817, Munich.  
 
367 x 223 mm. En francès. Estat de conservació: bo.  
 

2331/122 
CHARLES II, 

COMTE PALATIN 

DU RIN 

Concessió d’un permís de sis mesos a Michel Galamede de Janson per 
atendre unes qüestions a Suïssa i els països circumdants. 5 de 
novembre de 1793, Mannheim (Alemanya). 
 
400 x 298 mm. En francès. Segell de placa, de paper i cera, de Carles 
II. Signatura autògrafa de Carles II. Estat de conservació: bo.  
 

2331/123 
GEORGE III 

D’ANGLATERRA 

Ordre de tolerància i permissió del rei Jordi III al vaixell espanyol que 
navega des d’un port espanyol a un anglès, perquè no trobi cap 
obstacle, sempre que no transporti mercaderies de contraban o 
prohibides per llei. [s/d] 1783.  
 
254 x 387 mm. En anglès. Segell reial en relleu. Imprès; signatura 
autògrafa del rei George III. Sense emplenar. Estat de conservació: bo. 
Procedència: al verso “2.845”.  
 

2331/124-1 
FEDERICO EL 

GRANDE 

Carta de Frederic el Gran a l’ambaixador Marie-Antoine. 3 de juny de 
1750, Dresde.  
 
347 x 252 mm. En francès. Marca d’aigua amb dos personatges. Al 
verso, carta resposta de Marie-Antoine. Estat de conservació: bo.  
 

2331/124-2 MARIE-ANTOINE 

Carta de l’ambaixador Marie-Antoine a Frederic el Gran en contestació 
a la seva carta (124-1). [s/d]  
 
347 x 252 mm. En francès. Marca d’aigua amb dos personatges. Al 
recto, carta de Frederic el Gran (124-1) . Estat de conservació: bo.  
 

2331/124-3 a 
124-7 

FEDERICO EL 

GRANDE 

Carta de Frederic el Gran a l’ambaixador Marie-Antoine, explicant-li 
l’experiència al camp durant la seva absència. 3 de setembre de 1750, 
Dresde.  
 
350 x 252 mm. En francès. Marca d’aigua amb dos personatges. A 
l’última plana, carta resposta de Marie-Antoine. Estat de conservació: 
bo.  
 

2331/124-8 MARIE-ANTONIE 

Carta de l’ambaixador Marie-Antoine a Frederic el Gran en contestació 
a la seva carta (124-3). [s/d] 
 
350 x 252 mm. En francès. Marca d’aigua amb dos personatges. Al 
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recto, carta de Frederic el Gran (124-3 a 124-7). Estat de conservació: 
bo.  
 

2331/125 
VINTIMILLE, 

PRINCESA DE 

Carta de la princesa de Vintimille a Bernardo Ramos, comentant-li que 
li ha proposat el seu nebot el bisbe que li entregui cent doblers, i li 
informa que continua el seu viatge cap a Flandes. [19] de setembre de 
1742, Barcelona.  
 
298 x 208 mm. En castellà. Marca d’aigua iconogràfica. Al verso 
anotacions numèriques. Estat de conservació: bo. Procedència: al 
verso “11,100”.  
 

2331/126 
VINTIMILLE, 

PRINCESA DE 

Carta de la princesa de Vintimille a la marquesa de Janson. [s/d] 
 
194 x 154 mm. En francès. Segell de lacre a l’extrem esquerre. Marca 
d’aigua ornamental al marge superior. Estat de conservació: bo. 
Procedència: al verso “11,100”.  
 

2331/127 BORJA, CÉSAR 

Carta de Cèsar de Borja al Duc de Gandia, comunicant que el seu 
secretari li ha fet arribar les seves paraules i que complirà de bona 
voluntat el que li han encarregat. També li demana que, si es requereix 
que es traslladi de residència, li ho comuniqui amb temps per buscar-se 
una altre casa. 22 de juny [1482], Valencia.  
 
414 x 299 mm. En castellà. Estat de conservació: regular.  
 

2331/128 
MAXIMILIANO II –

ALEMANYA- 

Manament de Maximilià II d’Alemanya. 1567.  
 
567 x 399 mm. En alemany. Al centre, segell de paper i cera amb 
l’escut imperial alemany. Marca d’aigua amb escut. Estat de 
conservació: bo.  
 

2331/129 
LLUÍS XI DE 

FRANÇA 

Copia de la cèdula reial del govern de Lluís XI, rei de França, a 
Palamides [Palamède] de Forbin, per la qual el nombra gran senescal, 
governador i tinent general de la Provença i de Forcalquier, i li dóna el 
vescomtat de Martigues. A més, és anomenat governador del Delfinat 
en substitució del senyor de Ludea, Jean de Daillon. 19 de desembre 
de 1481. 
 
485 x 378 mm. En francès i llatí. Quatre folis. Estampa al marge 
superior del primer i el segon foli “Generalite de Paris. Grand papier 
deux sors, la Feville”. Al verso de l’últim foli: “Maison de Forbin. Copie 
de provisions du gouvernement du dauphine per palanudes de Forbin, 
dounces par Louis XI le 19 dbre 1481”. Estat de conservació: bo.  
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