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APÈNDIX DOCUMENTAL 

 

 

1193, gener, 24
1
 

 

Testament de Guillem d'Orta fet patint malaltia, però en bona memòria i 

capacitat. Nomena marmessors a Berenguer, sagristà, Bertran de Paladol i 

Alaiden, muller seva. Llega a Déu i per la sepultura una terra que té Vidal de 

Moles sota el seu domini i un camp que té en Burd Aperset sota el seu domini. 

Fa llegats a l'església de Santa Maria de Mataró, manifesta deure 10 sous a 

Pere d'Argentona i llega al seu fill Guillem la seva casa d’Horta i el castell de 

Mataró
2
. 

 

Signatura  del seu fill Guillem, la seva filla Alaïdis, la seva muller Alaïdis, 

Bernat de Paladol, Guillem de Vilagranada, Guillem de Mogoda, Ramon de 

Montornès i Bernat, prevere. 

 

(BC. Pergamí núm. 8980) 

 

 

1213, setembre 

 

Donació feta per Agnès i el seu fill Ramon Batlle, a Joan de Croanyes, d'un 

mas amb les seves pertinences que Bernat Pagès, difunt, tenia a la parròquia 

de Sant Julià d'Argentina, al lloc dit sobre Traià; també la meitat d'un camp 

                                                 
1
.- No s’ha fet el regest sencer del document, tan sols la part que interessa pel què fa 

a Mataró. 

2
.- «Item dimito filio meo Guillermo meam domum d’Orta... ei castrum de Mataron 

quod habeo in ei termino sic». 
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que tenen la meitat per Sant Pau de Mar, i l'altre meitat per en Guillem 

d'Argentona, que afronta a llevant amb alou de Ramon de Tagamanent, a 

migdia i a tramuntana amb alou de Guillem d'Argentona i a ponent amb un 

marge; també la meitat d'una feixa que tenen a mitges amb dit Guillem 

d'Argentona, que afronta a llevant i migdia amb alou de Guillem d'Orta, a 

ponent amb la riera i a tramuntana amb tinença de l'esmentat mas. El cens serà 

de tres quarteres de blat i 2 sous per Sant Pere i Sant Feliu d'agost; un parell de 

gallines i una jova de bou durant la sembra i 3 diners a Sant Pau per la festa de 

Sant Pau. Signatura de Dolça, filla de Bernat Pagès; signatura de Guerau 

Pujada; signatura de Ramon Moió. 

 

(BC. Fons Moja, lligall 279) 

 

 

1214, juliol, 19 

 

Saura, filla del difunt Bernat de Dosrius, amb consentiment de la seva mare 

Adelaida, el seu oncle Guillem d'Horta, Guillem Umbert, Guillem de Sant 

Vicenç, Guillem de Mollet i Guillem de Bedoc, marmessors del seu pare, dóna 

per aixovar a Bernat de Cartellà, marit seu, el castell de Dosrius que té en feu 

de Sant Pere de Casserres; el delme de la parròquia de Sant Esteve del Coll, 

del terme del castell de Dosrius, que té en feu de Pere de Montgrí; el castell de 

Muntanyola, que té per Santa Maria de l'Estany; la casa d'Horta que té en alou; 

l'honor del Molar que té al Montseny per Guillem Umbert; el feu que té a Sant 

Julià d'Argentona i Sant Feliu de Cabrera per Guillem de Sant Vicenç; el feu 

que té al terme del castell de Mataró, pels senyors de Castellvell. Tot això ho 

podrà tenir Bernat de Cartellà durant la seva vida, passant després a Saura i als 

seus successors, havent rebut ella 700 morabatins d'or. 

 

Notari: Pere de Bages. 
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(BC. Pergamí núm. 12036) 

 

 

1217, juny, 5 

 

Bernat de Mataró, la seva muller Guillerma i el seu fill Ramon, enfranqueixen 

a Berenguera, filla de Berenguer Arnau, i tota la seva descendència, a canvi de 

dos “precellos”. 

 

Testimonis: Pere Amat i Berenguer Marceda. 

 

Notari: Berenguer, prevere. 

 

(MASMM. Pergamins Marià Ribas, núm. 1) 

 

 

1218, juliol, 28 

(Trasllat fet el darrer quart del segle XIV pel rector Bernat Guillem de Molins, 

de Sant Julià d'Argentona, amb signatura de Pere d'Arenys, rector de Sant 

Feliu de Cabrera i Berenguer Marc, rector de Sant Genís de Vilassar). 

 

Joan de Croanyes, dóna a la seva muller Ferrera per núpcies, durant tota la 

seva vida, el mas anomenat Soler, amb les seves terres i possessions, situat a la 

parròquia de Sant Julià d'Argentona, les quals té per diferents senyors, i tot el 

que avui en dia té i en el futur tindrà. Ho podrà tenir durant tota la seva vida, 

tant si està casada amb ell com si no, i tant si té fills/es com si no. Després de 

la seva mort revertirà en els fills, i si no en tenen tornarà a en Joan de 

Croanyes o als seus. 

 

Signatura de domini de Ramon Batlle i la seva muller Saurina. 
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Testimonis: Ramon Verdaguer, Pere Catà i Pere Lladó. 

 

Notari: Guillem, clergue de l'església de Sant Julià d'Argentona. 

 

(BC. Pergamí núm. 12100) 

 

 

1220 

 

Guillerma i el seu marit Bernat de Mataró, donen al seu fill Guillem de Mataró 

els honors de Pertegàs, amb les cases, masos, homes, dones, arbres, fonts, recs, 

que té l'esmentada Guillerma en alou, com hereva del seu pare, a la parròquia 

de Sant Martí de Pertegàs
3
. 

 

Signatura de Berenguer de Mataró i Bernat Capella. 

 

(MASMM. Pergamins Marià Ribas, núm. 2) 

 

 

1235, juliol, 6 

 

Ramon Mataró dona a la seva muller Guillerma, per raó d'esponsalici, dos-

cents morabatins, obligant dues parts dels seus béns. 

 

Signatura de Berenguer de Mataró, i Ponç de Mataró, germans. 

Signatura de Guillem de Montclús. 

Signatura d'Arnau de Sant Llàtzer, major. 

                                                 
3
.- La parròquia de Sant Martí de Pertegàs es troba en el terme de Sant Celoni 
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Signatura de Berenguer, prevere de Santa Maria de Ciutat Treta. 

Notari: Arnau, sacerdot de Sant Celoni. 

 

(MASMM. Pergamí August Ribas) 

 

 

1243, gener, 10 

(Trasllat fet per Pere Brives, notari de Barcelona, el 4 de març de 1406). 

 

Disputa entre Berenguer d'Alberic, rector de l'església de Sant Julià 

d'Argentona, i Arnau de Cabanyes, [de Sant Andreu d'Òrrius], en relació a la 

capella de Sant Bartomeu de Cabanyes, la quals els avantpassats dels 

Cabanyes van fundar en el terme de l'església de Sant Julià d'Argentina. 

Actuen com a àrbitres en Pere, bisbe de Barcelona; Berenguer, prior de Sant 

Pere de Clarà; Ferrer Lladó, clergue de Sant Genís de Vilassar i Guillem de 

Marata, cavaller, sota pena de 200 sous. Arnau de Cabanyes i els seus 

successors tindran el patronat de la capella, exceptuant les oblacions que seran 

del clergue d'Argentona. Arnau de Cabanyes haurà de proveir dues làmpades 

que sempre, de dia i de nit, estaran cremant a l’altar de Sant Bartomeu, on 

s’haurà de fer missa cada setmana, havent de donar al prevere que la faci per 

l’ofici anual de Sant Bartomeu 24 sous. Aquesta missa la qual podrà dir el 

clergue d'Argentona o qualsevol altre. El dia de l'ofici del sant el clergue 

d'Argentona hi haurà de ser present. Arnau de Cabanyes pagarà per cens a 

l'església d'Argentona dues lliures de cera anualment. En cas que aquesta 

capella creixi de manera que tingui un clergue fixe, serà nomenat per 

Cabanyes, però restarà sota obediència del clergue d'Argentona, el qual 

aleshores no podrà demanar els 24 sous i només les dues lliures de cera. Arnau 

de Cabanyes podrà establir terres sota domini de dita capella al cens o agrer 

que correspongui, sempre a utilitat de la capella. Signatura d'aprovació de 

Berenguer de Sant Vicenç, canonge i capellà de dita capella. 
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Notari: Romeu de Sant Cugat, de Barcelona. 

 

(BC. Pergamí núm. 24324) 

 

 

1244, octubre, 28 

(Trasllat del 1293). 

 

Berenguer de Sant Vicenç, canonge de Barcelona, capellà major de l'església 

de Santa Maria de Ciutat Treta, estableix a Guillem Espanyol i la seva muller 

Dolça, i als seus descendents, un camp de “roueto” situat en l'esmentada 

parròquia, i una feixa de terra prop d'un torrent. Afronta el camp a llevant amb 

un torrent, a migdia amb honor d'en Crispà de Miralles, a ponent amb un 

torrent que va al pou i a tramuntana amb tinença d'en Bernat de Capella. A 

condició que per la propera festa de Tots Sants de l'any vinent hagi edificat 

una casa i ells i els seus successors siguin solius i afocats de la capellania. El 

cens a pagar per Nadal per les cases serà un parell de gallines i pel camp i la 

feixa per Sant Pere i Sant Feliu d'agost una mitgera i mitja quartera de forment 

a mesura de Granollers. 

 

Testimonis: Guillem d'Aranyó, clergue, Bernat d'Aguera, Bernat d'Oltzet, 

Guillem de Capella, Berenguer Servent, tots de Santa Maria. Pere Amat i 

Ramon Mataró, parroquians, aproven l'establiment. Signatura de Pere de 

Mataró, rector de Santa Maria de Ciutat Treta. 

 

Notari: Pere de Bages, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí, núm. 542) 
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1246, abril, 23 

 

Saurina, vídua d’Arnau de Gombarres, a voluntat seva i perpètuament fa rebut 

a Guillem Bellatriu i a la seva muller Bona, pel pagament de la part de 

l’herència que per raó del seu esponsalici o alguna altre raó té sobre el mas de 

Gombarres. Saurina deixa íntegrament a Guillem Bellatriu i a la seva muller el 

mas anomenat Gombarres, declarant que ni ella ni cap persona en nom seu 

podrà mai tornar enrere aquest acte. 

 

Testimonis: Ramon Batlle, Pere Pelegrí i Berenguer de Moió. 

 

Notari: Bernat de Torre, clergue d’Argentona. 

 

(APCBA. Pergamí, núm. 1) 

 

 

1248, febrer, 27 

 

Ramon Batlle d'Argentona i la seva muller Saurina, estableixen a Miquel i la 

seva muller Ferrera, el mas Miralles, situat a la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona, al lloc dit Miralles. Afronta a llevant amb la riera d'Argentona, a 

migdia i ponent amb alou de Guillem d'Argentona i a tramuntana amb la serra 

del Dalipà. Cens de 2 sous per Nadal i un parell de gallines, una quartera 

d'ordi, una d'espelta i mitja quartera de forment a mesura de Granollers per 

Sant Pere i Sant Feliu d'agost. S'ha de mantenir el mas afocat. Entrada de 10 

sous.  

 

Testimonis: Bernat Pins, Guerau de Far i Guillem de Fornells. 

 

Notari: Bernat de [Torre], prevere d'Argentona. 
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(BC. Fons Moja, lligall 279) 

 

 

1257, agost, 17 

 

Berenguer de Sant Vicenç ven a Berenguer d’Alier i a la seva muller 

Guillerma, una casa que te en alou a la parròquia de Sant Julià d’Argentona 

davant l’església. Afronta a llevant amb la riera, a migdia i tramuntana amb un 

alou de Berenguer de Sant Vicenç i a ponent amb alou de l'església. Preu de 50 

sous. Guillem, fill de Berenguer de Sant Vicenç, aprova la venda. 

 

Testimonis: Ferrer de Pujol, Arnau de Corçà 

 

Notari: Guillem de Soler, del Maresme. 

 

(AHMA. Pergamí, núm. 5) 

 

 

1258, abril, 5  

(Trasllat fet per Berenguer Llobet, notari de Barcelona, el 22 de febrer de 

1293) 

 

Berenguer de Sant Vicenç i el seu fill Guillem, defineixen a Arnau de 

Croanyes i la seva muller Saura, de la quèstia que li han de pagar pel mas de la 

Pujada, situat a Argentona, el qual l'esmentada Saura té sota el seu domini. 

Preu de 80 sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Pere de Gallifa, Ferrer de Pujol i Guillem de Cabanyes. 

 

Notari: Pere de Cardona, de Barcelona. 
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(BC. Pergamí núm. 12200) 

 

 

1264, febrer, 9 

 

Francesc de Fornells, fill del difunt Guillem de Fornells i Agnès, [de Sant Julià 

d’Argentona], reconeix haver rebut de Berenguer de Fornells, germà seu, 100 

sous com a legítima paterna i materna. 

 

Testimonis: Arnau de Montseny i Pere Folquer, barber. 

 

Notari: Pere Marc, de Barcelona. 

 

(APCSP.  Pergamí, núm. 1) 

 

 

1266, desembre, 13 

 

Testament de Guillem Femades, fet amb bona salut. Escull com a marmessors 

a Pere de Cabanyes, Aperset d’Òrrius i Berenguer de Femades, nebot. Per 

l’ànima aporta 50 sous dels béns del mas Femades, dels quals distribueix: 15 

sous a l’església de Sant Andreu d’Òrrius i el seu clergue, on hi vol ser 

enterrat; 15 sous al seu senyor, Guillem de Montclús; 5 sous i mig per cera del 

seu enterrament; 12 diners a Santa Maria de Montserrat;  12 diners a Sant 

Sadurní de la Roca; 6 diners a Sant Bartomeu; 12 diners a Sant Pere de Clarà; 

12 diners a Sant Julià d’Argentona; 6 diners a la làmpada de Santa Maria del 

Viver; 12 diners als preveres de Sant Andreu; 12 diners a Roget, escrivent del 

dit testament; 12diners a Guillem i [...] Bassa, nebots meus; la resta dels diners 

per l’ànima en misses i almoines. Llega al seu nebot Berenguer de Femades el 

seu mas Femades, amb les seves pertinences i tinences i tots els altres béns 
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seus mobles i immobles. Llega 200 sous a l’esmentat Berenguer de Femades. 

A Ramon de Lladó, sogre seu, pare de Guillem de Lladó, li deu el dot de la 

seva filla Ramona, difunta, muller del testador. 

 

Testimonis: Berenguer de Riera, Pere de Clarà ? i Berenguer de Lladó.  

 

Notari: Bernat, prevere i servidor de Sant Andreu d’Òrrius. 

 

(APCFO.  Pergamí, núm. 1) 

 

 

1271 , maig, 14   

 

Guillem de Montclús
4
 estableix a Berenguer de Femades i la seva muller 

Maria, dos masos erms situats en la parròquia de Sant Andreu d'Òrrius, 

anomenats Rainó i Riera, amb la condició que els cultivin igual que el seu mas 

Femades i que els habitin. El cens a pagar serà de dues quarteres de blat a 

mesura del castell de la Roca. Per l'establiment rep 10 sous. 

 

Signatura de Ramon de [...], batlle de Guillem de Montclús. 

 

Testimonis: Pere de Torre, Berenguer de Sant Lleïr i Guillem de Congostell. 

 

Notari: Pere de Canal, diaca, notari de Granollers. 

 

(APCFO.  Pergamí, núm. 2) 

 

 

                                                 
4
 .- Fou senyor del castell de la Roca del Vallès.  
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1272, gener, 30 

 

Francesca, filla de Bernat de Fornells, difunt [de Sant Julià d’Argentona], 

muller de Ferrer Major, reconeix haver rebut de Berenguer de Fornells, 200 

sous dels drets sobre el mas de Bernat de Fornells i les legítimes materna i 

paterna. 

 

Testimonis: Berenguer Batlle, Guillem Sagrera i Arnau d’Espinalb. 

 

Notari: Montserrat de Gumila, rector de Sant Julià d’Argentona. 

 

(APCSP.  Pergamí, núm. 2) 

 

 

1273, juny, 10 

 

Guillem de Soler, fill de Guerau de Soler, cavaller, dóna a Pere de Rovira, de 

la parròquia de Sant Pere de Roda, el seu mas anomenat Font Esteva, amb les 

seves pertinences que té en alou a la parròquia de Sant Sadurní de la Roca. 

Haurà de tenir el mas habitat i afocat, tant ell com els seus descendents. Cens 

anual per Sant Pere i Sant Feliu d’agost de dues quarteres d’ordi i una de 

forment a mesura de Granollers i per [Nadal] cinc sous i un capó. 

 

Notari Guillem de Bosc, de Barcelona. 

 

(APCCM.  Pergamí, núm. 128) 
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1275, octubre, 17  

 

Ramon de Marata, fill i procurador de Bertran de Marata, estableix a Guillem 

de Mata una feixa de terra que es troba en la parròquia de Santa Maria de 

Ciutat Treta, en el lloc dit a sa Muntada, la qual Bertran tenia dels seus 

avantpassats. Afronta a llevant amb el coll de la Muntada, a migdia amb honor 

del mas Marí, a ponent amb la riera de Mata i a tramuntana amb honor de 

l’establert. El cens a pagar serà el cinquè i el braçatge, i l’entrada tres sous de 

Barcelona. 

 

Testimonis: Pere de Folgueres. 

 

Notari: Pere de Centelles, rector de Santa Maria de Ciutat Treta. 

 

(MASMM. Pergamins Marià Ribas, núm. 3)  

 

 

1276, abril, 27  

 

Saura de Cartellà, el seu fill Bernat de Cartellà i la seva muller Sibília, 

estableixen a Guillem de Mata, el “podium de Safulia”situat a la parròquia de 

Santa Maria de Ciutat Treta. Afronta a llevant amb camí públic que va a 

Llavaneres, a migdia amb honor de Sant Pau que té en Bernat Mascort, a 

tramuntana amb honor d'en Berenguer Mir i a ponent amb honor d'en Pere de 

Mata, alou de Guillem Llull. Cens del sisè dels fruits. Entrada de 8 sous. 

 

Testimonis: Bernat Mascort i Bernat Berenguer. 

 

Notari: Pere de Montells, rector de l'església de Santa Maria de Ciutat Treta. 
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(MASMM. Pergamins Marià Ribas, núm. 4)  

 

 

1280, setembre, 4  

 

Guillem de Sant Vicenç i la seva muller Saura, estableixen a Berenguer Batlle 

i a la seva muller Berenguera, de Sant Julià d'Argentona, una peça de terra que 

tenen a la parròquia de Sant Julià d’Argentona, sobre l'església. Afronta a 

llevant amb un camí i amb el cementiri, a migdia amb la casa de Guillem 

Estrany i amb la casa de Guillem Rovira, a ponent amb alou dels Sant Vicenç i 

amb alou de l'església que té en Jaume Llopart i a tramuntana amb camí que 

va a la font, al cens d'un parell de gallines per Nadal, i una entrada de 5 sous. 

 

Testimonis: Guerau, clergue de Vilassar i Ferrer de Pujol, cavaller. 

 

Notari: Guillem de Soler, del Maresme. 

 

(BC. Pergamí núm. 10168) 

 

 

1284, juliol, 9  

 

Guillem de Carreres i la seva muller Gueralda, estableixen a Berenguer Roure 

i la seva muller Elisenda i el seu fill Arnau amb la seva muller Guillerma, una 

peça de terra que de molt temps tenen a la parròquia de Santa Maria de Ciutat 

Treta, a Valldeix, davant les cases del dit Roure. Afronta a llevant i migdia 

amb alou de Sant Martí, tinença dels Roure, a ponent amb tinença del mas 

Català i a tramuntana amb tinença del mas [...]. Cens anual de 2 sous per 

Nadal. Entrada de 7 sous. 
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Signatura de confirmació de Bernat, fill de Guillem de Carreres i Gueralda. 

 

Testimonis: Bernat Sibília, Bernat de Falgueres i Berenguer de Lladó. 

 

(APCCM.  Pergamí, núm. 407) 

 

 

1285, febrer, 8   

 

Arnau de Femades, la seva muller Guillerma, Bernat i Benet, fills de 

Berenguer de Femades i de Maria, de la parròquia de Sant Andreu d'Òrrius, 

defineixen al seu germà Guillem dels drets que els hi pertoquen sobre el mas 

Femades. 

 

Notari: Pere Chasell. 

 

(APCFO.  Pergamí, núm. 3) 

 

 

1287, maig, 10   

 

Saurina de Miralles i la seva filla Berenguera, venen a Berenguer de Beliy i la 

seva muller Beatriu, una feixa de terra que a prestació del cinquè tenen “in 

plano de vaelex”, al lloc dit “home mort”. Afronta a llevant amb honor d'en 

Ferrer de Soler de Sant Martí, a migdia amb honor del mas Costa, a ponent 

amb el mas Riba i a tramuntana amb honor del mas Feu. Preu de 12 sous. 

 

Testimonis: Guillem de Pi, Bernat de Bruguera i Guillem de Palau. 

 

Notari: Guillem d’Alda, notari de Granollers, pel rector de dita vila. 
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(MASMM. Pergamins Església, núm. 3) 

 

 

1290, gener, 24
5
 

(Trasllat fet per Ramon de Villarubia, notari, el 24 d’octubre de 1319, actuant 

de testimonis els notaris de Barcelona Jaume de Montvell i Francesc de Gres). 

 

Berenguer de Sant Vicenç, fill del difunt Guillem de Sant Vicenç, aprova, 

confirma i de nou estableix a Rispau, fill de Ferrer Rispau, de la parròquia de 

Sant Julià d’Argentona, el mas anomenat Camp amb les cases en ell 

construïdes, amb les bòries i els seus honors i possessions, vinyes i terres 

cultivades i ermes, a la muntanya i a la plana i a tot lloc, amb aigua per regar 

els honors i amb els recs, amb oliveres i altres arbres de diverses espècies, 

garrigars, pastures i prats i les seves tinences, pertinences i drets els qual 

Berenguer d’Alier i els seus avantpassats en temps passats tenien per 

l’estabilient i els seus avantpassats i ara Rispau, per dret de compra que feu, té 

en el terme del castell de Sant Vicenç, en l’esmentada parròquia de Sant Julià 

d’Argentona. També aquella casa amb els drets i pertinences, entrades i 

eixides que l’esmentat Berenguer d’Alier també tenia per l’estabilient i ara 

Rispau té en la sagrera de l’església de Sant Julià d’Argentona. Per cens 

pagarà anualment per Nadal 10 sous moneda de Barcelona i per Pasqua 10 

sous més. També pagarà entre ell i el ferrer de la dita parròquia, per dret de 

lloçol, una quartera d’espelta a mesura de Granollers i una quartera d’ordi 

també a mesura de Granollers per Sant Pere i Sant Feliu d’agost. I amb això 

queden anul·lats els altres censos i l’agrer del dit mas que s’acostumaven a 

                                                 
5
 .- Transcrit a Cuadrada i Majó, Coral, El Maresme Medieval: Les jurisdiccions 

baronals de Mataró i Sant Vicenç/Vilassar (hàbitat, economia i societat, segles X-

XIV), Tesi Doctoral, UB 1987, p. 979. (Cuadrada el data, erròniament, el 24 de gener 

de 1291). 
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pagar. Per això no han de fer cap quèstia, ni cap guaita, ni cap treball, ni 

tragina, ni jova, ni batuda. Tampoc han de fer residència personal sempre que 

hi tinguin un home o una dona. Tampoc hauran de donar més que 12 diners en 

motiu de matrimoni d’homes i dones del mas. Que tampoc puguin proclamar 

cap altre senyor. Per aquest establiment es pagaren 1000 sous moneda de 

Barcelona. 

 

Testimonis: Bernat de Cerdanyola, Raimon de Vilagranada i Montserrat de 

Gumila, sacerdots i Guerau de Sant Jaume, prevere. 

 

Notari: Pere Martí, notari de Barcelona. 

 

(APCCA.  Pergamí, núm. 1) 

 

 

1291, agost, 24 

 

Testament de Berenguer de Prats, [de Sant Andreu d'Òrrius], fet patint 

malaltia, però en bona memòria i capacitat. Escull com a marmessors a Pere 

d'Altafulla i Berenguer de Femades. Destina 300 sous per la seva ànima i pels 

llegats als seus fills, destinant-ne 50 sous a la sepultura, dels quals 2 sous a 

Sant Andreu d'Òrrius pel seu enterrament; 2 sous al seu senyor el prior de Sant 

Pere de Clarà; 6 diners a l'altar de Santa Maria de Clarà; 6 diners a Santa 

Maria del Viver; 12 diners a Sant Vicenç [de Burriac]; 6 diners a Sant 

Salvador [de Vilassar]; 6 diners a Sant Bartomeu de Cabanyes; 6 diners a Sant 

Miquel del Bosc; 3 diners a Sant Antoni; 2 diners a Santa Maria de 

Roncesvalles; 1 lliura de cera a Santa Maria de Montserrat; 6 diners al senyor 

de la Roca. Llega 2 sous a Arnau de Camporiol; 2 sous a Bernat Serra de 

Cabrils; 2 sous al fill de Bernat Sabater de Vilassar, fillol seu; 12 diners a cada 

fill d'Arsenda, filla seva; 5 sous al seu nét Bernat; 3 sous als marmessors; 25 
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sous al seu fill Berenguer; 125 sous al seu fill [...]; 50 sous a la seva filla 

Arsenda; 100 sous a la seva filla Ferrera si es manté casta, sinó 50 sous, 

repartint els altres 50 entre els seus fills a parts iguals. 

 

Testimonis: Joan de Pins, prevere, Simó de Riera i Bernat de Prat. 

 

Notari: Montserrat de Gumila, rector de Sant Julià d'Argentona. 

 

(APCPO.  Pergamí, núm. 3) 

 

 

1291, setembre, 13
6
 

 

Guillem Bertran, fill de Guillem Bertran, de la parròquia de Santa Maria de 

Ciutat Treta, dóna, pels serveis rebuts, a Pere de Costa, el seu mas Bertran, 

amb totes les seves terres i possessions, situat a l'esmentada parròquia, sota 

domini del castell de Mataró, amb la condició que Guillem sigui mantingut la 

resta de la seva vida, alhora que ell l'ajudarà en les tasques del mas. 

 

Testimonis: Arnau de Gumilans, prevere, Simó de Vilamajor i Bernat de Puig. 

 

Notari: Pere de Noguera, prevere i notari de Granollers. 

 

(APCCM.  Pergamí, núm. 599) 

 

 

 

 

                                                 
6
 .- Transcrit a Cuadrada, El Maresme Medieval, TD, p. 987. 
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1295, agost, 17 

 

Berenguer Batlle d’Argentona i la seva muller Berenguera, desitjosos que el 

seu fill Raimon entri en matrimoni i tingui fills, li fan donació irrevocable de 

la batllia d’Argentona i el mas [Batlle], amb les seves cases construïdes, 

honors i possessions, tant cultivades com ermes, a la muntanya i al pla, amb 

els seus drets i pertinences, que tenen en la sagrera d'Argentina, sota domini i 

alou de Berenguer de Sant Vicenç. També li donen tots els drets que tenen 

sobre el mas Croanyes, el mas Miralles i el mas Torrents, que diverses 

persones tenen sota domini i alou dels donadors, en l’esmentada parròquia. 

També li donen tots els seus béns mobles i immobles, haguts i per haver. I 

aquesta donació la fan pura i simple i sense cap retenció ni condició. Fan 

aquesta donació considerant que Elisenda té de conduir el seu fill en 

matrimoni. Però si hi ha discòrdia entre els donadors i el donatari, aleshores es 

retindran la meitat del mas Miralles, les seves pertinences i els seus homes i 

dones. També es retenen 1000 sous per poder testar i llegar a Berenguer i 

Bernat fills seus l’herència paterna i materna. I si tenen més fills masculins 

que els hi doni 100 sous de legítima. Però si el donatari mor sense fills 

legítims que reverteixi la donació en Bernat, fill dels donadors, i si aquest no 

viu o no té fills legítims que reverteixi en el seu altre fill Berenguer. 

 

Testimonis: Guillem de Poal, Raimon de Cabuig i Guillem d’Agell. 

 

Notari: Bartomeu de Sanahuja, notari de Barcelona. 

 

(APCCA.  Pergamí, núm. 2) 
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1297, agost, 2
7
  

 

Jaume d'Orís, rector de l'església de Santa Maria de Ciutat Treta, que per un 

precepte de la Seu de Barcelona, té el delme del peix que es pesca en la 

parròquia i en el seu mar. Considerant que Ramon de Vilalba, Pericó de 

Vilalba de Reixac i Bernat de Sarrià, fill d'Arbert de Sarrià, posseeixen dues 

terceres parts del delme del blat i vi de dita parròquia, i l'esmentat rector l'altra 

tercera part, amb acord i permís de Bernat, bisbe de Barcelona, dóna als 

esmentats Ramon, Pericó i Bernat, dues terceres parts del delme del peix. 

 

Testimonis: Guillem d'Olivera i Bernat Rubei. 

 

Notari: Pere Marc, de Barcelona. 

 

(APCCM.  Pergamí, núm. 622) 

 

 

1298, març, 28 

 

Berenguer de Lladó i la seva muller Benenguda, de la parròquia de Sant Martí 

de Mata, estableixen a Pericó de Lladó i la seva muller Ferrera, de la parròquia 

de Santa Maria de Ciutat Treta, una feixa de terra que tenen a l'esmentada 

parròquia de Santa Maria, al lloc dit a sa Ginesta, sota domini de l'altar de 

Sant Joan de l’esmentada església, al cens de 12 diners per Nadal. Afronta a 

llevant amb tinença d'en Pere Morot i d'en Bernat de Lladó, a migdia amb el 

mar, a ponent amb tinença d'en Bernat de Falgueres i a tramuntana amb 

tinença d'en Bernat de Feu. Entrada de 26 sous. 

 

                                                 
7
 .- Transcrit a Cuadrada, El Maresme Medieval, TD, p. 1023. 
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Testimonis: Bartomeu Julià, Ramon Major i Berenguer de Pi 

 

Signatura de domini de Bernat de Fornells, rector de l'altar de Sant Joan 

 

Notari: Ferrer Calders, de Cardedeu 

 

(APCCM.  Pergamí, núm. 587) 

 

 

1301, gener, 2  

 

Arnau d'Orta i la seva muller Elisenda, de la parròquia de Santa Maria de 

Ciutat Treta, fan donació al seu fill Guillem i a la seva descendència, en motiu 

del seu matrimoni amb Saurina, filla de Bernat Ferrer i Guillerma, de dita 

parròquia, del mas Orta amb les seves cases i terres que per Bernat Guillem de 

Pinell tenen al terme del castell de Mataró, al lloc dit la coma d'orta de vaelex. 

Es reserven dues feixes de terra que tenen sobre el mas de Folgueres, en el 

mateix terme.  

 

Testimonis: Bernat de Mataró, Guillem d'Aguera i Ramon de Mata. 

 

Notari: Jaume d'Orís, rector de Santa Maria de Ciutat Treta. 

 

(APCCM.  Pergamí, núm. 347) 

 

1301, abril, 16  

 

Pere Pons i el seu fill Pere Pons, i la seva muller Berenguera, juntament amb 

Romeu de Riera i la seva muller Maria, de la parròquia de Sant Julià 

d’Argentona, estableixen a Garbí Mateu una peça de terra amb arbres que 
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tenen pel cenobi de Sant Benet del Bages a Argentona, al lloc dit Medà. 

Afronta a llevant amb tinença de Ferrer de Portell, a migdia amb tinença 

d’Arnau de Corçà i Simó de Pujol, i a ponent i tramuntana amb la dita tinença 

d’en Corçà. Presten al dit cenobi la tasca dels pans i vins i dos diners per 

Nadal. Pel dit establiment pagarà 30 sous.  

 

Signatura de domini de Fra Bernat, abat del monestir de Sant Benet del Bages. 

 

Testimonis: Pere de Roqueta, Guillem Gel i Pere de Casals. 

 

(APCPM.  Pergamí, núm. 13) 

 

 

1305, gener, 23 

 

Bertran Bellatriu, fill i hereu del difunt Bernat Bellatriu i de Raimunda, vivent, 

de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, estableix a Guillem de Croanyes, de 

dita parròquia, una peça de terra erma amb arbres que com a tinença del seu 

mas Bellatriu té a Argentona, sota domini del convent de Santa Anna, de 

l'ordre del sant Sepulcre, anomenat camp de gras sive verneda. Afronta a 

llevant amb altre honor del seu mas, al migdia amb honor del mas Rispau de 

Camp, a ponent amb camp dels homes de Pins i a tramuntana amb tinença d'en 

Lladó Vidal, Pere de Pins i Berenguer Esteve de la Pujada. El cens a pagar 

serà de 2 sous anuals per Nadal. Entrada de 45 sous. 

 

Testimonis: Berenguer Marquès i Berenguer Rispau. 

 

Notari: Nicolau de Gavarres, notari públic de Barcelona. 
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1308, juny, 24 

 

Guillem de Sant Vicenç, senyor del castell de Mataró confirma i de nou 

estableix a Simó Jaubert i la seva muller Elisenda, de la parròquia de Sant 

Vicenç de Llavaneres i als seus, el mas anomenat Jaubert, amb els seus honors 

i possessions, drets i pertinences, terres treballades i ermes, a la muntanya i al 

pla, a tot lloc i amb els arbres de diferent gènere i amb la casa del dit mas, que 

són en l’esmentada parròquia, les quals de molt de temps tenen. Sota condició 

que sigui habitat i afocat, i que faci de cens anualment per Nadal 3 sous i 

quatre diners de Barcelona i anualment per la festa de Sant Pere i Sant Feliu 

d’agost una quartera i mitja d’ordi i mitja de forment a mesura de Granollers. 

Que per la festa de Sant Miquel anualment es donin 9 sous per quèstia. També 

li donen dues peces de terra, una a Bruguer i l’altra a panicera, a prestació del 

sisè i el braçatge. Signatura de Geralda muller de Guillem de Sant Vicenç. 

 

Testimonis: Raimon d’Olzinelles, Bernat d’Argentona, Guillem Amat i Bernat 

de Lloreda. 

 

Notari: Ferrer de Salderi, de Vilamajor. 

 

(APCMC.  Pergamí,  núm. 4) 

 

 

1308, setembre, 1  

 

Guillem de Sant Vicenç, senyor del castell de Mataró, estableix de nou a 

Bernat Català, de la parròquia de Santa Maria de Ciutat Treta, una feixa de 

terra amb arbres, la qual afronta a llevant i migdia amb honor d'en Bernat de 

Mataró, a ponent amb honor d'en Pere Bertran i a tramuntana amb honor d'en 
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Pere Morot. El cens a pagar serà el cinquè i braçatge de tots els fruits. Entrada 

de 5 sous. 

 

Testimonis: Bernat de Mataró, Guillem Agell, Galzeran de Montsoriu i Jaume 

de Montsoriu. 

 

Notari: Francesc de Vila, de Barcelona. 

 

(APCCM.  Pergamí,  núm. 374) 

 

 

1308, novembre, 10 

(Trasllat fet per Joan Torró, notari de Barcelona, el 1412) 

 

Bernat Sabater, rector i prevere de l'Hospital de Pere des Vilar, estableix de 

nou per meitats indivisibles als germans consanguinis Guillem i Guerau 

Cabot, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, tots els honors, cultes i erms, 

on antigament hi havia construït el mas Strata, amb els arbres, boscos i les 

altres tinences, el qual Pere de Vilar, patró de l'Hospital, va establir a Guillem 

Cabot, avi dels germans Cabot, fet les el març de 1255 davant de Pere, prevere 

i rector de Sant Julià d'Argentona, els quals honors són en dita parròquia, al 

terme del castell de Sant Vicenç. El cens a pagar seran 20 sous anuals per la 

festa de Sant Miquel en compensació de les dues quarteres de blat a mesura de 

Granollers que es pagaven per Sant Pere i Sant Feliu d'agost i 2 sous i 3 diners 

i un parell de gallines per Nadal. Els absol de l’obligació d’homenatge i 

d’estar afocats, llevat que decideixin reedificar el mas, que pagarien els censos 

que es pagaven i serien homes propis i afocats de l’hospital. Per la reducció ha 

rebut 10 sous. 
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Testimonis: Bernat de Riba, clergue, Arnau Sabater, sastre i ciutadà de 

Barcelona i Garbí de Mateu de la parròquia de Sant Julià d'Argentona.  

 

Notari: Bartomeu Marc, de Barcelona. 

 

(BC. Pergamí núm. 24029) 

 

 

1309, abril, 26  

 

Brunissenda, filla de Pere Català, difunt i de Bonanada, vivent, major de 12 

anys, amb consens de la seva mare i de Pere de Pi, oncle seu, defineix a Bernat 

Català i la seva muller Arsenda, de la parròquia de Santa Maria de Ciutat 

Treta, de qualsevol dret que pugui tenir sobre la legítima paterna a canvi de 

900 sous, una flassada, un parell de llençols i un capçal. 

 

Testimonis: Bernat de Calders, jurista, Bernat de Mataró, Feliu de Folgueres, 

Guillem Mascort i Pere Tria. 

 

Notari: Margarit Sunyer, de Barcelona. 

 

(APCCM.  Pergamí,  núm. 401) 

 

 

1309, novembre, 24 

 

Jaume de Terrades, prevere i rector de l’altar de Sant Joan situat en l’església 

de Santa Maria de Ciutat Treta, amb consens de Berenguer des Bosc, rector de 

dita església, estableix a Berenguer de [...], de la parròquia de Santa Maria de 

Ciutat Treta, una feixa o peça de terra amb arbres de diversos gèneres que dit 
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altar té en alou, prop de les cases o mas on habita,  al lloc dit sobre Rouet. 

Afronta a llevant amb tinença de Guillem d’Orta, a migdia amb una tinença de 

l’estabilient que té per Berenguer de Sala sota domini de Guillem Llull, 

ciutadà de Barcelona, a tinença amb altre alou de l’altar de Sant Joan i a 

tramuntana amb un carrer públic. Cens de 4 sous i 2 diners per Sant Pere i 

Sant Feliu d’agost. Entrada de 2 sous. 

 

Testimonis: Guillem Gavarra de Santa Maria de Llinars, Jaume de Casavella, 

de Sant Esteve del Coll i Arnau de Corbelló, de Sant Esteve de Cervelló. 

 

Signatura  de domini de Pere Grony, prevere de Barcelona, per l’altar de Sant 

Joan. 

 

Signatura  de Berenguer des Bosc, rector de l'església de Mataró. 

 

Notari: Jaume de Prat, de Barcelona. 

 

(APCPM.  Pergamí,  núm. 19) 

 

 

1315, desembre, 6  

 

Guillem de Sant Vicenç, senyor del castell de Mataró, i la seva muller 

Gueralda, confirmen a Elisenda de Morera, de la parròquia de Santa Maria de 

Ciutat Treta, l’establiment fet pels difunts Bernat Bertran i la seva muller 

Berenguera, de la mateixa parròquia, a Pere de Morera, difunt, de la meitat 

d’un camp que juntament amb l’hereu d’en Tarragona del mas Costa tenen al 

terme del castell de Mataró. Per aquesta confirmació han rebut 3 sous.  
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Testimonis: Berenguer des Bosc, clergue, Bernat de Mataró i Guillem 

d’Aguera. 

 

Notari: Ferrer de Calders, de Cardedeu. 

 

(APCCM.  Pergamí,  núm. 664) 

 

 

1316, maig, 16
8
   

 

Esclarmunda de Riba, cambrera del monestir de Sant Pere de les Puelles, 

arrenda pel període d'un any a comptar des de la propera festa de la Santa Creu 

del mes de maig a Berenguer de Portell, de la parròquia de Santa Maria de 

Mataró, l'agrer i la meitat del lluïsme que el monestir rep sobre la batllia de 

Sant Martí de Mata, Santa Maria de Mataró, Sant Andreu de Llavaneres, Sant 

Julià d'Argentona i Sant Andreu del Far. També permeten vendre el cens d’oli 

que rep de l’església de Santa Maria de Mataró.  Preu de 340 sous dels quals 

es paguen 100 en aquest acte, 70 sous per Sant Miquel i 170 sous per Santa 

Maria del mes de febrer.  

 

Testimonis: Romeu Borrull, Jaume Terrades, prevere, Bonanat Rovellats i 

Pere des Bosc. 

 

Notari: Guillem Turell, de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 26) 

 

 

                                                 
8
 .- Transcrit a Cuadrada, El Maresme Medieval, TD, p. 1102. 
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1317, setembre, 20 

 

Guillem Pascàs, ciutadà de Barcelona i Bernat Pascàs, Saurina i Sància, fills 

de dit Guillem, venen a Guillem de Belliy i la seva muller Guilerma, de Ciutat 

Treta, unes cases que tenen en la plaça de Ciutat Treta, sota domini de Guillem 

de Sant Vicenç, senyor del castell de Mataró. Afronta a llevant amb tinença 

d'en Jaume de Molar, a migdia amb la plaça, a ponent amb tinença d'en 

Berenguer Padró i a tramuntana amb tinença dels compradors. Pagaran 

anualment el cens de 12 diners per Nadal al senyor del castell de Mataró. Preu 

de 130 sous.  

 

Signatura  de domini de Guillem de Sant Vicenç. 

 

Testimonis: Guillem Martí, Guillem de Cros, Pere Figuera, Pere de Roca, Pere 

de Pujol, Bernat Martí, Pascàs de Sellers, Berenguer de Bosc i Simó de Gayà. 

 

Notari: Margarit Sunyer, de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Església, núm. 9) 

 

 

1318,  gener, 22  

 

Francesc de Marata, cavaller, estableix de nou a Arnau de Soler de Valldeix, 

de la parròquia de Santa Maria de Ciutat Treta, una feixa de terra situada al 

lloc dit Beneta, que afronta a llevant amb tinença d'en Pere de Riu, a migdia i 

ponent amb tinença d'en de Pere Gener i a tramuntana amb tinença d'en 

Carbonell. Cens de 4 diners per Nadal. Per la confirmació ha rebut 5 sous. 

 

Testimonis: Bernat de Mataró, Pere Ferrer i Pere Morot. 
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Notari: Berenguer des Bosc, rector de l'església de Ciutat Treta 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 28) 

 

 

1319, agost, 25   

 

Ramon Carbonell i la seva muller Guillerma, de la parròquia de Santa Maria 

de Ciutat Treta, estableixen a Arnau de Soler i la seva muller Guillerma, el fill 

Bernat i la seva muller Elisenda, de dita parròquia, una peça de terra vinya a fi 

de construir una casa, la qual tenen per Guillem d’Orta de l’esmentada 

parròquia, i per l’altar de Sant Joan construït en l’església de Mataró, i per 

Pere Isern i Pere Oms, de Sant Esteve de Canyamars, aquest dos darrers a un 

terç. La peça de terra es troba a Mataró, al lloc dit Albelach. Afronta a llevant 

amb el camí que va a Miralles, a migdia i ponent amb tinença dels estabilients, 

a tramuntana amb tinença dels Soler. Cens de dos diners per Nadal. Entrada de 

20 sous.  

 

Testimonis: Pere Andreu, Berenguer de Portell i Pere Cerquosa, prevere. 

 

Notari: Pere Arnau, clergue i notari públic per Guillem de Sant Vicenç, en el 

seu terme. 

 

Signatura  de domini de Guillem d’Orta, Pere Isern, Pere d’Oms i Jaume de 

Terrades, rector de l’altar de Sant Joan. 

 

(MASMM. Pergamins Marià Ribas, núm. 7) 
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1319, desembre, 28 

 

Bernat Català, fill i hereu del difunt Pere Català i la seva muller Bondia, de la 

parròquia de Santa Maria de Ciutat Treta, estableix a Jaume de Terrades, 

clergue, una peça de terra que té sota domini de Guillem Llull, ciutadà de 

Barcelona, en l'esmentada parròquia, al lloc dit Muntada. Afronta a llevant 

amb l'alou de Sant Martí, tinença del mas Portell, a migdia amb tinença de 

l'hereu del difunt Bernat Carbonell, a ponent amb tinença d'en [Roig] de Ciutat 

Treta i a tramuntana amb l'alou de Sant Martí tinença del mas Portell. El cens 

serà de dos sous i mig anuals per la festa de Nadal. Entrada de 25 sous. 

 

Testimonis: Jaume Llacuna, Guillem de Bages, sabater i Salvador Serra. 

 

Signatura  de domini de Guillem de Llull. 

 

Notari: Jaume de Comarmena, de Barcelona. 

 

(APCCM.  Pergamí,  núm. 170) 

 

 

1320, octubre, 9
9
   

 

Bernat de Mata, fill dels difunts Guillem de Mata i Margarida, de la parròquia 

de Santa Maria de Mataró, de 14 anys d’edat, defineix a Guillem de Mata, 

germà seu, hereu del mas de Mata, que era dels seus pares i de Constança, de 

la vila de Cardedeu, tots els drets que li pertocarien en l’esmentat mas, i la 

legitima paterna i materna.  

 

                                                 
9
 .- Transcrit a Cuadrada, El Maresme Medieval, TD, p. 1111. 
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Testimonis:  Bonaventura Barber, Bernat Ferrer i Bartomeu de Castellet. 

 

Notari Jaume Ferrer, de Barcelona. 

 

(APCCM.  Pergamí,  núm. 66) 

 

 

1321, febrer, 26  

 

Guillem de Creu i la seva muller Guillerma, de la parròquia de Santa Maria de 

Ciutat Treta, estableixen a Berenguer Carbó i a la seva muller Ròmia, unes 

cases que tenen sota domini de Pere Grony, capellà de l'església de Santa 

Maria de Mataró, al lloc dit sacraria. Afronta a llevant amb el fossar de 

l'església, al migdia amb tinença d'en Bernat Ballot i amb tinença d'en Guillem 

Bouet, a ponent amb tinença d'en de Bernat Ballot i a tramuntana amb tinença 

d'en Berenguer de Capella. Cens de 6 sous per Nadal per Guillem de Creu i els 

seus i entrada de 50 sous. 

 

No és clos 

 

(APCCM.  Pergamí,  núm. 344) 

 

 

1321, desembre, 21 

 

Berenguera, muller de Felip de Pla, ferrer ciutadà de Barcelona, filla de Bernat 

de Fornells, de la parròquia de Sant Julià d’Argentona i d’Agnès, vivents, 

defineix a Guillermona, germana seva, muller de Berenguer de Fornells, de la 

parròquia de Sant Julià d’Argentona, dels drets sobre el mas Fornells, a canvi 

de 180 sous. 
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Notari: Jaume de Folgueres, de Barcelona. 

 

(APCSP.  Pergamí,  núm. 3) 

 

 

1323, desembre, 16  

 

Bonanat Domènec, de la parròquia de Santa Maria de Ciutat Treta, estableix 

en emfiteusi a Pere Rubiol i la seva muller Elisenda, de dita parròquia, una 

peça de terra amb arbres situada a Mataró, sota domini de Guillerma, vídua de 

Guillem Amat, i el fill comú Guillem Amat, els quals alhora ho tenen sota 

domini de l'església de Santa Maria de Ciutat Treta i el seu rector. Afronta a 

llevant amb tinença del comprador, a migdia amb un camí públic, a ponent 

amb la riera de Cirera i a tramuntana amb resta en poder del venedor. Cens de 

18 diners anuals per Nadal. El cens als Amat el seguirà pagant el venedor. 

Entrada de 20 sous. 

 

Testimonis: Jaume de Terrades, prevere, Pere Fuster i Bernat Ballot. 

 

Notari: Berenguer des Bosc, rector de l'església de Mataró  

 

(APCMC, fotocòpia d’origen desconegut) 

 

 

1324, desembre, 10  

 

Ramon de Sant Martí i la seva muller Guillerma, de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona, estableixen a Guillem Mallol i la seva muller Guillerma, de 

l'esmentada parròquia, una peça de terra amb arbres que tenen a Argentona, al 

lloc dit Buygues, sota domini de Marc de Pins, de la parròquia de Sant Martí 
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de Mata. Afronta a llevant amb el torrent de les Buigues, a migdia amb tinença 

del mas Serra i a ponent i tramuntana amb tinença del mas Guieta. Cens anual 

de 7 sous anuals per Nadal. El cens que es pagava a Marc de Pins de 12 diners 

anuals el seguiran pagant els Sant Martí. Entrada de 20 sous. 

 

Testimonis: Guillem Marimon i Berenguer des Portell. 

 

Signatura  de domini de Marc de Pins i de la seva muller Saura. 

 

Notari: Berenguer Simon, de Granollers. 

 

(APCCM.  Pergamí,  núm. 393) 

 

 

1327, gener, 25 

 

Berenguera, muller de Felip de Pla, ferrer ciutadà de Barcelona, reconeix 

haver rebut 150 sous del seu germà Berenguer de Fornells, de la parròquia de 

Sant Julià d’Argentona, que són part dels 180 sous promesos per dit Berenguer 

i la seva muller Guillermona, per la definició sobre els drets del mas Fornells. 

 

Testimonis: Pere Romeu, ferrer i Guillem Burgès, barber. 

 

Notari: Jaume de Folgueres, de Barcelona. 

 

(APCSP.  Pergamí,  núm.4) 
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1328, febrer, 7  

 

Bernat Català i la seva muller Arsenda, de la parròquia de Santa Maria de 

Ciutat Treta, del terme del castell de Mataró, considerant que el seu fill Bernat 

Català està proper a contraure matrimoni amb Elisenda, filla de Guillem de 

Creu, de dita parròquia,  li fan donació, en temps de núpcies, del seu mas 

nomenat Català, amb les cases, honors i possessions, terres i vinyes, en 

muntanya i en pla, cultivades i ermes, el qual tenen en l'esmentada parròquia 

sota domini del venerable Romeu Llull, ciutadà de Barcelona. També li donen 

tots els altres béns que tinguin i puguin tenir. Es retenen la meitat d'un camp 

anomenat ses Illes, el qual tindran en usdefruit, i si tenen discòrdia es podran 

vendre o llogar l'esmentat camp. També es retenen 700 sous. 

 

Testimonis: Berenguer de Portell, Bernat Morot, Guillem Roure, Pere de Puig, 

Berenguer Balaguer i Berenguer Simon. 

 

Notari: Berenguer de Vallseva, de Barcelona. 

 

(APCCM.  Pergamí,  núm. 275) 

 

 

1328, agost, 22  

 

Guillerma Valençó, de la parròquia de Santa Maria de Ciutat Treta, estableix a 

Pere Arnau, de l'esmentada parròquia, una peça de terra situada en dita 

anomenada Roques Albes, sota domini de Guillem de Sant Vicenç. Afronta a 

llevant amb un torrent, a migdia amb tinença del mas Aperset, a ponent amb la 

serra de Roques Albes i a tramuntana amb tinença del mas Aperset. El cens a 

pagar serà l’onzena part dels fruits. Entrada de 10 sous. 
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Testimonis: Bernat de Mataró, Guillem d'Aguera i Guillem Amat. 

 

Notari: Jaume Net, per tota la terra del rei d'Aragó. 

 

(APCCM.  Pergamí,  núm. 394) 

 

 

1328, agost, 29 

 

Ramon de Palau, de la parròquia de Santa Maria de Ciutat Treta, fa donació 

universal a Pere Palau, fill seu i de Dolça, difunta, per motiu de núpcies amb 

Sància, filla de Feliu de Folgueres i la seva muller Ermessenda, de Mataró, de 

les cases que té a la vila de Mataró, sota domini de Guilllem de Creu i del seu 

fill Pere, de dita parròquia, sota domini de Pere Grony, de la capellania de 

l'església de Santa Maria de Mataró. També dona tots els béns que té. El 

donatari es reté una tercera part dels béns. 

 

Testimonis: Guillem Saguera, Marc de Campmajor, Bernat de Campmajor i 

Bernat Baliy. 

 

Notari: Jaume Net, per tota la terra del rei d'Aragó. 

 

(MASMM.  Pergamins Marfà,  núm. 38) 

 

 

1328, novembre, 22 

 

Guillerma, vídua de Guerau Escarp, habitant a Barcelona i Guilleuma, esposa 

de Guillem Sabater, i filla dels anteriors, estableixen en emfiteusi a Ramon de 

Sant Martí, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, i a la seva esposa 
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Guilleuma, unes cases amb parets i fonaments i amb una peça de terra amb 

arbres que tenen a l'esmentada parròquia al lloc anomenat "sobre en poyls", 

sota domini de Guillem de Rovira i la seva muller Sància, la qual la tenen per 

Berenguer de Sant Vicenç. Afronta a llevant, migdia i tramuntana amb 

Guillem de Far i a ponent amb la riera d'Argentona. Durant la vida de 

Guillerma, vídua, el cens anual serà de 12 diners per Nadal, i a Guillem de 

Rovira i la seva muller Sància 2 sous i 6 diners per Nadal. A la mort de 

Guillerma es pagarà tan sols el cens als Rovira. Entrada de 150 sous.  

 

Testimonis: Pere Simó, assaonador, Bernat d'Orís i Guillem Serra. 

 

Notari: [Margarit] Sunyer, de Barcelona. 

 

Signatura  de domini de Guillem de Rovira i de Sància. 

 

Signatura  de domini de Berenguer de Sant Vicenç i de la seva muller Saurina, 

essent testimonis Guillem i Berenguer Ferrer, de Sant Julià d'Argentona. 

 

(BC. Pergamí núm. 23988) 

 

 

133_, agost, 11  

 

Bernat de Fornells, fill de Bernat de Fornells, difunt i Agnès, de la parròquia 

de Sant julià d’Argentona, reconeix haver rebut 50 sous de Berenguer de 

Fornells, nebot seu, de dita parròquia, que sobre el béns del mas Fornells. 

Testimonis: Bernat Llentisclar, Guillem Febrer i [...]. 

 

Notari: Bartomeu d’Hostalric, de la jurisdicció del castell de Mataró. 
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(APCSP.  Pergamí,  núm. 5) 

 

 

1331, maig, 28  

 

Pere Gener i la seva muller Margarida, de la parròquia de Santa Maria de 

Ciutat Treta, venen a Pere Arnau de dita un cens d'un diner a pagar per Nadal 

sobre una peça de terra que dit Arnau té per ells i sota domini de Guillem de 

Sant Vicenç, a l'esmentada parròquia, al lloc dit ses Cabanyes. Afronta a 

llevant amb un torrent que “baixa quan plou” de l’aulet d’en Guera, a migdia 

amb honor d'en Valençó, a ponent amb honor d'en [...] i a tramuntana amb 

honor d'en Orta. Preu de 5 sous.  

 

Testimonis: Jaume de Vila, prevere, Bartomeu Mupa i Berenguer Ferrer. 

 

Signatura  de domini de Guillem de Sant Vicenç. 

 

Notari: Bartomeu d'Hostalric, del terme del castell de Mataró. 

 

(APCCM.  Pergamí,  núm. 376) 

 

 

1331, juliol, 8   

 

Ramon Martí, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, permuta amb 

Francesc de Mateu, d’Argentona, una peça de terra amb arbres de diferent 

gènere que té a Argentona, al lloc dit ses Buygues, sota domini de Sant Pol de 

Mar a prestació de cinquè i braçatge de tots els fruits. Afronta a llevant amb 

resta de la peça de terra, a migdia amb honor del mas Portell, a ponent amb el 
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mas des Mujal i a tramuntana amb honor del mas de Riba. A canvi rep una 

peça de terra a Argentona al lloc dit al coyll des Portell... 

 

Signatura  de domini de fra Antoni, prior del monestir de Sant Pol de Mar. 

 

(APCCM.  Pergamí,  núm. 130 

 

 

1332, març, 3 

 

Francesc de Marata, fill i hereu de Ramon de Marata, ven a Pere de Sala, 

ciutadà de Barcelona, els masos Mir i Pi i borda de Rubiol, amb cases vinyes, 

camps i arbres, tot a Sant Martí de Mata. També els homes propis Bernat Mir i 

el seu fill Guillem, Marc de Pi i Pere Rubiol. Ven també la meitat del mas 

Llull superior a Sant Andreu de Llavaneres, de Bernat Llull. 

 

Notari Joan Sala, de Barcelona. 

 

(BC, Fons Saudín, lligall 45) 

 

 

1332, abril, 1 

 

Bernat Agell, rector de la capella de Sant Miquel del Cros, que és a prop de la 

domus del Cros, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, estableix de nou a 

Berenguer de Mujal de l'esmentada parròquia i la seva muller Elisenda, filla i 

hereva universal de Sicard de Mujal, difunt, el mas anomenat Muyal amb les 

cases construïdes i tots els seus honors que posseeixen sota domini i alou de la 

capella del Cros, pel qual es paga un cens anual d'un parell de capons i el quart 

i braçatge dels fruits de pa i vi i qualsevol altre fruit. En aquest nou 
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establiment es commuten tots els censos a la quantitat de 22 sous anuals, la 

meitat per la festa de Pasqua i l'altra per sant Miquel de setembre.  

 

Signatura  de Ponç, bisbe de Barcelona. 

 

Notari: Llorenç de Canals, notari de Barcelona. 

 

(APCCM.  Pergamí,  núm. 101) 

 

 

1333, setembre, 18
10

   

 

Berenguer de sant Vicenç, senyor del castell de sant Vicenç, i el seu fill 

Berengueró de sant Vicenç, estableixen a Pere Cabot, fill del difunt Guillem 

Cabot i de Sibília, de la parròquia de sant Julià d’Argentona, el mas anomenat 

Duran amb el trosso de terra on es troba edificat, part plantat de vinya i part 

amb arbres, els quals tenen en alou a Argentona, amb la condició que paguin 

de cens 10 sous per Nadal i un parell de gallines, i per sant Pere i Feliu d’agost 

10 sous més. I que els homes i dones de dit mas siguin propis i afocats dels 

sant Vicenç. Per lloçol hauran de pagar anualment dos quarteres d’ordi a 

mesura antiga. I que faci anualment dues joves, una per la sembra i l'altra per 

la sega, i també una tragina. Entrada de 200 sous. Signatura de Saurina, muller 

de Berenguer de sant Vicenç. 

 

Testimonis: Jaume de Canyamars, prevere, Guillem de Roudors i Berenguer 

de Portell. 

 

Notari: Berenguer Simon, notari públic per tota la terra del rei d’Aragó.  

                                                 
10

 .- Transcrit a Cuadrada, El Maresme Medieval, TD, p. 1163. 
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(APCCM.  Pergamí,  núm. 111) 

 

 

1334, febrer, 1  

 

Bartomeva, filla de Guillem de Mujal i d'Elisenda, cònjuges difunts, muller de 

Guillem Pons de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, estableixen en 

emfiteusi a Berenguer de Mujal, de dita parròquia, una peça de terra situada a 

Argentona, al lloc dit as puig des Mujal, la qual té pel monestir de Sant Benet 

del Bages i el seu abat a agrer i tasca dels fruits. Afronta a llevant amb honor 

d'en [Guillem Estrany], a migdia amb honor del mas Riera de dita, a ponent 

amb tinença de l'establert i a tramuntana amb tinença del mas Lladó. Cens de 6 

diners anuals per Nadal als estabilients, i l'agrer i tasca al monestir. 

 

Testimonis: Simó de Mollet, rector de Sant Genís de l'Ametlla i Ramon 

Garriga i Guillem de Fàbregues. 

 

Notari: Bernat, abat del monestir de Sant Benet. 

 

No és clos. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 474) 

 

 

1334, abril, 26  

 

Pere des [Far] de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, reconeix haver rebut 

de Berenguer de Fornells de dita parròquia, 500 sous dels 900 promesos per la 

dot de Berenguera, germana de Berenguer i muller de Pere. 
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Testimonis: Pons Net, prevere i Jaume Coscó, diaca. 

 

(APCSP.  Pergamí,  núm. 6) 

 

 

1334, juliol, 9
11

 

 

Bernat de Bertran, ciutadà de Barcelona, mariner, nomena el seu germà Pere 

Bertran, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, procurador seu, per 

demanar a n'Aperset de Cirera, de Mataró, 150 sous que restaven de la dot que 

va prometre per Guillerma, muller de Bernat i filla d'en Aperset, de les quals 

eren fideïcomissaris Guillem Saguera, Pere Palau de Cirera i Bernat Sauleda 

de Mataró.  

 

Testimonis: Bernat de Riba i Bernat de Tria. 

 

Notari: Francesc de Torre, de Barcelona. 

 

(APCCM.  Pergamí,  núm. 434) 

 

 

1334, desembre, 14 

  

En presència de Pere d’Om, escrivent jurat de Jaume de Coll, notari públic de 

Barcelona i de Pere Alcarràs, Pere Alemany, sastres i Arnau Pasqual ciutadà 

de Barcelona com a testimonis, Bernat Rispau de la parròquia de Sant Julià 

d’Argentona, va presentar al venerable Berenguer de Sant Vicenç, constituït 

personalment en la casa que fou de Jaume de Vall, situada sobre el monestir 

                                                 
11

 .- Transcrit a Cuadrada, El Maresme Medieval, TD, p. 1172. 
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de Sant Pere, prop del rec comtal de la ciutat de Barcelona, un pergamí que 

diu el que segueix: «Que vos venerable Berenguer de Sant Vicenç, sota pena 

de doscents sous, a Bernat Rispau de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, 

per què no pugueu entrar en les peces de terra i altres honors que per vos té 

en emfiteusi». 

 

Notari: Jaume de Coll, notari públic de Barcelona 

 

(APCMC. Pergamí, núm. 8) 

 

 

1337, maig, 12  

 

Bonanada de Lladó, vídua de Ferrer de Lladó, de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona, estableix en emfiteusi a Berenguer Roig i la seva muller 

Alamanda, de la parròquia de Santa Maria de Ciutat Treta, en una peça de 

terra amb arbres en l'esmentada parròquia, al lloc dit Buygas, sota domini de 

Berenguer de Sant Vicenç. Afronta a llevant amb el “cim” de la serra de 

Pedralbes, a migdia amb honor d'en Estrany, a ponent amb honor de 

l'estabilient i a tramuntana amb honor d'en Morera. El cens serà del sisè dels 

pans i vins i l'entrada de 32 sous. 

 

Signatura  de domini de Berenguer de Sant Vicenç. 

Notari: Bartomeu d'Hostalric, del terme del castell de Mataró. 

 

(AHMA. Pergamí, núm. 26) 
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1337, novembre, 22  

 

Pere d'Om, rector del segon presbiteri instituït a l'altar de Sant Salvador de la 

Seu de Barcelona, amb consentiment de Guillem de Torres, canonge de 

Barcelona i de fra Ferrer, bisbe de Barcelona, confirma de nou a Berenguer de 

Fornells, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, un camp de terra situat en 

l'esmentada parròquia, al lloc dit Quintana. Afronta a llevant amb un honor 

alou de l'església d'Argentona, a migdia amb tinença d'en Bernat Sabater, a 

ponent i a tramuntana amb tinença d'en Pere de Collell. També una feixa de 

terra al lloc dit Buïgues. Afronta a llevant amb tinença d'en [...], a migdia amb 

tinença d'en Pere Estrany, a llevant amb tinença d'en Bernat Sabater i a 

tramuntana amb tinença d'en Guera de Mataró. El cens serà, en compensació 

de l'agrer del cinquè que ara dóna del vi, el vuitè de tots els fruits de vi i de pa. 

Aquesta peça de terra ha estat i encara és erma, mal cultivada i sense donar 

fruits. A efecte se fer el seguiment de cultivar el camp assignen a Pere 

[Fontanella, rector] de Sant Julià d'Argentona i a Bernat Agell, beneficiat de la 

capella de Sant Miquel situada en l'esmentada parròquia. Per la confirmació 

s'han pagat 20 sous de Barcelona. 

 

Notari: Pere de Folgueres, de Barcelona. 

 

(APCSP. Pergamí núm. 7) 

 

 

1337, desembre, 3  

 

Berenguer de Sant Vicenç, fill de Berenguer de Sant Vicenç, confirma i 

estableix de nou en emfiteusi a Guillem Pons i la seva muller Bartomeva, de la 

parròquia de Sant Julià d'Argentona, el seu mas anomenat Pons, amb les cases 

i la quintana, i tots els seus honors, ja cultivats com erms, el qual es troba en 
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l'esmentada parròquia sota alou seu. Hauran de prestar el cinquè del margine 

davayl, que és  sota l’era del dit mas. Afronta el mas i la quintana a llevant 

amb la riera des Ledon, a migdia amb el torrent de sa Loreda, a ponent amb 

honor d'en Riera i a tramuntana amb el torrent des Ninian. Cens de 15 diners 

anuals per Nadal, un pernil, 18 diners per la Santa Creu de maig, una quartera 

de vi a mesura de dita parròquia per Sant Miquel, mitja quartera i mig octau de 

forment i una quartera i mitja d'ordi, tot a mesura d'Argentona per Sant Pere i 

Sant Feliu d'agost. Pel mas serà home propi i l'ha de tenir afocat. També 

estableix: 

-Peça de terra as Cos, que afronta a llevant amb honor d'en Roqueta, a migdia 

amb honor d'en Riera, a ponent amb honor d'en Riba i a tramuntana amb 

torrent des Cos. 

-Feixa de terra as Cayadell, a prestació de tasca i braçatge, que afronta a 

llevant i a migdia amb el torrent del Canyadell, a ponent amb honor d'en 

Berenguer Serra i a tramuntana amb el torrent del Canyadell. 

Entrada de 10 sous. 

 

Testimonis: Berenguer Garbí , Simó de Croanyes i Guillem Estrany. 

 

Notari: Bartomeu d'Hostalric, notari públic de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona pel venerable Berenguer de Sant Vicenç. 

 

(MASMM. Pergamins Ballot, núm. 1) 

 

 

1338, febrer, 5  

 

Bernat Gili, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, estableix en emfiteusi a 

Berenguer Mujal de l’esmentada parròquia, una peça de terra amb totes les 

seves pertinences, arbres de diferent espècie al lloc esmentat as Mugyal, sota 
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domini de Berenguer de Sant Vicenç a prestació de cinquè i braçatge dels 

fruits. Afronta a llevant i migdia amb honor d'en Pere Cabot, a ponent amb la 

riera d’Argentona i a tramuntana amb honor d'en Mujal. Cens de 4 diners per 

Nadal i 10 sous d’entrada. 

 

Testimonis:  Pere Sauleda, prevere, Francesc Mateu. 

 

Notari Bartomeu d’Hostalric, notari públic de la parròquia de Sant Julià 

d’Argentona.  

 

(APCCM. Pergamí, núm. 57) 

 

 

1339, gener, 17  

 

Guillerma i el seu fill Pere Estrany, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, 

fan donació a Saurina, filla de Guillerma i germana de Pere, d'un cens de 14 

diners i una gallina a pagar per Nadal per unes cases que Bernat Apercet i en 

Boet, de la parròquia de Santa Maria de Ciutat Treta, tenen al lloc dit as 

Vilars, sota domini de Berenguer de Sant Vicenç. La d'en Apercet afronta a 

llevant amb honor d'en Creu, a migdia amb honor de na Vilara, a ponent amb 

una riera i a tramuntana amb un camí públic i la casa d'en Boet afronta a 

llevant amb honor d'en Pere Arnau, a migdia amb honor d'en Berenguer Roig, 

a ponent amb la riera de Cirera i a tramuntana amb honor de na Vilara. També 

li donen tot l'agrer del cinquè i qualsevol dret sobre quatre peces de terra que 

té Bernat Apercet a Mataró, sota domini de Berenguer de Sant Vicenç: 

1. Al lloc dit as Vilars i afronta a llevant amb honor d'en Creu, a migdia 

amb honor de na Vilara, a ponent amb la riera de Cirera i a tramuntana 

amb un camí. 
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2. Al lloc dit a ses Iles, que afronta a llevant amb honor d'en Reniu, a 

migdia amb el mar, a ponent amb honor d'en Mata i a tramuntana amb 

honor d'en Teulades?.  

3. Al lloc dit a ses Iles, que afronta a llevant amb honor d'en Serra, a 

migdia amb honor d'en Prima, a ponent amb honor d'en Bramona i a 

tramuntana amb honor d'en Berenguer Ferrer. 

4. Al lloc dit Capdome, que afronta a llevant amb honor d'en Mateu, a 

migdia amb un camí, a ponent amb honor d'en Creu i a tramuntana amb 

honor d'en Campmajor. 

Aquesta donació satisfà els drets de llegítima de Saurina Estrany, muller de 

Bernat Apercet, i en cas de mort sense fills que els béns donats retornin al mas 

Estrany d'Argentona. 

 

Testimonis: Berenguer Batlle, Berenguer Bramona, Pere Verdaguer i Ramon 

Sauleda, prevere. 

 

Notari: Bartomeu d'Hostalric, de la jurisdicció del castell de Mataró.  

 

 (BC. Pergamí núm. 12743)  

 

 

1339, abril, 4 

 

Pere Gener i la seva muller Saurina, de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, 

estableixen en emfiteusi a Bonanat Jaume i la seva muller Dolça de 

l’esmentada parròquia, en una peça de terra amb bosc i amb tots els seus drets 

que, sota domini de Berenguer de Sant Vicenç, tenen a Argentona, al lloc dit 

“al Puig Calval”, a prestació de tasca i braçatge de pans i vi. Afronta a llevant 

amb honor d’en Cirés, a migdia amb honor d’en Roqueta, a ponent amb honor 

d’en Novell i a tramuntana amb el camí que va al castell de Sant Vicenç i part 
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amb honor de Berenguer [Far] i part amb honor dels establerts. El nou cens 

seran 2 diners moneda de Barcelona per Nadal. L’entrada és de 12 sous. 

 

Testimonis: Pere Sauleda, prevere i Guillem [Far]. 

 

Firma per raó de domini de Berenguer de Sant Vicenç. 

 

Notari: Bartomeu d’Hostalric, notari públic de la parròquia d’Argentona pel 

venerable Berenguer de Sant Vicenç. 

 

(APCCA.  Pergamí,  núm. 4) 

 

 

1340, març, 15     

(Trasllat fet pel notari Romeu de Sarrià, de Barcelona, el 3 de juliol de 1358) 

 

Judici celebrat davant del discret Arnau Taquió, jutge de Barcelona, entre Pere 

de Fontanella, rector de Sant Julià d’Argentona i Guillem d’Orta, procurador 

de Bernat Bova, Francesc Mateu, Bernat Espinalt, Salvador Feliu, Bernat de 

Llentisclar, Arnau Espinalt, Pere Riera, Pere Gener, Berenguer de Riudameia, 

Arnau de Lladó, Berenguer de Fornells, Bartomeu del mas Bartomeu, Bernat 

Guillem Castell, Pere Castell, fill seu, Ramon Martí, Guillem Miquel, Pere 

Castell, Berenguer Ballot, Berenguer Bramona, Berenguer de Moió, Jaume 

Febrer, Bernat de Lladó, fill d’Arnau de Lladó, difunt, Francesc de Pins, Pere 

Mallol, Berenguer Agell, Pere de Croanyes, Pere Ramon ça gual, Antic 

Ponçeta, Ramon Juglar, Berenguer Moner, Jaume de Puig, Simó Guieta i 

Bernat Sabater, tots de la parròquia de Sant julià d’Argentona, segons procura 

consta el 4 de febrer de 1340 davant del notari de Barcelona Ramon d’Olivera. 

El conflicte era pel fet que el rector d’Argentona pretenia obtenir la tercera 

part dels béns com a dret d’intéstia i eixorquia, i els parroquians van 
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manifestar que tan ells com els seus predecessors no estan subjectes a l’intéstia 

i eixorquia per raó del rector de dita església. La sentència va declarar que els 

esmentats parroquians i els seus successors fossin lliures i francs del rector 

d’Argentona i de la  prestació del terç dels béns mobles per intestia i 

eixorquia.  

 

Testimonis: Pere Bramona, beneficiat de la Seu de Barcelona, Pere sa Guera, 

ciutadà de Barcelona i Berenguer Cervià. 

 

Notari: Bernat Pellicer, de Barcelona, regint l’escrivania de la Cúria.  

 

Signatura  d’aprovació de Francesc Morató, oficial de Miquel, bisbe de 

Barcelona. 

  

(APCPM.  Pergamí,  núm. 38) 

 

 

1340, desembre, 7    

 

Guillem d’Argentona, cavaller, reconeix haver rebut en dos pagaments de 

Bernat de Llentisclar i Simó de Croanyes, absents i Pere Ballot, present, tots 

de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, 70 lliures de Barcelona d’aquelles 

200 lliures pel qual els hi va vendre per dos anys el seu delme d’Argentona, 

amb tots els seus drets.  

 

Testimonis: Ramon de Font, Bernat Verdaguer i Arnau Canyadell, escrivent. 

 

Notari: Bernat de Vilarubia, de Barcelona. 

 

(APCPM.  Pergamí,  núm.39) 
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1342, maig, 1  

 

Berengueró de Sant Vicenç, fill d’altre Berenguer de Sant Vicenç, senyor del 

castell de Sant Vicenç de Burriac, confirma a Berenguer Batlle de la parròquia 

de Sant Julià d'Argentona, el mas anomenat Batlle amb la seva quintana 

contigua, el qual és en l'esmentada parròquia, al costat de l'església, prop de la 

sagrera. També aquelles tres cases i celler que són a la sagrera; una altra casa a 

la sagrera; un camp a Argentona al lloc anomenat as cos; un camp anomenat 

de ça pola; una peça de terra en el camp anomenat ça pola; una peça de terra 

anomenada gavarra i una peça de terra anomenada la cogolla; cinc peces de 

terra a Argentona, dues al lloc dit les buygues, una al lloc dit borras, altre a la 

pola i l’atre a la tira les quals Salvador Feliu d'Argentona té a certs censos; 

una altre peça de terra que és a ça tira, la qual Pere Ramon sa Gual té a certs 

censos; una peça de terra que és a ça plana, prop de la riera de Lladó, la qual 

en Cirés d’Argentona té a certs censos; dues peces de terra, una a ces fexas i 

l’altre a riba roja les quals en Riba d'Argentona té a certs censos; una peça de 

terra que és als Avellans, que Jaume Ametller d'Argentona té a certs censos; 

una peça de terra que és a la Riera de Clarà la qual en Bernat Llentisclar 

d'Argentona té a certs censos. Afronta el mas i la quintana per una part amb 

dita sagrera, d'altra part amb tinença d'en Argentona, i part amb tinença d'en 

Guillem Mestre, i part amb tinença d'en Moió, per altra part amb un un torrent 

anomenat de la font, i part amb tinença d'en Camp, i per l'altra part amb la 

riera, per altra part amb tinença d'en Masnou, part amb tinença d'en Bonanat 

Jaume i part amb un camp d'en Berenguer Batlle que té sota domini de 

Guillem d'Argentona i part amb tinença d'en Novell, part amb un alou de Sant 

Julià i part amb el torrent de la Feu. Les tres cases afronten d'una part amb 

tinença d'en Rovira i part amb tinença d'en Estrany, d'altra part amb tinença 

d'en Ferrer i part amb tinença d'en Mestre, d'altra part amb un carrer i d'altra 

part amb tinença d'Elisenda de Croanyes.  La casa de la sagrera afronta d'una 
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part amb les cases abans esmentades, d'altra part amb un carrer que va a 

l'església de Sant Julià d'Argentona, d'altra part amb tinença d'en Estrany. 

També li confirma la batllia de la parròquia d'Argentona, amb les joves i els 

braçatges que ell i els seus antecessor tenen per Berenguer i els seus 

avantpassats. Per aquest nou establiment ha rebut 100 sous. 

 

Testimonis: Bonanat de Vall, prevere, Bonanat de Fonolleres, Arnau de Corçà 

i Guillem Ferrer. 

 

Notari: Bartomeu d'Hostalric, de la jurisdicció del castell de Mataró 

 

 (BC. Pergamí núm. 24685)  

 

 

1342, juliol, 28  

 

Pere de Far, de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, reconeix haver rebut 

de Berenguer de Fornells de dita parròquia 710 sous de major quantitat 

promesa pel dot de Berenguera, muller de Pere, germana de Berenguer. 

 

Testimonis: Berenguer Jofre, Pere Bru[...], Berenguer Puquet i Bonanat de 

Vila, prevere. 

 

Notari: Bartomeu d’Hostalric, de la jurisdicció del castell de Mataró. 

(APCSP.  Pergamí,  núm. 8) 
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1342, desembre, 19
12

 - (Manques de suport) 

 

Romeu Llull, fill i hereu de Romeu Llull, ciutadà de Barcelona, confirma a 

Bernat Català, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, terme del castell de 

Mataró, home propi, soliu i afocat seu com a propietari del mas anomenat 

Català juntament amb les seves terres i possessions.  

1. La quintana on es troba edificat, també anomenada pernada, part d'ella 

pineda, afronta a llevant part amb en Ferrer de Valldeix i part amb honor 

d'en Berenguer [...], a migdia part amb honor d'en Berenguer Morot, part 

[...], part amb honor d'en Simó de Lladó, part amb honor d'en Pere Andreu 

i part amb quintana d'en Portell, a ponent part amb una riera i part amb 

honor d'en Ramon Carbonell i a tramuntana amb honor d'en [...] alou seu.  

2. Peça de terra anomenada sa Plana, que afronta a llevant part amb la riera i 

part amb la tinença d'en Ramon Carbonell, a migdia part amb tinença d'en 

Guillem d'Orta i part amb tinença d'en Bernat [...], a ponent amb tinença 

d'en Bernat [...] i a tramuntana amb tinença del mas Orta. 

3. Una pernada que és al lloc dit les Illes que afronta a llevant amb tinença 

d'en Berenguer de Mas, a migdia amb el mar, a ponent amb honor d'en 

Guillem Creu i a tramuntana amb honor d'en [manca suport]. 

4. Peça de terra anomenada pernada situada prop del mas de Pere Mas, de 

Mataró. Afronta a llevant amb honor d'en Pere Bertran, a migdia am honor 

d'en Berenguer de Mas, a ponent amb un camí per on es va [manca suport] 

i a tramuntana amb honor d'en Pere Andreu.  

5. Peça de terra anomenada pernada al lloc dit ses Pets, que afronta a llevant 

amb honor d'en Bernat Mataró, a migdia amb honor d'en Ponç Guillem, a 

ponent amb honor d'en Berenguer de [manca suport] i a tramuntana amb 

honor del mas Ametller. 

                                                 
12

 .- Transcrit a Cuadrada, El Maresme Medieval, TD, p. 1244. 
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6. Peça de terra anomenada pernada al lloc dit sa Muntada, que afronta a 

llevant amb honor d'en Berenguer Portell, a migdia amb honor d'en 

[manca suport], a ponent amb honor d'en Pere Rubí i a tramuntana amb 

honor d'en [manca suport]. 

El mas i les esmentades peces de terra satisfan un cens anual de tres quarteres 

de blat, d'ordi i de llenties, una quartera de forment a mesura de Granollers i 

21 sous de Barcelona per sant Pere i sant Feliu d'agost. 

1. Peça de terra al lloc dit a sa tira, a prestació de cinquè i braçatge. 

Afronta a llevant amb honor d'en Reniu, a migdia part amb honor d'en 

Pere Major i part amb honor d'en Morei i part amb tinença d'en Simó de 

Soler, a ponent amb el mas de Ponç Guillem de les Falgueres i a 

tramuntana part amb tinença d'en Simó de Soler, part amb honor d'en 

Costa i part amb [manca suport] de Pujol. 

2. Peça de terra al lloc dit a sa tira, a prestació de cinquè i braçatge. 

Afronta a llevant amb honor d'en Morot, a migdia amb honor d'en 

Reniu, a ponent amb honor d'en Colom i a tramuntana [manca suport] 

Soler. 

3. Peça de terra al lloc dit cap doma, a prestació de cinquè i braçatge. 

Afronta a llevant part amb honor d'en Ametller i part amb honor d'en 

Sala, a migdia part amb honor d'en [manca suport] i part amb honor 

d'en Bernat Lladó, a ponent amb honor d'en Jaume Campmajor, i a 

tramuntana part amb honor d'en Campmajor i part amb tinença d'en 

Valansó. 

4. Peça de terra al lloc dit sa Pola a prestació de cinquè i braçatge. 

Afronta a llevant amb honor d'en Jaume Campmajor, a migdia amb 

tinença d'en Bernat Sala, a ponent amb honor d'en Simó de Lladó i a 

tramuntana amb honor d'en Pujol.  

5. Peça de terra al lloc dit sa [manca suport], a prestació de cinquè i 

braçatge. Afronta a llevant amb honor d'en Jaume Campmajor, a migdia 

amb honor del mas Lladó d'Argentona, a ponent part amb tinença del 
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mas Sabater d'Argentona i part amb tinença del mas Ballot i a 

tramuntana amb honor d'en Valençó. 

6. Peça de terra al lloc dit a doat a prestació de cinquè i braçatge. Afronta 

a llevant amb honor del mas de Guillem Creu, a migdia amb honor del 

mas d'en Berenguer Bova, a ponent amb honor d'en Berenguer de Lladó 

i Guillem Julià i a tramuntana amb honor d'en Bernat Aperset. 

7. Camp al lloc dit a Belliy a prestació de cinquè i braçatge. Afronta a 

llevant amb honor del mas Belliy, a migdia amb honor del mas de Pere 

Andreu, a ponent amb honor d'en Bernat Morot i a tramuntana amb 

honor del mas Orta i del mas Gener. 

8. Peça de terra al lloc dit [manca suport] a prestació de cinquè i braçatge. 

Afronta a llevant amb honor d'en Pere Rubei, a migdia amb honor d'en 

Miquel Andreu i part amb honor del mas Tria, a ponent amb honor d'en 

Bernat de Mataró i a tramuntana amb honor d'en Guillem Orta. 

9. Peça de terra al lloc dit a torrent Forcat a prestació de cinquè i 

braçatge. Afronta a llevant amb honor d'en Marc de Pi, a migdia amb 

honor d'en Pere [manca suport], a ponent amb un torrent i a tramuntana 

amb tinença d'en Guillem d'Orta. 

10. Peça de terra al lloc dit torrent Forcat a prestació de cinquè i braçatge. 

Afronta a llevant amb tinença d'en Guillem [manca suport], a migdia 

amb honor del mas cap rech, a ponent amb un torrent i a tramuntana 

amb honor d'en Pere Rubiol. 

11. Peça de terra al lloc dit as Oms a prestació de cinquè i braçatge. Afronta 

a llevant amb honor d'en Marc de Pi, a migdia amb honor del mas de 

Caprec, a ponent amb un torrent i a tramuntana amb honor d'en Bernat 

Ponç. 

12. Peça de terra al lloc dit ses Tapies a prestació de cinquè i braçatge.  

Afronta a llevant amb honor del mas Ferrer de Valldeix, a migdia amb 

honor d'en Guillem Riba, a ponent amb honor d'en Pere Costa i amb 

honor d'en Pere Bertran i a tramuntana amb honor d'en Guillem Seguí. 
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13. Peça de terra al lloc dit ses tapies a prestació de cinquè i braçatge. 

Afronta a llevant amb torrent forcat, a migdia amb honor d'en Bernat 

Ponç, a ponent amb tinença del mas Roure i a tramuntana amb honor 

d'en Riba. 

14. Peça de terra al lloc dit as mujal a prestació de cinquè i braçatge. 

Afronta a llevant amb honor del mas Gener, a migdia amb honor d'en 

Berenguer de Mas, a ponent amb honor del mas Costa i del mas de Pere 

Bertran i a tramuntana amb honor d'en Bernat Morot. 

15. Camp al lloc dit Santa Cilia, on hi ha el camí anomenat de Matha per 

on va a la vila de Mataró, a prestació de cinquè i braçatge. Afronta a 

llevant part amb honor d'en Guillem d'Orta, part amb tinença del mas 

Bertran, part amb honor del mas Vilaseca, part amb tinença de Pere 

Rubei, part amb tinença del mas [manca suport] i part amb tinença d'en 

Bernat Marí, a migdia amb honor d'en Bernat Morot, a ponent amb 

honor d'en Carbó de Soler i a tramuntana amb honor d'en Bernat de 

Soler. 

En compensació dels censos, les joves, tragines, les parts de pins i d'oliveres i 

qualsevol altre pagament en fa reducció a 40 sous de Barcelona anuals, la 

meitat per Nadal i l'altre meitat per sant Pere i Feliu d'Agost. Per la 

confirmació ha cobrat 10 sous. 

 

Testimonis: Pere Bramona, prevere i beneficiat de la Seu de Barcelona, 

Andreu Llarg de Sant Celoni i Berenguer Mora, patró de llenya de Barcelona. 

 

Notari: Bernat Arnau, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 317) 
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1343, febrer, 27   

 

Ramon de Serra, fill del venerable Ramon de Serra, cavaller difunt, reconeix 

al venerable Arnau Ballester, senyor del castell de Mataró, que té la tercera 

part de sis masos: el mas de Ramon de Mata, el mas Miralles, el mas Belloch, 

el mas Soler, el mas Nadal i el mas de Ramon de Mata
13

, els quals masos es 

troben a les parròquies de Sant Andreu de Llavaneres, Santa Maria de Ciutat 

Treta i Sant Martí de Mata. Les altres dues terceres parts les tenia Arnau 

Ballester, i li promet prestar fidelitat. 

 

Testimonis: Guillem Lloreda, Guillem de Mataró i Pere Nespler  

 

Notari: Margarit de Fàbregues 

 

(BC. Pergamí núm. 19048) 

 

 

 1343, abril, 19 – (Manques de suport) 

 

Pere Gras, rector de l'altar de Sant [Salvador] construït a la Seu de Barcelona, 

estableix de nou a Berenguer de Fornells, de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona, home propi de dita prepositura el mas de Fornells, que 

antigament s'anomenava de Solerio superiori, situat a Argentona. Afronta a 

llevant amb una terra de Fornells [...], a migdia amb honor del mas Sabater, a 

ponent amb tinença del mas Sabater, alou de dita prepositura, i part amb honor 

del mas Colell que és del venerable Guillem d'Argentona, cavaller i a 

tramuntana part amb tinença del mas Colell i part amb tinença del rector de 

                                                 
13

 .- Surt dos cops el mas de Ramon de Mata. Suposem que fa referència a dos masos 

diferents propietat del mateix emfiteuta, o bé de dos masos que s'anomenen igual. 
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Sant Julià d'Argentona mitjançant camí que va dels bosc a l'església de Sant 

Julià d'Argentona.   

1. Peça de terra anomenada Famada, contigua al mas Fornells. Afronta a 

llevant part amb tinença del mas Sabater, alou de dita, i part amb 

tinença del mas Batlle, a migdia amb el torrent de la Font de Sant Julià 

d'Argentona i part amb tinença del mas Sabater, alou de dita, mediant 

un camí que va del bosc a l'església i part amb tinença d'en Fornells, a 

ponent i tramuntana part amb el rector mitjançant camí que va a la creu 

i part amb tinença d'en Sabater alou de dita. 

2. Peça de terra anomenada Genesta. Afronta a llevant amb tinença d'en 

Cabot de Pins, a migdia, ponent i tramuntana amb tinença del mas 

Bramona, alou de Guillem d'Argentona, cavaller. 

3. Peça de terra anomenada Strade, situada a la Coma de Pins. Afronta a 

llevant amb la riera de Dosrius, a migdia i ponent amb tinença del mas 

Bartomeu de Pins i a tramuntana amb tinença del mas Bramona. 

4. Peça de terra al lloc dit ses Tries. Afronta a llevant part amb tinença del 

mas Bramona i part amb tinença del mas Sabater, a migdia part amb 

tinença del mas Cabot i part amb tinença del mas Costa i part amb 

tinença del mas Seguí, a ponent amb tinença del mas Sabater i a 

tramuntana amb tinença del mas Bartomeu.  

5. Peça de terra contigua a la de ses Tries. Afronta a llevant amb tinença 

del mas Sabater, alou de dita, a migdia part amb tinença del mas Seguí i 

part amb tinença del mas Cabot, a ponent part amb tinença del mas 

Bartomeu i part amb tinença del mas Febrer i part amb tinença d'en 

Vinyals i a tramuntana amb tinença del mas Bramona. 

6. Peça de terra al lloc dit Vinyals. Afronta a llevant amb tinença del mas 

Gener, a migdia amb la riera de Clarà, a ponent amb tinença del mas 

Febrer i part amb tinença del mas Cabot i a tramuntana amb tinença del 

mas Cabot de Pins. 
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7. Peça de terra vinya al lloc dit Buigues. Afronta a llevant part amb el 

mas Guera de Mataró, i part amb tinença del mas Estany, alou de 

Berenguer de Sant Vicenç, a migdia part amb tinença del mas Estrany i 

part amb tinença d'en Guera, a ponent amb tinença d'en del mas Bover i 

a tramuntana amb tinença del mas Sabater alou de dita. 

8. Peça de terra al lloc dit Buigues. Afronta a llevant amb tinença d'en 

Olivera, a migdia part amb tinença d'en Camp i part amb tinença d'en 

Rovira i part amb tinença d'en Mallol i part amb tinença d'en Pins, a 

ponent amb tinença del mas Sabater, alou de dita, i a tramuntana part 

amb tinença d'en Ballot, part amb tinença d'en ? i part amb tinença d'en 

Riba i part amb tinença d'en Olivera, mitjançant un camí que va a 

Mataró.  

9. Peça de terra al lloc dit Spinalp del lach. Afronta a llevant part amb 

tinença del mas Ballot i part amb tinença del mas Estrany, a migdia 

amb el mar, a ponent amb tinença d'en del mas Sabater alou de dita i a 

tramuntana amb tinença del mas Estrany. 

10. Gran peça de terra anomenada camp de sa Parera. Afronta a llevant 

part amb tinença d'en Lladó i part amb tinença d'en Gual i part amb 

tinença d'en Gener, a migdia amb tinença d'en Ametller de Lladó, a 

ponent part amb tinença d'en Cruanyes i part amb tinença d'en Boscà i a 

tramuntana part amb tinença d'en del mas Verdaguer i part amb tinença 

d'en Bova i part amb tinença d'en Viver.  

11. Peça de terra al lloc dit Ribalte. Afronta a llevant amb tinença del mas 

Sabater, alou de dita, a migdia amb tinença d'en Canyelles, a ponent 

amb tinença d'en Bova i a tramuntana part amb tinença d'en Viver i part 

amb tinença del mas Sabater.  

I dita prepositura rep el cinquè i braçatge de tots els fruits, excepte dels arbres 

que no rep res; per Sant Pere i Sant Feliu d'agost una quartera de forment, una 

quartera d'ordi i una quartera d'espelta a mesura de la vila de Granollers; per 

Nadal un parell de capons i un parell de gallines. Continuarà sent home propi, 
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soliu i afocat de la prepositura i del seu rector, fent residència personal en el 

mas. Per la confirmació pagarà 74 sous; 24 sous i 8 diners per la propera festa 

de Sant Pere i Sant Feliu d'agost; 24 sous i 8 diners per la propera festa de Sant 

Andreu del mes d'abril; 24 sous i 8 diners per la propera festa de Santa Maria.  

 

Testimonis: Guillem Coloma, beneficiat de la Seu, Pere Martí, prevere, Pere 

Saura, Pere Llovet i Pere Panyella, escrivents. 

 

Notari: Pere Borrell, notari de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 58)  

 

 

1343, abril, 28 – (Manques de suport) 

   

Pere de Pins, fill de Berenguer de Pins, i de la seva esposa Benenguda, 

cònjuges difunts de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, atès els serveis que 

li ha prestat la seva germana Saurina, muller de Jaume de Vin[...], sabater 

ciutadà de Barcelona li fa donació del mas de P[ins], amb tots els seus honors i 

possessions, que posseeix en dita parròquia sota domini de Berenguer de Sant 

Vicenç fill del venerable Berenguer de Sant Vicenç, senyor del castell de Sant 

Vicenç. També li dóna qualsevol altre honor del dit mas, que es tinguin per 

qualsevol senyor. L'esmentada Saurina haurà de satisfer qualsevol agrer a 

Berenguer de Sant Vicenç o a altres senyors pels honors del dit mas. 

 

Testimonis: Berenguer de Riera, Llorenç d'Arbanés i Pere de Puig, escrivent. 

 

Notari: Pere de Puig, de Barcelona. 

 

 (BC. Pergamí núm. 24215)  
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1343, agost, 18  

 

Saurina Verdaguer, vídua de Ramon Verdaguer, i Ramon Verdaguer, fill de 

dits cònjuges, de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera, permuten amb 

Berenguer de Mujal i la seva muller Elisenda, de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona, una peça de terra amb arbres situada a Argentona, al lloc dit sa 

Tira, sota domini de Bernat de Sant Vicenç, senyor de la Domus de Premià al 

cens del cinquè dels fruits. Afronta a llevant, ponent i tramuntana amb honor 

d'en Mujal i a migdia amb honor del mas Roqueta. A canvi reben una peça de 

terra a Argentona, al lloc dit a sa Gual. 

 

Testimonis: Bonanat de Valls, prevere, Ramon de Mataró, Guillem Saguera i 

Jaume Sabater. 

 

Signatura  de domini de Bernardó de Sant Vicenç, senyor de la Casa de 

Premià. 

 

Notari: Bartomeu d'Hostalric, notari del terme del castell de Mataró. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 395) 

 

 

1343, setembre, 27 

 

Simó Guieta, de sant Julià d’Argentona, ven a Guillem Mayol, de la mateixa 

parròquia, una peça de terra amb diversos arbres situada a Argentona, al lloc 

dit ses Buigues, que es té pel mas Aimeric a prestació d’esplets i sota domini 

de Berenguer de Cartellà, castlà del castell de Mataró. Afronta a llevant amb 

honor d’en Serra, a migdia amb honor d’en Mateu, a ponent amb honor d’en 

Berenguer d’Agell i a tramuntana amb honor del comprador. Preu de 18 sous. 
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Testimonis: Bernat Agell, prevere i Pere Feliu i [...] de Mateu. 

 

Signatura  de domini de Berenguer de Cartellà. Signatura d’Agneta [muller de 

Simó Guieta?] 

 

Notari: Bartomeu d’Hostalric, notari pel terme del castell de Mataró. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 118) 

 

 

1343, novembre, 25  

 

Alamanda, vídua de l’honorable Francesc de Sant Vicenç, i Bernat de Sant 

Vicenç, fill dels dits cònjuges, senyors de la casa de Premià, reduiexen el cens 

d’una peça de terra que Berenguer de Mujal, de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona, té dels nostres antecessors al lloc dit sa tira, a Argentona. 

Afronta a llevant, ponent i tramuntana amb honors d’en Mujal i a migdia amb 

honor d'en Roca. I aquest nou establiment, amb la reducció corresponent 

d’agrer i quint dels esplets, i per Nadal una gallina. Per aquesta reducció es 

pagaran 5 sous. 

 

Testimonis:  Berenguer de Corçà i Ramon Calvet. 

 

Notari Bartomeu d’Hostalric, notari públic del terme del castell de Mataró. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 432) 
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1343, desembre, 2  

 

Berengueró de Sant Vicenç, fill de Berenguer de Sant Vicenç, ven a Francesc 

de Matheu, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, des de la propera festa 

de Santa Margarida i durant 10 anys, el seu molí, amb dues rodes, situat a 

Argentona, anomenat molí d'en Mateu. Durant aquest termini podrà gaudir de 

totes les moltes que pugui fer, i els seus beneficis. Preu de 500 sous. Francesc 

Matheu nomena fideïcomissaris a Bartomeu Moió i Bernat sa Riba, de dita 

parròquia d'Argentona. 

 

Testimonis: Guillem Ferrer, Berenguer Portell, àlies Sant Martí i Berenguer 

Fornells. 

 

Notari: Bartomeu d'Hostalric, de la jurisdicció del castell de Mataró.  

 

 (BC. Pergamí núm. 24226)  

 

 

1344, agost, 22  

 

Berenguer Moió, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, estableix en 

emfiteusi a Guillem Mallol i a Guillermó Mallol, fill seu, de dita parròquia, un 

tros de terra amb diferents arbres situat a Argentona, al lloc dit puig des 

Pendis, sota domini de Berenguer de Sant Vicenç, sotscensada al seu mas, que 

afronta a llevant amb honor d'en Ballot de sa Pujada, a migdia amb honor d'en 

Berenguer de Sant Vicenç i part amb honor d'en Llibra, a ponent amb honor 

d'en Rovira i a tramuntana amb honor d'en Berenguer Ros. Cens anual de 5 

sous a pagar per Nadal i una entrada de 120 sous.  

 

Testimonis: Bonanat de Vall, prevere i Pere Serra, Guillem Moió i Guillem ?. 
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Signatura  de domini de Berengueró de Sant Vicenç. 

 

Notari: Bartomeu d'Hostalric, notari públic del terme i jurisdicció del castell 

de Mataró. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 151) 

 

 

1345, maig, 3   

 

Berenguer Lladó de Sant Martí de Mata, tutor assignat per la Cúria del castell 

de Mataró de Guillem, fill de Guillem Lladó, difunt, fill de l'esmentat 

Berenguer, estableix a Guerau Berenguer de Sant Andreu de Llavaneres, una 

peça de terra amb arbres situada a Sant Andreu de Llavaneres, al lloc dit as 

Poual, sota domini d’Arcadi de Talarn, senyor del castell de Mataró. Afronta a 

llevant amb tinença del mas Ivern i part amb tinença del mas Oliva, a migdia 

amb tinença d'en Faener, a ponent amb tinença del mas Faener i a tramuntana 

amb tinença d'en Ivern i d'en Dalmau. Cens de 6 sous anuals per Sant Pere i 

Sant Feliu d'agost. Entrada de 50 sous. 

 

Testimonis: Ramon de Mataró, Jaume Llull, Ramon Major i Ramon Feliu. 

 

Notari: Bartomeu d'Hostalric, del terme i jurisdicció del castell de Mataró  

 

(MASMM. Pergamins dels Censals, núm. 9) 
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1345, agost, 29  

 

Pere de Mas i la seva miller Guillerma, de la parròquia de Santa Maria de 

Ciutat Treta, estableixen en emfiteusi a Pons Bofí, de la parròquia de 

Llagostera, avui habitant a l’esmentada parròquia [Mataró], un sauló de terra 

que separen d’una feixa de terra que tenen a la parròquia de Santa Maria de 

Ciutat Treta, al lloc dit as Vilars, amb els arbres que allí hi ha, sota domini 

d’Arcadi de Talarn, senyor del castell de Mataró, del qual ells seguiran pagant 

el cens. Afronta a llevant amb honor d’en Pou, a migdia amb casa d’en 

Sabater, a ponent amb un carrer i a tramuntana amb la resta de l’honor dels 

estabilients. El cens a pagar seran 5 sous anuals per sant Miquel. Entrada de 80 

sous. 

 

Testimonis: Francesc Oliver, Simó Saner i Guillem sa Guardia de Sant Celoni. 

 

Notari: Bartomeu d’Hostalric. 

 

Signatura  de domini de Arcadi de Talarn, senyor del castell de Mataró i la 

seva muller Alamanda. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 598) 

 

 

1346, juny, 29    

 

Bernat Marc i la seva muller Elisenda, de la parròquia de Sant Julià 

d’Argentona, venen a Bernat de Llentisclar i la seva muller Sància, de dita 

parròquia, una peça de terra amb cases construïdes, arbres de diversos gèneres 

excepte una olivera de la qual els fruits són del monestir de Sant Pere de Clarà, 

situada a Argentona, al lloc dit a sa Verneda, que tenen per Bernat Rispau de 
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dita parròquia, el qual ho té sota domini del monestir de Sant Pere de Clarà. 

Afronta a llevant amb la riera d’Argentona, a migdia amb honor d’en 

Bellatriu, a ponent amb unes feixes que són entre l’esmentat honor i l’honor 

d’en Bernat Rispau i a tramuntana amb honor de Ramon de Croanyes. El cens 

a pagar a Bernat Rispau és de 7 sous anuals per Sant Tomàs. Preu de 100 sous. 

Testimonis: Berenguer Bramona, ciutadà de Barcelona, Guillem d’Altafulla i 

Martí Ferrer, prevere. 

 

Signatura  de domini de fra Ramon de Puig, prior de Sant Pere de Clarà. 

 

Notari: Arnau Julià, per tota la terra del rei d’Aragó. 

 

(APCPM. Pergamí,  núm. 43) 

 

 

1346, juliol, 13  

 

Testament de Francesc de Pins de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, fet 

patint una greu malaltia de la qual tem morir, però amb plenitud de facultats. 

Nomena marmessors al seu fill Guillem, a Guillem Sayó i a Berenguer 

Riudameia. Primer de tot mana que es paguin els seus deutes i que les injúries 

siguin restituïdes. Destina per la seva ànima, sepultura, i llegats 100 sous de 

Barcelona, dels quals llega 2 sous a l'església de Sant Julià d'Argentona per la 

sepultura; 2 sous al seu senyor natural, el prior de Sant Marçal; 4 diners per 

cada un dels altars de l’església d’Argentona; 2 diners a l'obra de la Seu i als 

"pobres vergonyants"; 1 sou pel seu fill Guillem i el mateix pels altres fills i 

filles seus; 2 sous a cada marmessor. A les seves filles Alamanda, Margarida i 

el seu fill Marc es doti segons les possibilitats de la casa. El que sobri es 

destini a misses a coneixement dels seus marmessors. 
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Testimonis: Nicolau Cairés, prevere i Berenguer de Riudameia 

 

Notari: Arnau de Pujol, prevere regent de l'església de Sant Julià d'Argentona i 

notari públic de dita pel venerable vicari i el bisbe de Barcelona, en absència 

del rector de dita església. 6 de febrer de 1356. 

 

(APCPA. Pergamí,  desena 1, núm. 7) 

 

 

1347, maig, 1  

 

Testament de Saurina, muller de Guillem Viver, de Sant Julià d’Argentona. 

L’ordena malalta i amb por de morir, però amb plena memòria i capacitat. 

Nomena marmessors a Berenguer de Portell i Simó de Croanyes, d’Argentona. 

Primer de tot mana que es paguin els seus deutes i es restitueixin les injúries. 

Llega per la seva sepultura i la seva ànima 70 sous, dels quals 18 diners per 

l’església de sant Julià d’Argentona; 18 diners al rector de l’esmentada 

església; 10 sous a l’altar de santa Maria del Viver; 6 diners a l’altar de sant 

Rafael construït en la dita església de santa Maria; 2 diners a l’altar de sant 

Fidel; 4 diners als altars de sant Miquel i sant Llorenç; 2 diners a l’altar de sant 

Martí construït a l’església de sant Julià; 2 diners per la cera i almoïna de sant 

Julià d’Argentona; 2 diners per l’obra de la Seu de Barcelona i per la bacina 

dels captius; 2 diners per Déu; 5 sous al seu marit Guillem Viver; 2 diners als 

seus fills i filles; 10 diners a la seva cunyada Berenguera. Nomena hereu 

universal al seu fill Bernat. Parla de la legítima que li correspondria a ella del 

mas Portell. 

 

Testimonis: Ramon Torrents i Berenguer de Portell. 

 

Notari: Nicolau de [...], prevere de sant Julià d’Argentona 



495 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 76) 

 

 

1348, juny, 8   

( Trasllat del 1453) 

 

Testament de Guillem de Pins, de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, fet 

patint una greu malaltia de la qual tem morir, però amb plenitud de facultats. 

Nomena marmessors al seu fill Berenguer i a Marc de Pins, germà seu. Primer 

de tot mana que es paguin els seus deutes i que les injúries siguin restituïdes. 

Destina per la seva ànima, sepultura, i llegats 100 sous de Barcelona, dels 

quals llega 12 diners a l'església de Sant Julià d'Argentona per la sepultura; 12 

diners al prior de Sant Marçal, senyor natural; 4 diners per cada un dels altars 

de l’església d’Argentona; 2 sous a cada marmessor. El que sobri es destini a 

misses a coneixement dels seus marmessors. Que la seva muller sigui 

usufructuària mentre es mantingui casta o sense marit. Nomena hereu al seu 

fill Berenguer sempre i quan visqui i tingui fills, sinó el substitueix pel fill que 

porta la seva muller al ventre en les mateixes condicions, sinó pel seu germà 

Marc. Vol que el seu germà Marc tingui el mas Pins per 15 anys després de la 

mort del testador. 

 

Testimonis: Berenguer de Riudameia. 

 

Notari: Bernat Sineda, prevere regent de l'església de Sant Julià d'Argentona i 

notari públic de dita pel rector Guillem d'Aiguafreda. 

 

(APCPA. Pergamí desena 1, núm. 8 )  
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1348, juny, 11   

 

Testament de Pere de Mata, de la parròquia de Sant Martí de Mata, fet amb 

bona salut. Nomena marmessors a Jaume Llull, de la parròquia de Sant 

Andreu de Llavaneres, a Guillem Mir de la parròquia de Sant Martí de Mata, i 

a Pere Ramon, fill seu. Demana que les injúries siguin restituïdes i les deutes 

pagades. Destina 10 lliures de Barcelona per la sepultura i els llegats, de les 

quals 4 sous a sant Martí de Mata per la sepultura; 4 sous al seu senyor 

natural; 6 diners al rotulii de Sant Martí de Mata; 10 diners a les espelmes i 

almoïnes de dita; 3 sous a l'altar de sant Miquel de Mata; 12 diners a Santa 

Maria de Mataró; 6 diners a cada altar de Sant Martí de Mata;  6 diners a l'altar 

de sant Pere de Llavaneres; 6 diners a l'obra de la Seu de santa Maria del Pi i a 

la bacina dels captius; 5 sous als seus marmessors; 6 diners a santa Maria 

d'Argimon; 4 sous a santa Maria de Montserrat; 4 sous a santa Maria de 

Montalegre; 6 diners a santa Margarita. Que la meva muller Guillermona sigui 

dona plena dels meus béns durant la seva vida sempre i quan no prengui marit. 

Llega quatre sous als seus nebots. Nomena hereu al seu fill Pere Ramon, sinó 

el substitueix per Romeu, altre fill seu. Llega a Bernat Mas, fillol seu, 3 sous. 

 

Testimonis: Arnau de Coll, prevere, Ferrer Solsona, Bernat Mir i Pere 

Verdaguer. 

 

Notari: Bernat Solsona, prevere de Santa Maria de Mataró. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 61) 

 

 

 

 

 



497 

 

1348, juliol, 16    

 

Testament de Francesc Mateu
14

, de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, fet 

patint malaltia, però en bona memòria i capacitat. Escull marmessors a Simó 

de Croanyes de dita parròquia i a Nicolau Cairés, prevere. Demana que les 

injúries siguin restituïdes i els deutes siguin pagats. Escull la sepultura en el 

cementiri de Sant Julià d’Argentona. Destina 30 lliures de Barcelona per la 

seva ànima, de les quals llega 5 sous a Sant Julià d’Argentona;  5 sous a 

Bernat de Sant Vicenç, senyor seu; 12 diners als altars de Sant Llorenç i de 

Sant Miquel de dita església;  4 diners als altres altars de dita església; 2 diners 

a cada bacina de dita parròquia; 30 sous per cera de l’altar de Sant Julià 

d’Argentona; 5 sous per cera de Santa Maria del viver; 10 sous al seu germà; 

20 sous a cada marmessor; 20 sous entre Bernat d’Arenys i Bernat de Sors. El 

que sobri de les 30 lliures que es gasti en misses a coneixement dels 

marmessors. Llega una quartera d’ordi a Santa Maria de Montserrat i un cens 

d’una quartera de forment a Sant julià d’Argentona per l’alou que té i li presta 

en Pou i en Sabater de Mataró i un cens de 12 diners que li presta lo ferrer de 

Mataró, i 1 diner de cens que li presta en Guillem Arnau de Mataró, ordenant 

al rector d’Argentona que amb el cens faci un aniversari anual per la seva 

ànima. Nomena hereu universal al seu fill Bernat Mateu sempre i quan tingui 

fills que arribin a edat adulta, sinó el substitueix per la seva filla Alamanda, 

amb les mateixes condicions, i sinó que els seus marmessors venguin tots els 

seus béns i ho destinin a misses. 

 

Testimonis: Ramon de Portell, Pere Estrany i Nicolau Cairés, prevere. 

 

                                                 
14

 .- Al dors, al regest, posa Testament de Fransech Mateu, fill de Garbí y 

Guillerma... 
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Notari: Bernat Sureda, prevere regent l’església de Sant julià d’Argentona per 

Gilbert d’Aiguafreda, rector. 

 

(APCPM.  Pergamí,  núm. 44) 

 

 

1349, gener, 2
15

 

 

Francesca Novell, filla i hereva de Berenguer Novell i la seva muller 

Guillerma, ambdós difunts d’Argentona, ven a Guillem Ferrer, fill de Pere 

Ferrer de l’esmentada parròquia, el seu camp anomenat de la parellada que és 

de pertinències del mas Novell i està sota domini del monestir de sant Pere de 

Clarà a pagament de tasca de pa i vi que Déu doni. Limita en totes les seves 

parts amb honors d’en Berenguer Batlle d’Argentona. Preu de 20 lliures de 

Barcelona. 

 

Testimonis: Bernat Gener i Marc Ferrer.  

 

Signatura  de domini Guillem de Puigpardines, prior de Clarà. 

 

Notari: Francesc de Naves, notari de Barcelona. 

 

(APCCA.  Pergamí,  núm. 5) 

 

 

 

                                                 
15

 (Consta al marge que la tasca fou reduïda, pel prior de Clarà i Casserres, a cens de 

14 sous  anuals per Nadal, en poder del notari de Barcelona Pere Saragossa, el 8 

d’agost de 1503). 
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1349, abril, 22  

 

Alamanda, filla de Francesc Mateu i de la seva muller Sància, difunts de la 

parròquia de Sant Julià d'Argentona, reconeix haver rebut del seu marit 

Guillem de Corçà, fill del difunt Berenguer de Corçà, de la parròquia de Sant 

Feliu de Cabrera, 2000 sous en concepte d'aixovar o dot. Ho assegura amb el 

seu mas anomenat Mateu, situat a Argentona, al terme del castell de Sant 

Vicenç, sota domini de Bernat de Sant Vicenç, cavaller, el qual mas té per 

donació dels seus pares. Alamada assigna per dot el mas Mateu. 

 

Testimonis: Ramon sa Gual, Berenguer de Portell, de la parròquia de Sant 

Julià d'Argentona i Ramon Calvet de Premià. 

 

Signatura  de domini de Bernat de Sant Vicenç i la seva muller Sància. 

 

Notari: Francesc de Lladó, de Barcelona. 

 

(APCPM.  Pergamí,  núm. 45) 

 

 

1349, setembre, 1   

 

Lladó Martí, fill de Ramon Martí, difunt i de la seva muller Guillerma, vivent, 

de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, reconeix haver rebut en temps de 

noces de la seva muller Ròmia, filla de Bernat de Camp, difunt, i de la seva 

muller Ròmia, vivent, de dita parròquia, de mans de la seva mare Ròmia i 

d'Arnau de Camp, germà de la seva muller Ròmia, 700 sous moneda de 

Barcelona, de les quals ell fa augment de 350 sous. Podrà disposar de 150 sous 

tant si té fills com si no en té i els restants 550 sous seran pels seus fills sempre 
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i quan arribin a la pubertat, sinó tornaran al mas Camp.  Ell ho assegura sobre 

el seu mas Martí d'Argentona, sota domini del monestir de Sant Pau de Mar. 

 

Testimonis: Bernat Gener de Cabrera i Berenguer Canagou de Llavaneres. 

 

No es clos. 

 

(APCPM.  Pergamí,  núm. 46) 

 

 

1349, desembre, 20   

 

Pere Espinalt, del mas de Villar, de la parròquia de Santa Agnès de 

Malanyanes, hereu universal per testament del seu pare Bernat Espinalt, de la 

parròquia de Sant Julià d'Argentona, estableix en emfiteusi a Antic Ponseta i la 

seva muller Pasquala, de dita parròquia d'Argentona, tres peces de terra amb 

tots els seus drets. La primera és de vinya i és situada a Argentona, al lloc dit 

al puig de mugal, i és té Pere Esteve i la seva muller Pasquala, d'Argentona, al 

cens de dos sous anuals a pagar per Nadal, els quals la tenen sota domini del 

castell de sant Vicenç com a pertinences del mas Esteve. Afronta a llevant 

amb tinença d'en Guillem Rovira, al migdia amb honor d'en Croanyes, a 

ponent amb honor d'en Juglar i al tramuntana amb honor d'en Ramon de 

Torrents. La segona és de vinya i està situada a Argentona, al lloc dit col de 

ses Corts, i es té per Pere Estrany, d'Argentona, a agrer de sisè de tots els 

fruits, el qual la té sota domini del castell de sant Vicenç com a pertinences del 

mas Estrany. Afronta a llevant amb tinença d'en Pere Ramon sa Gual, a migdia 

amb camí que va a Mataró, a ponent amb tinença del mas Ballot de la Pujada i 

a tramuntana amb tinença d'en Egidi des Viver. Manifesta que l'olivera que es 

troba en aquesta peça de terra és d'en Pere Estrany amb tots els seus fruits. La 

meitat d'una peça de terra que per indivís té, junt amb l'hereu del mas Lladó 
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d'Argentona, i es troba situada a Argentona, al lloc dit a sa tira, que està sota 

domini i alou del castell de sant Vicenç com a pertinences del mas Pins, per la 

qual Espinalt paga 4 diners anuals per Nadal. Afronta a llevant amb camí que 

va a Mataró, a migdia amb tinença d'en Gual, a ponent amb tinença d'en 

Canyelles i a tramuntana amb honor d'en Estrany. El cens a pagar serà de 6 

diners anuals per Nadal amb el compromís de fer-vos càrrec de pagar els 

censos que tenen actualment. 

 

Testimonis: Fra Ramon de Puig, prior de sant Pere de Clarà, Bernat de 

Llentisclar, Simó Martí i Guillem de Marc. 

 

Signatura  de domini de Guillem de Sant Vicenç. 

 

Notari: Està tallat i manca. Al dors, al regest, posa en poder de Pere de 

Monceny. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 62) 

 

 

1350, novembre, 6 

 

Bernat de Lladó, fill i hereu dels difunts Arnau de Lladó i la seva muller 

Elisenda, de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, ven a Francesc Bellatriu 

de dita parròquia, una peça de terra amb una casa en ella construïda, amb les 

entrades i eixides, drets i pertinences seves, amb arbres i altres que posseeix en 

la parròquia d’Argentona, prop del lloc dit la Pujada. Es té per Bernat de 

Llentisclar de dita parròquia a cens anual de dos sous a pagar per la festa de 

Nadal. Es troba sota domini de la prepositura del més de Maig de la Seu de 

Barcelona. Afronta a llevant i a tramuntana amb tinença del dit Beatriu i a 

migdia i ponent amb la riera. Preu de 40 sous. 
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Testimonis: Bernat d’Aguilar, Bernat Redon i Ponç Guillem de Folgueres.  

 

Notari: Pere de Fonolleda, sota autoritat del rei d’Aragó i notari públic per tota 

Catalunya. 

 

 (APCBA. Pergamí,  núm. 4)   

 

 

1351, febrer, 3   

 

Testament de Jacoba, vídua de Marc de Campmajor, de la parròquia de Santa 

Maria de Mataró, fet amb bona salut. Nomena marmessors a Guillem ses 

Fogueres i Guillem ses Fogueres, nebots seus de Mataró. Demana que les 

injúries siguin restituïdes i les deutes pagades. Destina 60 sous de Barcelona 

per la sepultura i els llegats, dels quals destina 20 diners per Santa Maria de 

Mataró per la seva sepultura; 20 diners pel seu senyor natural; 4 diners per 

l'altar de sant Joan construït en dita església; 2 diners a tots els altars o capelles 

de dita; 2 diners per totes les bacines de dita; 2 sous als marmessors; Una 

carpa a la seva neboda Guillerma, muller de Bernat Feliu. La resta dels diners 

que es destinin a almoines a elecció dels seus marmessors i el rector de Santa 

Maria de Mataró. Nomena hereu a Guillem Fogueres, nebot seu. Si aquest 

morís sense descendència que passi a Guillerma, muller de Bernat Feliu, i sinó 

a qualsevol parent meu seguint el grau. 

 

Testimonis: Ferrer Solsona, escolar i Pere Valençó, de Mataró. 

Notari: Bernat Solsona, prevere de Santa Maria de Mataró,  

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 63) 
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1351, novembre, 17    

 

Pere Pons, fill de Jaume Pons i de Guillerma, cònjuges, difunts de la parròquia 

de sant Feliu de Cabrera, reconeix haver rebut de Sauria, muller seva i filla de 

Pere Canyet, difunt, i d’Elisenda, vivent, de la parròquia de sant Julià 

d’Argentona, 200 sous en el temps de les seves núpcies, a la qual feu augment 

de 100 sous. Per garantir el dot i augment aporta el seu mas anomenat Pons. 

En cas que dita Sauria mori sense fills que arribin a edat adulta, que l’augment 

retorni a l’hereu del mas Pons i la dot a la família de dita Sauria. 

 

Testimonis: Pere Arbert i Bernat Codina, escrivents. 

 

Signatura  de domini de Sància, muller de Bernat de sant Vicenç i del mateix 

Bernat de sant Vicenç. 

 

Notari: Pere de Fonolleda, notari públic de Granollers. 

 

(APCPM.  Pergamí,  núm. 49)  

 

 

1352, abril, 21 (Barcelona)    

 

Francesc Oliver, juripèrit del terme i jurisdicció del castell de Mataró, 

condemna a Guillem Saguera, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, 

curador assignat per Guillem Morei, procurador de Marià, jutge d'Arborea i 

senyor del castell de Mataró, en defensa del fill de Raimon de Vilar, difunt 

sastre de Mataró, com consta en poder de Pere de Fonolleda, notari de 

Barcelona fet el 30 de gener de 1352 per 23 lliures de Barcelona pagades a 

Pere Benajam, de la vila de Mataró, procurador de Berenguer Ri[...] de 

Vilassar, hereu de Jaume Vengut de dita parròquia. A tal efecte es ven en 
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subhasta a Ramon sa Ilella, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, unes 

cases amb una peça de terra contigua que Ramon de Vilar, difunt, tenia a 

Mataró [...], per Berenguer Sibília a cens de 20 diners per Nadal, i dit per la 

prepositura d'abril de la Seu de Barcelona. Afronta a llevant amb tinença d'en 

Pere Saguí de Mataró, a migdia amb via pública, a ponent amb via pública i a 

tramuntana amb tinença d'en Jaume de Lladó.  

També una peça de terra a Mataró, al lloc dit Sent Simon, que tenia per 

Berenguer Sibilia a cens de cinquè que ara és de 4 diners, i dit per la 

prepositura d'abril de la Seu de Barcelona. Afronta a llevant amb honor de 

l'hereu de Pere de Portell, a migdia amb honor d'en Mataró, a ponent amb 

honor d'en Ramon Andreu i a tramuntana amb honor d'en Ponç Guillem. 

També una peça de terra a Mataró, al lloc dit a Roet, que tenia per Berenguer 

Sibilia a cens de cinquè que ara és de 4 diners, i dit per la prepositura d'abril de 

la Seu de Barcelona. Afronta a llevant part amb honor del mas Orta i part amb 

honor d'en Ponç Guillem, a migdia amb honor d'en Capella, a ponent amb 

honor del mas Aperset i a tramuntana amb un marge. També una peça de terra 

a Mataró, al lloc dit sa Capsana, que tenia per Berenguer Sibilia a cens de 

cinquè que ara és de 4 diners, i dit per la prepositura d'abril de la Seu de 

Barcelona. Afronta a llevant amb honor del mas Català, a migdia amb el mar, 

a ponent amb honor d'en Pere Andreu i a tramuntana amb un marge. També un 

cens de 6 diners que rebia per Nadal sobre unes cases que el prevere Bernat 

Agell té a Mataró, sota domini de la prepositura d'abril. També un cens de dos 

diners per Nadal sobre una peça de terra que Berenguer Sibilia tenia a Mataró, 

al lloc dit Capdome, sota domini de dita prepositura.. Preu de 30 lliures de 

Barcelona. 

Notari: Pere Martí. 

 

(AHPB, manual 17.1) 
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1352, maig, 3    

 

Berenguer Floret, fill de Pere Floret i Brunissenda muller seva, difunts, de la 

parròquia de Sant Andreu d'Òrrius, reconeix haver rebut en temps de núpcies 

de Saurina, muller seva, filla de Rispau de Camp i de Maria, difunts, de la 

parròquia de Sant Julià d'Argentona, per mans d'Arnau de Camp, nebot de 

Saurina, 800 sous dotals moneda de Barcelona, dels quals podrà disposar de 

200 sous tant si té fills com si no en té i la resta seran pels seus fills sempre i 

quan arribin a la pubertat, sinó tornaran al mas Camp. Els obliga sobre el seu 

mas Floret d'Òrrius, el qual té sota domini de l'hereu del mas Cabanyes de dita 

parròquia, el qual el té sota domini del castell de la Roca. 

 

Testimonis: Simó Rafart, Pere Guerau, Bernat Bova i Martí Ferrer, prevere. 

 

Signatura  de domini de Guillem de Cabanyes, hereu del mas Cabanyes (19 

d'abril de 1360). 

 

No es clos. 

 

(APCPM.  Pergamí,  núm. 50) 

 

 

1352, juny, 9 (Mataró)  

 

Arnau Portell, germà i hereu de la seva germana Alamanda, de la parròquia de 

Santa Maria de Mataró, reconeix a Guillem de Riera, de Sant Vicenç de 

Llavaneres, germà i hereu de Bernat de Riera, difunt de Sant Vicenç de 

Llavaneres, que ha restituït 11 lliures de Barcelona que era el dot de dita 

Alamanda. 
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Testimonis: Pere Palau i Berenguer Arnau. 

 

Notari: Pere Martí. 

 

(AHPB, manual 17.3) 

 

 

1352, juny, 10  (Mataró) 

 

Raimon Feliu i Subirana, muller seva de Mataró, reconeixen a Berenguer 

Dilmer, de Sant Genís de Vilassar, que dels 1100 sous que va prometre donar 

Guillem Dilmer de Mataró, per dot de Saura, ha pagat 100 sous. 

 

Testimonis: Berenguer Cardona i Francesc Clariana. 

 

Notari: Pere Martí, de Barcelona. 

 

(AHPB, manual 17.3) 

 

 

1352, juliol, 23 (Mataró) 

 

Bernat de Folgueres, pescador i la seva muller Elisenda, de la parròquia de 

Santa Maria de Mataró fan donació per motiu de les núpcies del seu fill 

Bonanat de Folgueres amb Saura, filla de Pere Mallol i de Berenguera, muller 

seva, difunts de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, del mas anomenat 

Folgueres, de Mataró, sota domini del castell de Mataró i de tots els seus béns. 

En cas de disputa entre ells es farà la divisió del mas Folgueres entre Bonanat i 

Pericó, germà seu. Els pares es reserven les cases que tenen apud plateam seu 

forum ville de Materono. 
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Testimonis: Berenguer Ferrer, prevere de l'església de Mataró i Jaume de 

Folgueres de Mataró.  

 

Notari: Pere Martí. 

 

(AHPB, manual 17.4) 

 

 

1352, octubre, 8  

 

Bernat Agell, prevere i beneficiat de l'altar de Sant Joan construït en l'església 

de Santa Maria de Mataró, estableix a Pere Ballot, de la parròquia de Santa 

Maria de Mataró, un mas anomenat sa Morera, amb les seves terres i 

possessions, situat a Mataró, al lloc dit ça Morera. Afronta d'una part amb 

tinença d'en Ramon Andreu, per altres dues part amb la riera i per l'altra banda 

amb la tinença d'en Pere Isern, difunt. Pagarà anualment de cens 13 sous per la 

festa de Sant Pere i Sant Feliu d'agost. Entrada de 60 sous.  

 

Testimonis: Bernat Ferrer, Bernat Sureda i Pere Aigüer. 

 

Signatura  de domini de Ramon Romeu, canonge de Barcelona, rector de 

Santa Maria de Mataró. 

 

Notari: Pere Martí, per la terra del rei d'Aragó. 

 

(APCCM.  Pergamí,  núm. 470) 
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1357, octubre, 23 (Mataró) 

 

Francesc Bellatriu de Sant Julià d’Argentona ven a Guillem Castellar de 

Mataró, una casa amb la seva feixa de terra, que té sota domini de l'altar de 

Sant Joan de l'església de Santa Maria de Mataró, al lloc dit as Vilars, al cens 

de tres sous a pagar per Santa Maria d'agost, tal i com consta amb acta davant 

de Bartomeu d'Hostalric, notari del castell de Mataró, les 17 calendes de 

setembre de 1339. Afronta a llevant amb un carrer, a migdia amb honor que 

fou de Galzeran de Cartellà que és alou de dit altar i a ponent i a tramuntana 

amb honors de dit altar. Preu de 6 lliures de Barcelona. 

 

Testimonis: Pere de Puig i Pere Feliu, de Mataró i Ponç Barrera, escrivent de 

Barcelona. 

 

Signatura  de domini de Bernat Agell, prevere, beneficiat de l'altar de Sant 

Joan de l'església de Mataró, essent testimoni Ferrer Solsona, prevere de Santa 

Maria de Mataró. 

 

Notari: Pere Martí 

 

(AHPB, manual 17.4) 

 

 

1352, novembre, 20  

 

Sança, filla dels difunts Pere Portell i de Guillermona, de la vila de Santa 

Maria de Mataró, major de 14 anys, amb consentiment del seu marit Guillem 

Ballot, fa donació a Arnau Portell, parent seu, de tots els drets i parts que 

l’esmentada Sança té sobre el mas de Portell, situat en la parròquia de Mataró, 

renunciant a qualsevol quantitat. 
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Testimonis:  Guillem Ballot, Berenguer Ballot, fill seu, Pere Ballot, germà de 

Guillem, Francesc Portell i Berenguer Ferrer.  

 

Notari: Berenguer de Torra, notari públic de Barcelona i del castell de Mataró. 

 

(APCCM.  Pergamí,  núm. 129) 

 

 

1352, desembre, 3  - (Manques de suport) 

(Trasllat fet pel notari Pere Martí, el 28 de març de 1362) 

 

Bernat Soler, del castell de Mataró, reconeix a Alamanda [Català] que li ha 

promès 30 lliures de Barcelona per dot. Obliga el seu mas anomenat Soler, 

situat al terme del castell de Mataró. En aquest moment ha rebut 10 lliures de 

Barcelona i les restants 20 lliures de Barcelona revertiran en el mas Català, de 

l’esmentat terme.  

 

Testimonis:  Pere de Mataró i Guillem Saguera, del terme de Mataró.  

 

Signatura  de Bernat Oliver, tinent del castell i terme de Mataró.  

Notari: Pere Martí. 

 

(APCCM.  Pergamí,  núm. 340)   

 

 

1354, juny, 9  (Argentona)  

 

Pere Canyet, fill de Pere Canyet, difunt, i Elisenda, la seva esposa, hereva del 

mas Canyet de Sant Julià d'Argentona, Pere Cabot, del mas Duran, de dita 

parròquia, i Berenguer de Moragues, fill de Jaume de Moragues, difunt de dita 
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parròquia, que va entrar al mas Duran per matrimoni amb Bondia, hereva del 

dit mas, reconeixen a Guillem de Moles, prevere, procurador de Pere des 

Bosc, senyor del castell de Sant Vicenç, que són homes propis, soliu i afocats 

de l'esmentat Pere des Bosc. Pere Canyet té el mas sota domini del dit des 

Bosc, a l'igual que el mas Duran.  

 

Testimonis: Guillem Martina, jurista, Arnau Espinalt i Guillem Ferrer. 

 

(BC. Pergamí núm. 24171) 

 

 

1355, juny, 19 (Mataró) 

 

Antoni Català, fill dels difunts Bernat Català i la seva muller Elisenda, de la 

parròquia de Santa Maria de Mataró, reconeix de la seva muller Guillerma, 

filla del difunt Bernat de Tria i de la seva muller Arsenda, vivent, que en el 

moment de les noces va rebre de mans de l’esmentada Arsenda i de Bernat 

Tria, germà de Guillerma, 900 sous de Barcelona, per les quals va fer escreix 

de 450 sous, que en total sumaven un dot i augment de 1350 sous. I en 

garantia obliga el mas Català i els seus honors, el qual té sota domini del 

senyor del castell de Mataró. De l’esmentada quantitat podrà disposar de 900 

sous si té fills i 200 sous si no en té. I els restants 700 sous revertiran en la 

seva família.  

 

Testimonis: Pere de Mataró, Pere Boet i Bernat Carbó. 

 

Notari: Pere de Fonolleda, per tota Catalunya. 

 

Signatura  de domini de Bernat Oliver, tenint el castell de Mataró per certes 

raons i salvant el seu dret de senyoria i del noble Felip de Castro.  
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(APCCM.  Pergamí,  núm. 342)   

 

 

1355, juliol, 23 (Barcelona) 

 

Jaume de Creu i Sància, muller seva, de la parròquia de santa Maria de Ciutat 

Freta, estableixen en emfiteusi a Guillermona, muller de Ferrer Creixell, boter 

ciutadà de Barcelona, filla de Bernat Ballot i Elisenda, cònjuges difunts, de la 

parròquia de Mataró, unes cases amb el seu terreny que tenen a la vila de 

Mataró, al lloc dit Vilars. Es tenen sota domini de la Capellania Major de 

l’església de santa Maria de Mataró. Afronten a llevant amb tinença dels 

estabilients, a migdia amb tinença de Berenguer Boet, a ponent amb tinença de 

Pere Roig i part amb tinença de Pere Arnau i a tramuntana amb tinença de 

Pere Capella i part amb tinença dels estabilients. El cens a pagar anualment 

per la festa de Tots Sants serà de 8 sous. L’entrada és de 25 sous de Barcelona. 

Aquestes cases foren establertes inicialment per Guillem de Creu i la seva 

muller Guillerma, i el seu fill Pere de Creu, a Bernat Ballot, pare de dita 

Guillermona. 

 

Testimonis: Ponç Vives, ciutadà de Barcelona, Ramon Cellela i Jaume 

Figuera, de dita parròquia. 

 

Signatura  de domini de Ponç Vives, ciutadà de Barcelona, procurador de 

Felip [Duairols], capellà de dita Capellania Major. 

 

Notari: Romeu de Sarrià, notari públic de Barcelona. 

 

(APCCM.  Pergamí,  núm. 298)   
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1355, juliol, 23 (Barcelona) 

 

Jaume de Creu i Sància, muller seva, de la parròquia de santa Maria de Ciutat 

Freta, estableixen en emfiteusi a Ròmia, vídua de Berenguer Carbó, de dita 

parròquia, unes cases amb el seu terreny, on avui habita dita Ròmia, que tenen 

en la sagrera de dita parròquia. Es tenen sota domini de la Capellania Major de 

l’església de santa Maria de Mataró. Afronten a llevant amb el cementiri de 

dita església, a migdia amb tinença de Bernat Ballot i part amb tinença de 

Berenguer Boet, a ponent amb tinença de Bernat Ballot i a tramuntana amb 

tinença de Bonanat Capella. El cens a pagar anualment per Nadal serà de 6 

sous. L’entrada és de 50 sous de Barcelona. Aquestes cases foren establertes 

inicialment per l’esmentada Sància i Jaume de Creu, difunt primer marit seu, a 

Berenguer Carbó i la dita Ròmia. 

 

Testimonis: Ponç Vives, ciutadà de Barcelona, Ramon Cellela i Jaume 

Figuera, de dita parròquia. 

 

Signatura  de domini de Ponç Vives, ciutadà de Barcelona, procurador de 

Felip [Duairols], capellà de dita Capellania Major. 

 

Notari: Romeu de Sarrià, notari públic de Barcelona. 

 

(APCCM.  Pergamí,  núm. 299)   

 

 

1355, novembre, 9 (Mataró) 

 

Pere Ballot, de la parròquia de Mataró, curador nomenat per la Cúria del 

castell de Mataró del mas Lladó, que fou de Guillem Lladó, difunt, hereu del 

dit mas situat a la parròquia de Sant Martí de Mata, segons consta el acta en 
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poder del notari infrascrit fet el 18 d'agost del 1355. Considerant els deutes 

que tenia el difunt i per poder fer-hi front ven a Pericó de Mataró, fill de Pere 

de Mataró, de dita parròquia, per haver ofert més en la subasta, el mas 

anomenat Lladó, amb totes les seves terres i possessions, el qual es té per la 

prepositura o confraria de Cardedeu i alguna terra per altres senyors. Preu de 

40,5 lliures de Barcelona. Bernat Reniu, Perçó del terme i jurisdicció del 

castell de Mataró aprova la venda. 

 

Testimonis: Bernat Rodon, Guerau Faener i Guillem Ferrer 

 

Signatura  de domini de Ramon Manyosa, prepòsit de Cardedeu. 

 

(MASMM. Pergamins Església, núm. 24) 

 

 

1356, gener, 29 (Mataró)  

(Trasllat de 6 de febrer de 1393) 

 

Guillermona, muller de Ferrer Creixell, boter ciutadà de Barcelona, filla de 

Bernat Ballot i Elisenda, cònjuges difunts, de la parròquia de santa Maria de 

Ciutat Freta, amb consentiment del seu marit ven a Pere Boet i Ròmia, muller 

seva, de dita parròquia de Ciutat Freta, unes cases amb el seu terreny que per 

adquisició  a Jaume de Creu i la seva muller Sància, de la parròquia de santa 

Maria de Ciutat Freta, tenen a la vila de Mataró, al lloc dit Vilars, la qual 

adquisició consta amb acte davant del notari de Barcelona Romeu de Sarrià, el 

23 de juliol de l’any 1355. Es tenen per dits Jaume de Creu i Sància al cens de 

8 sous a pagar anualment per la festa de Tots Sants. I ells la tenen sota domini 

de la Capellania Major de l’església de santa Maria de Mataró. Afronten a 

llevant amb tinença d’una dona nomenada na Carbona, vídua de Berenguer 

Carbó, a migdia amb tinença de Berenguer Boet, a ponent amb tinença de 
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Berenguer Roig i part amb tinença de Berenguer Arnau i a tramuntana amb 

tinença de Pere Boet. Per dita capellania seran homes propis i afocats per raó 

de dites. Preu de 13 lliures de Barcelona. 

 

Testimonis: Ferrer Solsona, prevere de l’església de Mataró, Jaume Sabater de 

Mataró i Pascàs Barber. 

 

Signatura  de domini de Ponç Vives, ciutadà de Barcelona, procurador de 

Felip [Duairols], capellà de dita Capellania Major. 

 

Notari: Bernat Nadal, notari públic de Barcelona, tenint les escriptures de Pere 

Martí, difunt. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 300) 

 

 

1356, febrer, 1 (Mataró) 

 

Bernat Oliver, regent del castell de Mataró, reconeix haver rebut de Pere 

Ballot, del terme del dit castell, curador assignat per Pere de Mataró, batlle del 

dit castell, per la venda de diversos masos: 90 sous pel mas Riba; 11 lliures i 6 

diners del mas Gener; 21 sous pel mas Miquel; 25 sous pel mas Mataró i 40 

lliures pel mas Lladó de Mata amb els dos masos que té incorporats. Totes les 

quantitats han estat dipositades a la Cúria.  

 

Testimonis: Guillem Mascort, Jaume Sabater i Ramon Major. 

 

Notari: Pere de Fonolleda, per tota la terra del rei d'Aragó. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 403) 
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1356, febrer, 5 (Argentona) 

 

Bernat Oliver, regent i tinent del castell de Mataró, reconeix haver rebut de 

Pere Ballot, de la parròquia de Mataró, curador assignat per la Cúria del dit 

castell del mas Bertran i els seus béns, que foren de Pere Bertran, difunt de 

dita, i que dit Ballot va vendre a Pericó Bertran, com a més oferint, per 10 

lliures i 3 sous de Barcelona, 101 sous per la lluïció. 

 

Testimonis: Pere des Bosc, senyor dels castells de Sant Vicenç i de Vilassar, 

Guillem d'Argentona, Guillem Ferrer i Bernat Mir. 

 

Notari: Pere de Fonolleda, pel rei d'Aragó. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 597) 

 

 

1356, abril, 5 (Argentona) 

 

Establiment fet per Joan Marquet, ciutadà de Barcelona, senyor de la casa del 

Cros, a Jaume Puig del Cros, d’una peça de terra part vinya al lloc dit Buiga, 

la qual es té per Pere des Bosc a agrer de tasca i braçatge de fruits de pa i de 

vi. Afronta a llevant amb honor d’Antic a migdia i ponent amb dit Puig i a 

tramuntana amb el cap de la muntanya. Cens de 4 diners.  

Notari: Gisbert d'Aiguafreda, rector d’Argentona. 

  

(BC. Fons Moja, lligall 325) 
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1356, juny, 7  

 

Llorenç Espanyol, fill del difunt Bartomeu Espanyol, de la parròquia de Santa 

Maria de Mataró, reconeix haver rebut de Benenguda, muller seva, filla de 

Berenguer Aimerich i la seva muller Saurina, de la parròquia de Sant Genís de 

Vilassar, 1000 sous, de les que ell fa augment de 500 sous, de les quals ella 

podrà disposar de 15 lliures de Barcelona per testar encara que tingui nou 

marit i no tingui fills. 

 

Testimonis: Guillem de Folgueres, Guillem Gener i Pere de Palau. 

 

Signatura  de domini de Ponç Vives, ciutadà de Barcelona, procurador de 

Felip de Vairela, capellà de la capellania de Mataró. 

 

Notari: Berenguer Ferrer, vicari de Sant Genís de Vilassar.  

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 618) 

 

 

1356, novembre, 15 (Argentona) 

 

Jaume de Puig i la seva muller Farrera, que primer fou muller de Guillem 

Mallol, difunt de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, reconeixen haver 

rebut de Guillem Mallol i Elisenda, muller de dita, 800 sous de restitució de 

dot. 

 

Testimonis: Francesc Bellatriu, Pere Febrer, Bernat Estrany i Pere Palau. 

 

Notari: Arnau de Puig, prevere de Sant Julià d'Argentona, per Francesc 

Rufac?, rector. 



517 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 303) 

 

 

1357, juliol, 23   

 

Pere Fonellet i la seva muller Sibília, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, 

reconeixen deure a Berenguer Pins, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, 

900 sous de dot de la seva filla Alamanda, muller de Berenguer. El termini de 

pagament serà de 20 lliures de Barcelona el dia de la celebració, 100 sous el 

següent Nadal i successius. Presenten com a fideïcomissaris a Guillem Rovira 

d'Argentona, Guillem Mir i Llorenç Gavarra, de Dosrius. 

 

Testimonis: Francesc Sabater, Guillem Mateu, àlies Mascort i Pere Ausmellis. 

 

Notari: Bernat Major, prevere regent d'església d'Argentona per Ramon Bova, 

rector de dita. 

 

(APCPA. Pergamí desena 1, núm. 10 ) 

 

 

1357, novembre, 11 (Mataró)   

 

Berenguer Boet, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, ven a Pere 

Benajam, de dita parròquia, un cens de 5 sous anuals a pagar per Nadal, junt 

amb el domini i drets que té sobre unes cases del propi Benajam situades a la 

vila de Mataró, que es tenen sota domini del castell de Mataró. Sància, muller 

de Berenguer Boet, aprova la venda. Preu de 60 sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Jaume Sabater, Ramon Den Thous i Ponç Barraria, escrivent de 

Barcelona. 
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Signatura  de domini de Ramon den Thous, procurador substitut de Guillem 

Morey, ciutadà de Barcelona, procurador del noble Marià, Jutge d'Arborea, 

senyor del Castell de Mataró. 

 

Notari: Pere Martí, notari públic per tota la terra del rei d'Aragó i el terme i 

jurisdicció del castell de Mataró. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 64) 

 

 

1358, maig, 25   

 

Bernat de Vilaseca, espaser ciutadà de Barcelona, ven a Pere de Benajam, de 

la parròquia de Santa Maria de Mataró, una peça de terra situada a l'esmentada 

parròquia, al lloc anomenat les Ylles, que com a successor del seu pare Bernat 

de Vilaseca, difunt, va comprar a Pere de Costa i la seva muller Ermessenda, 

de Mataró, davant de Jaume d'Orís, rector de Santa Maria de Ciutat Treta, el 

24 d'octubre de 1296. Es té pels hereus de Pere de Costa i Ermessenda al cens 

d'un diner a pagar per Nadal, els quals ho tenien sota domini del castell de 

Mataró. Afronta a llevant amb honor que fou de Bernat Sibilia, difunt, a 

migdia amb el mar, a ponent amb honor d'en Costa i a tramuntana amb honor 

d'en Guillem Espanyol, difunt. Preu de 80 sous.  

 

Testimonis: Pere Rourell de Sant Andreu de Palomar i Arnau Soler, escrivent. 

Signatura  de domini de Ramon den Thous, procurador substitut de Guillem 

Morey, ciutadà de Barcelona, procurador del noble Marià, Jutge d'Arborea, 

senyor del Castell de Mataró. 

 

Notari: Pere Martí, notari públic per tota la terra del rei d'Aragó i el terme i 

jurisdicció del castell de Mataró. 
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(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 65) 

 

 

1359, maig, 14 (Barcelona) – (Manques de suport) 

 

Berenguer Llenguart, pescador ciutadà de Barcelona, considerant que Ramon 

Feliu de la parròquia de Santa Maria de Mataró posseeix a Mataró unes cases 

amb retrocortal [...] les quals té per l'esmentat Berenguer Lenguart a cert cens, 

i aquest les té pel castell de Mataró al cens de 10 sous anuals [...], i considerant 

que dit Feliu no té carta precària de dita casa, per això confirma de nou a 

Ramon Feliu les esmentades cases amb retrocortal contigu [...]. Afronten per 

una part amb un carrer que va cap al mar, per altra part amb un carrer que va a 

Barcelona, d'altra part amb honor d'en Mataró i de l'altra part amb honor d'en 

[...]  del castell de Mataró. Cens de 13 sous per Nadal. Per la confirmació ha 

rebut [...].  

 

Testimonis: Bernat de Cervera, sastre i Ramon Forest, escrivent. 

 

Signatura  de domini de Guillem Morey, ciutadà de Barcelona, procurador de 

Marià, Jutge d'Arborea i vescomte de Bas, senyor del castell de Mataró. 

 

Notari: [Guillem] de Forest, de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Adan, núm. 9) 

 

 

1359, setembre, 4 (Barcelona) 

 

Pere Bertran, picapedrer habitant a Barcelona oriünd de Mataró, fill del difunt 

Pere Bertran de Mataró, considerant els serveis fets per Pere Ballot de Mataró, 
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cosí germà del seu pare, li fa donació de tot el que li pugui pertànyer sobre una 

peça de terra erma que juntament amb Pere Costa de Mataró tenen per indivís 

a la parròquia de Santa Maria de Mataró, al lloc dit Santa Cília, la qual és de 

pertinences del mas Bertran que té en l'esmentada parròquia, sota domini del 

castell de Mataró. Afronta d'una part amb tinença d'en Seguí, d'altra amb el 

mas de Riba, d'altre part amb tinença d'en Feu, part amb tinença d'en Roig i 

part amb tinença d'en Ballot i d'altra banda amb tinença d'Arnau Portell. Per 

ajudar a pagar els censos del mas Bertran en Ballot donarà anualment 2 diner a 

Pere Bertran. 

 

Testimonis: Berenguer Rifós i Pere Cassany, escrivent. 

 

Notari: Francesc de Lladernosa, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 370) 

 

 

1359, desembre, 20    

 

Margarida, muller de Francesc de Puig, de la parròquia de Santa Maria de 

Mataró, terme del castell de Mataró, amb voluntat del seu marit, ven a Bernat 

de Soler de Bellach, del terme del castell de Mataró, una peça de terra amb 

una casa, amb arbres, que té al dit terme, al lloc dit a la coma des lach. Està 

sota domini de l'altar de sant Joan que es troba en l'església de santa Maria de 

Ciutat Treta i pel seu rector, per Bernat Agell com a succeint a Pere sa Guera, 

difunt ciutadà de Barcelona, propietari del mas d'Orta, de dita parròquia, i pels 

hereus del mas Om de Sant Esteve de Canyamàs, per indivís, el qual cens de 

12 diners prometeu seguir a Ramon Carbonell, de Mataró. Afronta a llevant 

amb una riera que hi ha, a migdia amb tinença d'en Bernat Feliu i a ponent i 

tramuntana amb honor d'en Ferrer de Valldeix. Preu de 100 sous.  
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Testimonis: Bernat Sureda, vicari de Santa Maria de Mataró i Guillem ça 

Guera, del dit terme del castlell de Mataró. 

 

Signatura  de domini de Sància, filla i hereva de Guillem d'Orta, difunt del 

terme del castell de Mataró, ara muller de Raimon d'Orta, també de dit terme. 

 

Signatura  de domini de Bernat Agell, prevere i beneficiat de l'altar de sant 

Joan construït a l'església de Santa Maria de Mataró. 

 

Signatura  de domini de Bernat Agell, prevere, successor de Pere Ça Guera, 

ciutadà de Barcelona difunt.  

 

Notari: Pere Martí, notari del terme i jurisdicció del castell de Mataró, qui [ha 

obviat] la signatura dels hereus del mas Om. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 66) 

 

 

1360, març, 26 (Barcelona)    

 

Timbor
16

, jutgessa d'Arborea, senyora del castell de Mataró,.... considerant que 

Guillem Morei, ciutadà de Barcelona, procurador del seu marit Marià, va 

establir el en emfiteusi a Pere Martí, notari i ciutadà de Barcelona, l'escrivania 

i cúria del castell de Mataró i el seu terme i jurisdicció, ella li estableix 

l'escrivania i la Cúria de la vila de Mataró. Cens de 2 morabatins anuals per 

Nadal equivalents a 9 sous. Entrada de 10 lliures de Barcelona. 

                                                 
16

 .- Timbor de Rocabertí, filla de Dalmau, vescomte de Rocabertí, va maridar el 

1336 amb Marià IV (†1377), jutge d'Arborea. 
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Notari: Pere Martí. 

 

(AHPB, manual 17.1) 

 

 

1360, juliol, 16 (Argentona) 

 

Pere des Bosc, senyor del castell de Sant Vicenç i de Vilassar, estableix en 

emfiteusi a Ferrer de Raimir, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, una 

peça de terra amb una casa construïda, la qual és part coberta i part descoberta, 

que té en alou a Argentona, al lloc dit Torra de Cogoll. Afronta a llevant amb 

honor d'en Tunyí, a migdia amb el mar, a ponent amb honor d'en Arnau 

Ponçeta i a tramuntana amb honor d'en Batlle. També li estableix una peça de 

terra que té en alou a l'esmentat lloc. Afronta a llevant amb honor d'Arnau 

Ponçeta, a migdia amb el mar, a ponent amb tinença d'en Tunyí i a tramuntana 

amb un camí. Amb pacte que haurà de ser home propi, soliu i afocat seu. Cens 

de 25 sous anuals, dels quals per Nadal 12 sous i 6 diners i per Sant Pere i Sant 

Feliu d'agost 12 sous i 6 diners més. També que anualment hagin de fer una 

tragina. En cas que algun s'hagi de redimir algun infant s'hauran de pagar 20 

sous. Entrada de 150 sous. Constança, muller de Pere des Bosc, confirma 

l'establiment. 

 

Testimonis: Bernat Agell, prevere, Berenguer Batlle de dita parròquia 

d'Argentona i Guillem Capella de Santa Maria de Mataró. 

 

Notari: Francesc Lladó, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 436) 
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1360, Setembre, 6 

 

Testament de Francesc Bellatriu, fet patint una malaltia corporal de la que 

temia morir. Nomena com a marmessors al rector d’Argentona, a Pere Estrany 

i a Guillem Ballot, tots de dita parròquia. Destina 100 sous per l’ànima volent 

que es distribueixin de la següent manera: 2 sous a l’altar de Sant Julià 

d’Argentona per la seva sepultura, 2 sous a Sant Llorenç, 3 diners a cadascun 

dels altres altars de dita església, 2 diners a cada bacina de la mateixa església 

i 2 sous als marmessors. Llega a Bartomeva i a Sància 5 sous, i així mateix 

llega a la seva muller Sància 50 sous i la fa senyora majora de tots els seus 

béns durant la seva vida natural sempre i quan es mantingui casta i sense 

marit. En cas contrari li llega únicament 10 sous, tot reconeixent que li va 

aportar 40 lliures en dot al matrimoni. La resta dels 100 sous mana que els 

distribueixin els marmessors com creguin. Nomena hereu del mas Bellatriu al 

seu fill Pere sota condició que si el dit Pere vol posseir el mas Nadal de 

Mataró, passi el mas Beatriu a Bernat, altre fill seu. Però si Pere renuncia al 

mas Nadal en favor del mas Beatriu, que el mas Nadal sigui la legítima de la 

seva germana Ròmia, filla del testador, i li donin 5 sous a Bernat de legítima. 

Si Pere no té fills o aquests no arriben a edat de fer testament el substitueix per 

la seva filla Ròmia, a igual condició, i sinó per Bernat. I si cap dels seus fills té 

descendència nomena hereus a Francesc o a Bonanat Beatriu, cosins germans 

del testador. Dóna potestat als seus marmessors perquè venguin o tranfereixin 

qualsevol bé seu per complir la seva voluntat. Llega també al seu fill Pere unes 

espatlleres i dues túniques, una de vermella i l’altra blanca. 

 

Testimonis: Guillem Cabot, Bernat Estrany i Pere d’Aiguafreda. 

 

Notari: Bernat Major, prevere d’Argentona, per Ramon Bova rector de dita. 

 

(APCBA. Pergamí,  núm. 5) 
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1361, febrer, 7  

 

«Circa horari meridiey in presencia mei Petri de Prato, notari infrascripti et 

Gabrielis Batlle, Berengari Moyoni et Guillermi Ferrari, testium ad hec 

espaliter vocatorum Guillermo de Podio, Vivonus de Femadis, Guillermus ça 

Capella, Frnciscus Besatriu, Arnaldus des Camp, Marchus ça Penya, 

Bernardus Çabateri, Arnaldus despinalt, Berengarius Ferrari, Arnaldus 

Bartholomei, Letonus Martini, Berengarius de Pins, Berengarius Ballot, 

Petrus Novelli, Berengarius de Fornellis, Berengarius Raymundi, Petrus des 

Polls, Guillermus de Matheo, Letonus de Riudemeyam, Arnaldus Ledoni, 

Berengarius Arn, Guillermus Castell, Guillermus Prima, Guillermus Rispau, 

Franciscus Collelli, Petrus Februari, Petrus Ledoni, Guillermus Viveri, Simon 

de Croanyes, Bernardus de Torrentibus et Guillermus Mirayes, habitatores ut 

dixerunt termini castri de sancto Vincencio, constituti personaliter in platea 

sagrarie de Argentona, termini dicti castri», davant de Ramon de Caldes, 

procurador de Pere de Bosc, senyor del dit castell, els quals veïns van fer 

jurament de fidelitat a l'esmentat Pere des Bosc. 

 

Notari: Pere de Prat, per tota la terra del rei d'Aragó. 

 

(BC. Pergamí núm. 23333
17

) 

 

 

                                                 
17

 .- El present pergamí contè dos documents similars, datats el mateix dia a les 

places de Vilassar (al vespre) i a la plaça de la sagrera d'Argentona (a migdia). Al 

dors: "Nº 230 - hh. Títol 3, D, 10.4 nº 50. Acte de fidelitat de bons vassalls prestat 

per los òmens de Vilessar y de St. Vicens al sor. Pere des Bosch, llur sor. natural". 

Els veïns dels termes dels castells de Vilassar i Sant Vicenç, aplegats a la plaça de 

Vilassar i a la sagrera d'Argentona, fan homenatge a Pere Desbosc, nou senyor dels 

castells, i li prometen fidelitat, amb notari i testimonis. 
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1361, octubre, 16 (Barcelona) 

 

Ferrer Creixell, àlies Ferrer, magistrat ciutadà de Barcelona, per cobrir certes 

necessitats ven a Pere Ballot, del terme del castell de Mataró, unes cases amb 

pati i feixa contigua, les quals té al terme del castell de Mataró, en la vila de 

ciutat treta. Es té per Bernat Mir, del terme de dit castell, al cens anual de cinc 

sous per la festa de Nadal. Està sota domini directa i alou de la noble Timbor, 

jutgessa d’Arborea, comtessa de Goceà, vicecomtessa de Bas, senyora del 

castell de Mataró a certs censos. Afronta a llevant amb honor de Berenguer de 

[Pou],[a migdia amb honor d'en] Jaume Sabater, a tramuntana amb honor d'en 

Bernat Mir de Mataró, i a ponent amb la via pública que allí és
18

. El 

comprador pagarà el cens de 5 sous i la tasca i agrer a Bernat Mir. Preu de 20 

lliures de Barcelona. Aquesta venda és ratificada i aprovada per Guillermona, 

muller de Ferrer Creixell. 

 

Testimonis:  Pere Pinós i Berenguer Ferrer, ambdós de la ciutat de Barcelona. 

 

Notari: Pere Martí, notari públic per tota la terra del rei i pel terme del castell 

de Mataró.  

 

Signatura  de domini de Raimon de Tous, procurador substitut del venerable 

Guillem Morey, ciutadà de Barcelona, procurador de la noble Timbor, senyora 

del castell de Mataró.  

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 132) 

 

 

                                                 
18

 .- En la línia cinquena manca “de la gleva del mas que fou de Pere de Mas”. 
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1361, desembre, 29   (Mataró) 

 

Pere de Miralles, del terme del castell de Mataró, promet segons el pacte fet 

amb Guillerma, muller de Pere Ballot, del terme de dit castell, que li deu 23 

lliures i 10 sous de Barcelona, de les 50 lliures totals, i per tal renuncia als 

drets que té sobre el mas anomenat de Mas, del terme de dit castell. La manera 

de pagar-ho seran 80 sous cada any, a començar des d'aquest mateix. 

 

Testimonis: Guillem Ventosa, escrivent de Barcelona i Pere Guerau, de la 

cúria del castell de Mataró. 

 

Notari: Pere Martí, del terme del castell de Mataró. 

 

(APCPM.  Pergamí,  núm. 52) 

 

 

1362, març, 17  

 

Alamanda, muller de Bernat Soler de Belach de Vayleix, terme del castell de 

Mataró, defineix a Antoni Català, nebot seu de dit lloc, de tots els drets que 

pogués tenir sobre el mas Català per legítima paterna i materna, per la qual ha 

rebut plenaria satisfaccionem.  

 

Testimonis: Ponç de Mataró i Berenguer de Prunés. 

 

Notari: Pere Martí, del terme i jurisdicció del castell de Mataró 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 485) 
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1362, desembre, 12 – (Manques de suport) 

 

Jaume Rossell, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, terme del castell de 

Mataró, ven a Pere de Benajam, de dit lloc, una peça de terra al terme de dit 

castell, al lloc dit balil, que té com a successor dels seus parents difunts. Es 

troba sota domini de la prepositura de Cardedeu al cens d'un cinquè dels fruits. 

Afronta a llevant i migdia i a [...] i a [...] amb honor de n'Antoni Català del 

terme de dit castell. Antigament afrontava a llevant amb alou de Santa Maria, 

a migdia amb terra de Bernat d'Orta, a ponent [...]. Preu de 30 sous de 

Barcelona. 

 

Testimonis: Guillem Saguera, Ponç de Mataró, Pere Guerau i Guillem 

Ventosa, escrivent ciutadà de Barcelona. 

 

Signatura  de domini de Romeu Mascaró, prepòsit de santa Maria de 

Cardedeu. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 67) 

 

 

1363, gener, 15    

 

Vicenç Armengol, prevere de Barcelona, procurador de la senyora de la 

Cambreria del monestir de sant Pere de les Puelles de la ciutat de Barcelona, 

estableix de nou a Guillem de Folgueres, de la parròquia de Santa Maria de 

Mataró, terme del castell de Mataró, una feixa de terra que té dels seus 

avantpassats. Afronta a llevant i migdia amb honor de l'establert i a ponent i 

tramuntana amb honor d'en Mataró. El cens a pagar serà, enlloc del cinquè i 

braçatge de tots els fruits que heu acostumat a pagar, 18 diners anuals a pagar 

per Nadal. L'entrada serà de 5 sous. 



528 

 

Testimonis: Jaume Ponç Guillem, Pere de Puig i Guillem de Folgueres, tots de 

Mataró. 

 

Pere Martí, notari de Barcelona i de la jurisdicció del castell de Mataró. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 68) 

 

 

1363, febrer, 5   

 

Sància Rovira i el seu fill Bernat, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, 

estableixen en emfiteusi a Pere de Benajam, de la parròquia de Santa Maria de 

Mataró, una peça de terra situada a Argentona, al lloc dit a les buiguas, al 

terme del castell de sant Vicenç, sota domini de Pere des Bosc, senyor de dit 

castell. Afronta a llevant amb Pere Feliu, àlies Aperset, a migdia amb en 

Valençó, a tramuntana amb pertinences de dit Pere Benajam i a ponent amb 

pertinences del mas . El cens a pagar seran 6 diners anuals per Nadal. Entrada 

de 40 sous de Barcelona. 

 

Signatura  de domini de Pere des Bosc, senyor del castells de sant Vicenç i de 

Vilassar.  

 

Notari: Gisbert d'Aiguafreda, rector de Sant Julià d'Argentona. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 69) 

 

 

 

 

 



529 

 

1363, juny, 19 (Barcelona)    

 

Guillem de Comes, preceptor de l’església de Tarragona i Pere de Sant 

Climent, ciutadà de Barcelona, Diputats de la Generalitat de Catalunya i del 

regne de Mallorca, en nom de la Diputació, reconeixen haver rebut de Bernat 

Sabater, de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, que en nom de la seva 

Universitat, per 85 focs que són de Pere des Bosc, ciutadà de Barcelona, ha 

pagat en la Taula d’Eimeric Dusai i Jaume de Gualbes, canviadors de 

Barcelona, 35 lliures, 12 sous i 6 diners de Barcelona  per raó dels diners que 

devia dit des Bosc pels homes de dita parròquia, dels castell de Vilassar i de la 

parròquia de Cabrera, que sumen en total 219 focs.  

 

Testimonis: Narcís Franch i Joan de Font, escrivents de Barcelona. 

 

Notari: Bernat Vivar, de Barcelona. 

 

(BC. Pergamí núm. 12731)  

 

 

1363, agost, 8  

 

Alamanda, vídua de Pere de Prats, ciutadà de Barcelona, filla dels difunts Pere 

Ferrer i Sàuria, del terme del castell de Mataró, defineix a Guillerma, germana 

meva i muller de Pere de Benajam, de dit lloc, de tots els drets que pugui tenir 

sobre el mas Ferrer del terme del castell de Mataró, renunciant als drets que té 

per raó de legítima. (no ha rebut diners a canvi).  

 

Testimonis: Bernat Agell, prevere de l'església de Santa Maria de Mataró i 

Guerau Faner, de la vila de Mataró. 
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Notari: Pere Martí, notari públic de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 70) 

 

 

1363, agost, 28 (Mataró) 

 

Jaume Sabater de la parròquia de Santa Maria de Mataró, terme del castell de 

Mataró, estableix a Pere Ballot de dita totes aquelles cases amb eixida i amb 

hort que allí és amb les entrades i eixides, drets i pertinences que té en la 

sagrera de dita parròquia, sota cens anual de dos sous de Barcelona a pagar per 

Nadal a la Sra. Timbor, jutgessa d’Arborea, comtessa de Goceà i vescomtessa 

de Bas, senyora del castell de Mataró. Limita a llevant amb tinença de 

Berenguer de Pou, a migdia amb carrer públic, a ponent amb altre carrer 

públic i a tramuntana amb tinença de l’estabilient Pere Ballot. El cens serà de 

20 sous anuals per la festa de Nadal i l'entrada de 20 lliures de Barcelona. 

 

Signatura  per raó d’assentiment Arnau Sabater fill de Jaume Sabater. 

 

Testimonis: Pere Goday rector de Sant Andreu de Llavaneres, Guillem 

Dilmer, Pere de Benajam de Mataró i Jaume Bou escrivent de Barcelona. 

 

Signatura  de Guillem Morey procurador General del Castell de Mataró. 

Testimonis: Francesc de Comes, sastre de Mataró, Pere d’Alzina i Jaume Bou 

escrivent de Barcelona. 

 

Notari: Pere Martí notari públic de Barcelona i de la jurisdicció del castell de 

Mataró. 

 

(APCMC.  Pergamí,  núm. 12) 



531 

 

1363, octubre, 15 (Mataró) 

 

Berenguer de Pou, de Santa Maria de Mataró, terme del castell de Mataró, 

estableix en emfiteusi a Pere Ballot, de dita, una peça de terra amb arbres de 

diferent espècie que té a la vila de Mataró, al lloc esmentat as clos. Es té per 

Timbor, jutgessa d’Arborea, comtessa de Goceà, vicecomtessa de Bas, 

senyora del castell de Mataró a certs censos i sotscensada pel seu mas Pou, el 

qual és alou de dita Timbor. Afronta a llevant amb honor d'en Pere Ribes, a 

migdia part amb honor d’en Pou, part amb un camí i a tramuntana part amb un 

camí públic i part amb honor d'en Pere Ballot i a ponent amb un camí públic. 

Cens de 30 sous anuals a pagar per Nadal i entrada de 100 sous. 

 

Testimonis:  Bernat Ferrer, ferrer de Mataró, i Pere de Miralles, senior de 

Mataró. 

 

Signatura de Guillem Morey, pescador, procurador de Timbor. 

 

Notari: Pere Martí, notari públic de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 22) 

 

 

1364, juliol, 13  (Terme del castell de Mataró) 

 

Pere Bova, del terme del castell de Mataró, fill i hereu del difunt Bernat Bova, 

de dit lloc, estableix en emfiteusi a Pere Ballot, de la parròquia de Santa Maria 

de Mataró, un casal o pati de terra on hi havia una casa que ara està 

enderrocada, que té a l'esmentada parròquia. Es té per la noble Timbor, 

jutgessa d'Arborea, Comtessa de Goceà, vicecomtessa de Bas, senyora del 

castell de Mataró, a certs censos juntament amb el mas Bova. Afronta a llevant 
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amb honor del mateix Pere Ballot, a migdia amb el mas anomenat Lonch, a 

ponent i a tramuntana amb un camí públic. Per l'establiment pagarà un cens 

anual de 12 diners per Nadal i 16 sous d'entrada. 

 

Testimonis:  Bernat Agell, prevere de l’església de Mataró, i Bernat Sala de 

Mataró. 

 

Signatura  de domini de Ponç de Mataró, batlle i regent i procurador del castell 

de Mataró i de la noble Timbor, senyora del dit castell. 

 

Notari: Pere Martí, notari públic de Barcelona i del terme del castell de 

Mataró. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 79) 

 

 

1364, agost, 16 (Barcelona) 

 

Ramon Gener, preceptor de la Seu d'Urgell, Guillem de Togores, cavaller i 

Pere de Sant Climent, ciutadà de Barcelona, Diputats de la Generalitat de 

Catalunya i de Mallorca, en nom de la Diputació, reconeix haver rebut de 

Ponç de Mataró, del terme del castell de Mataró, per 184 focs que són del 

terme del dit castell pagats en la Taula de Berenguer Bertran, canviador de 

Barcelona, per raó del fogatge del mes present, 43 lliures i 14 sous de 

Barcelona.  

 

Testimonis:: Bernat Corró i Bernat de Quer, escrivent de Barcelona. 

 

Notari: Bernat Vivar, de Barcelona. 
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(MASMM. Pergamins Marià Ribas, núm. 9)  

 

 

1365, febrer, 16 (Mataró) 

 

Berenguer de Pou, de Santa Maria de Mataró, terme del castell de Mataró, ven 

a Berenguer Arnau de Santa Maria de Mataró, un camp de terra que té al terme 

del castell de Mataró, al lloc dit quadroncelles, sota domini de Timbor, 

jutgessa d’Arborea, comtessa de Goceà, vicecomtessa de Bas, senyora del 

castell de Mataró al cens de 2 diners de Barcelona anuals per Nadal. Afronta a 

llevant i migdia amb honor d'en Berenguer Arnau, comprador, a ponent amb 

honor d'en Berenguer Rubei, de Mataró, i a tramuntana amb un camí públic 

que va al Cros, versus Argentona. Preu de 15 lliures de Barcelona. Signatura  

de Gueralda, muller de Berenguer de Pou. 

 

Testimonis:  Guillem sa Guera i Raimon des Peres, de Mataró, Jaume Pujó i 

Guillem Castellar de Mataró.  

 

Signatura  de Ponç de Mataró, batlle del castell de Mataró per la noble 

Timbor. 

 

Notari: Pere Martí, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 40) 

 

 

1366, setembre, 26 (Barcelona) 

 

Bernat de Corbera, senyor del castell de Far, defineix a Ramon Dols, fill del 

difunt Berenguer Dols i de Marquesa, de la parròquia de Sant Esteve del Coll, 
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i a tota la seva prole, de les propietats i dominis que tenen del mas Dols, el 

qual té sota domini de Corbera en l'esmentada parròquia. El preu d'aquesta 

absolució foren 100 sous.  

 

Testimonis: Nicolau Bertran, ciutadà de Barcelona, i Ramon Font, de la 

parròquia de sant Esteve. 

 

Notari: Ramon Maçana, notari públic de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 71) 

 

 

1366, octubre, 16 (Mataró) 

 

Ponç de Mataró, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, estableix en 

emfiteusi a Pere Verdaguer, de la parròquia de Sant Martí de Mata, terme del 

castell de Mataró, una feixa de terra amb arbres, situada a Mataró, al lloc dit as 

Brunicardo. Es té pel venerable Pere de Màrgens, senyor del castell de Mataró 

a certs censos. Afronta a llevant amb honor d'en Osona, a migdia i ponent amb 

honor del mas borda Lladó i a tramuntana amb honor de l'esmentat Pere 

Verdaguer. Cens de 18 diners de Barcelona anualment per Nadal. Entrada de 

15 sous. 

 

Testimonis: Bernat Agell, prevere de Santa Maria de Mataró i Bonanat de 

Folgueres, de la vila de Mataró. 

 

Signatura  de domini de Pere de Màrgens, senyor del castell de Mataró. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 72) 
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1366, octubre, 24 (Mataró) 

 

Elisenda, muller de Francesc Guerau, àlies Francesc Portell, de la parròquia de 

Sant Martí de Mata, terme del castell de Mataró, amb el consentiment del seu 

marit, reconeix haver rebut d'Arnau Portell de Valldeix, terme del castell de 

Mataró, germà de Francesc, per raó de l'aixovar promès, [30] sous de 

Barcelona.  

 

Testimonis: Bernat Agell, prevere de Santa Maria de Mataró i Ramon d'Orta i 

Guillem Major, del terme del castell de Mataró. 

 

Pere Martí, notari de Barcelona i de la jurisdicció del castell de Mataró. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 73) 

 

 

1366, novembre, 21  (Mataró) 

 

Francesc Marquet, senyor de la casa del Cros, situada a la parròquia 

d’Argentona, estableix en emfiteusi a Guillem Mayol una peça de terra amb 

arbres que es troba situada a Argentona, al lloc dit ça Riera. Afronta a llevant 

amb la riera, a migdia i occident amb honor del dit Marquet i a tramuntana 

amb honor de l’esmentat Mayol. Cens d’una quartera d’ordi a pagar per sant 

Pere i sant Feliu d’agost. Entrada de 60 sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Bernat Agell, Berenguer Ferrer i Pere Sauzina. 

 

Notari: Pere Martí, notari públic de Barcelona, pel terme del castell de Mataró. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 112) 
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1366, novembre, 24 (Mataró) 

 

Alamanda, muller de Bernat Alegre, de la parròquia de Santa Maria de 

Mataró, amb el consentiment del seu marit, fa donació a Bernat Tria, de dita 

parròquia, de tots els drets que té sobre el seu mas anomenat Alegre, terres i 

possessions seves, tant a Mataró com en d'altres parròquies. 

 

Testimonis: Bernat Agell, prevere de l'església de Mataró, Bernat Ferragut, del 

terme del castell de Mataró i Francesc Capella. 

 

Pere Martí, notari de Barcelona i de la jurisdicció del castell de Mataró. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 74) 

 

 

1367  (Barcelona) 

 

Ramon ça Rovira, canonja de la prepositura del mes de maig de la Seu de 

Barcelona, estableix de nou a Berenguer de Reniu, de la parròquia de Santa 

Maria de Mataró, una peça de terra amb arbres que posseeix al pla de la 

parròquia d’Argentona, a Borraç, que per títol de permuta amb dues peces de 

terra va fer amb Gabriel Lladó i la seva muller Elisenda, de la parròquia de 

Sant Julià d'Argentona, les quals dues peces de terra es troben a Argentona, al 

lloc dit Geronella. La qual permuta es va fer en poder de Pere Llorenç, rector 

de Sant Julià d'Argentona, el 10 de maig de 1366. La qual peça de terra la 

teniu al cens del cinquè i el braçatge de tots els fruits. Afronta a llevant amb 

honor d'en Estrany, a migdia amb honor de Sant Pere de Clarà i amb honor 

d'en Ferrer de Mataró i a ponent amb un carrer. En compensació del cinquè i 

braçatge s'estipula un cens anual per Nadal de 6 sous. Esmenta que la peça de 

terra forma part del mas Lladó d'Argentona. Entrada de 3 sous. 
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Testimonis: Bernat Agell, prevere, Pere Feliu i Bernat Ferrer, de la parròquia 

de Santa Maria de Mataró. 

 

Notari: Pere Martí. 

 

(AHPB, manual 17.11) 

 

 

1367, gener, 12 (Argentona) 

 

Francesca, filla de Guillem Moió i d’Elisenda, aquesta senyora útil i 

propietària del mas Serra de Sant Julià d'Argentona, reconeix haver rebut de 

Jaume Ferrer, d’Argentona, 30 lliures de Barcelona com a dot per matrimoni. 

Com a garantia de la dot obliga tot el mas Serra, amb les seves terres i 

possessions, que té sota domini directe de Pere des Bosc, senyor seu natural. 

 

Testimonis:  Arnau Camp i Pere Estrany, ambdós d’Argentona. 

 

Notari: Ramon Bova, rector de Sant Julià d'Argentona. 

 

Signatura  de domini de Pere des Bosc, senyor dels castells de Sant Vicenç i 

de Vilassar. 

 

(APCSLL. Pergamí núm. 2) 

 

 

1367, abril, 5  (Cabrera)   

 

Guillem d'Argentona, senyor de la Domus d’Agell de la parròquia de Sant 

Feliu de Cabrera i de la Domus de Vallbona, estableix a Bernat Agell, fill 
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d'Arnau Agell, de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera, el mas anomenat 

Bonet, situat en la parròquia de Cabrera, al lloc dit Agell, que té en alou, amb 

totes les seves terres, ermes i cultivades, el qual mas afronta per les quatre 

parts amb terres del dit mas. 

1. Peça de terra al lloc dit Basey. 

2. Feixa de terra a Rogí. Afronta a ponent amb camí que va a Santa 

Margarida.   

3. Feixa de terra a ses Fexes. 

4. Feixa de terra a ses Ribes. Afronta a llevant amb la riera d'Argentona. 

5. Feixa de terra a ses Roget. 

6. Feixa de terra al torrent de la Padrosa. 

7. Feixeta de terra en un torrent. 

8. Quaranta feixes de terra més que té per altres senyors a diferents llocs. 

Cens d'un quart dels pans i un sisè dels vins; set vuitens de forment i deu 

vuitens d'ordi per sant Pere i Feliu d'agost; sis sous per Nadal; un corp de 

porco. També els jornals i les obres que acostumen a fer els seus emfiteutes. 

També la remença que té com a senyor de la casa d'Agell. Entrada de 100 

sous. 

 

Testimonis: Arnau Agell, pare de l'esmentat Bernat, Bernat Agell, prevere de 

Mataró i Arnau Ballot i Pere Ripoll. 

 

Notari: Pere Martí. 

 

(AHPB, manual 17.11) 
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1367, juliol, 1  (Mataró)  

 

Bernat Sala de Valldeix, parròquia de Santa Maria de Mataró, ven a Arnau 

Mas de Mata, terme del castell de Mataró, una peça de terra amb arbres que té 

pels seus avantpassats  al lloc dit es Palau, que té per Simó Soler i la seva 

muller Ermesenda, de dita parròquia, al cens del cinquè dels pans i vins i dels 

altres fruits que s'obtinguin, sense satisfer cap altres tasca ni agrer. Està sota 

domini de Pere de Màrgens, senyor del castell de Mataró. Afronta a llevant 

amb honor d'en Costa, a migdia amb honor d'en Ponç Guillem, a ponent amb 

honor d'en Aperset i a tramuntana amb honor d'en Guera. Preu de 40 sous de 

Barcelona. 

 

Testimonis: Berna Agell, prevere de Santa Maria de Mataró i Marc Carbonell. 

 

Signatura  de domini de Pere Vicenç, procurador general de Pere de Màrgens, 

escrivent de la casa del rei. 

 

Notari: Pere Martí. 

 

(AHPB, manual 17.11) 

 

 

1367, agost, 2  (Mataró)    

 

Bernat Agell, prevere, beneficiat de l'altar de Sant Joan de l'església de Santa 

Maria de Mataró, estableix en emfiteusi a Pere Garau, de la vila de Mataró, 

una casa amb hort contigu amb diversos arbres. Afronta a llevant amb el 

carrer, a migdia amb honor d'en Castellà, a ponent amb honor o tinença de dit 

altar i a tramuntana amb honor d'en Pascàs Barber. Cens anual de 8 sous a 

pagar per Sant Pere i Feliu d'agost i una entrada de 30 sous. 
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Testimonis: Berenguer Reniu i Guillem Morera. 

 

Notari: Pere Martí.  

 

(AHPB, manual 17.11) 

 

 

1367, agost, 27     

 

Joan Morró, ciutadà de Barcelona, tutor testamentari de Saurina, filla i hereva 

de Bernat Mir, difunt de Mataró i Guillerma, que primer fou muller de dit 

Bernat i després de Ramon ses Peres, ciutadà de Barcelona, la qual tutela fou 

feta davant del vicari Joan Mas, de Santa Maria de Mataró, el 3 de novembre 

de 1361, cedeix des del 31 de setembre vinent i durant un any a Bernat 

Castelló, habitant a Mataró, un hospici que dita pubilla té a la vila de Mataró, 

prop de la plaça, juntament amb un hort. Preu de 6 lliures de Barcelona.  

 

Testimonis: Pere Codina, sabater de Barcelona i Andreu Navarra, escrivent de 

Barcelona. 

 

Notari: Pere Martí. 

 

(AHPB, manual 17.12) 

 

 

1367, setembre, 11  (Mataró)  

 

Elisenda, vídua de Pere Serra, difunt del terme del castell de Mataró, atenent 

que las seva filla Francesca té fills del seu matrimoni, li fa donació del mas 

Saguí amb totes les seves terres, situat al terme del dit castell, reservant-se 20 
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lliures de Barcelona per poder testar. També mana que les seves filles Sància i 

Bartomeva siguin dotades segons les possibilitats del mas Saguí i del mas 

Serra. 

 

Testimonis: Bartomeu Agell, Pere Feliu i Guillem Ballot. 

 

Notari: Pere Martí. 

 

(AHPB, manual 17.12) 

 

 

1367, setembre, 11  (Mataró)     

 

Francesca, filla de Pere Serra, difunt, i d'Elisenda, vivent, de la vila de Santa 

Maria de Mataró, reconeix haver rebut de Berenguer de Puig, de la parròquia 

de Santa Maria de Cardedeu, marit seu, 50 lliures de Barcelona de dot. 

Assegura, a canvi, el seu mas anomenat Saguí. 

 

Testimonis: Bartomeu Agell, Pere Feliu i Guillem Ballot. 

 

Notari: Pere Martí. 

 

(AHPB, manual 17.12) 

 

 

1367, octubre, 15   (Barcelona)    

 

Simó de Croanyes, de la parròquia de [Sant Julià d'Argentona]  ven a Guillem 

ça Guera, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, una terra plana que té al 

lloc dit a çes Cominals, sota domini del castell de Mataró a certs censos 



542 

 

anuals. Afronta a llevant amb honor d'en Campmajor, a migdia amb honor 

d'en Pujol i a ponent i tramuntana amb honor del comprador. Preu de 25 sous. 

Francesca, muller de Simó, aprova la venda. 

 

Testimonis: Bernat Agell i Ramon Llibra. 

 

Notari: Pere Martí.  

 

(AHPB, manual 17.12) 

 

 

1367, octubre, 28  (Mataró)    

 

Francesc Capella, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, estableix en 

emfiteusi a Pere sa Llibra i la seva muller Miquela, de la vila de Mataró, unes 

cases amb hort o pati de terra contigu, que són a la vila de Mataró, prop d'un 

hospici de Francesc Capella. Es té per Benenguda, muller de Francesc Sala, 

ciutadà de Barcelona al cens d'un diner i sota domini de Pere de Màrgens, 

senyor del castell. Afronta a llevant amb un carrer, a migdia amb un carrer que 

porta a la riera, a ponent amb honor d'en Soler i a tramuntana amb honor de na 

Sala. El cens serà de 7 sous per Tots Sants. Entrada de 75 sous. Alamanda, 

muller de Francesc Capella, aprova l'establiment. 

 

Testimonis: Pere Mas i Ramon Llibra. 

 

Signatura  de Pere de Màrgens per raó de senyoria. Signatura  de Constança, 

muller de Pere de Màrgens. 

 

Notari: Pere Martí. 
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(AHPB, manual 17.12) 

 

 

1367, [novembre, 12]    

 

Pere de Màrgens, ciutadà de Barcelona, senyor del castell de Mataró, estableix 

de nou a Pere Ribes, mariner ciutadà de Barcelona, fill de Pere Ribes i la seva 

muller Elisenda, difunts de la parròquia de Santa Maria de Mataró, unes cases 

enderrocades i un tros de terra o clos amb arbres situades prop de la vila de 

Mataró, que es tenen per Berenguer de Rubei de Mataró al cens de 3 sous 

anuals per Nadal i pels hereus de Pere Guillem de Folgueres, difunt de dita, al 

cens de 14 diners per Nadal, les quals les tenen sota domini i alou de 

l'estabilient com a senyor del castell de Mataró a cert cens. Afronta a llevant 

amb honor d'en de Bonanat de Folgueres, a migdia Amb honor d'en Berenguer 

de Pou, a ponent amb honor d'en Pere Ballot, difunt, i a tramuntana amb camí 

que va al castell de Mataró. Per l'establiment ha rebut 9 sous. 

 

Testimonis: Pere Codina, sabater ciutadà de Barcelona i Andreu Navarra, 

escrivent de Barcelona. 

 

Notari: Pere Martí.  

 

(AHPB, manual 17.12) 

 

 

1367, novembre, 12   

 

Pere Ribes, mariner ciutadà de Barcelona, fill de Pere Ribes i la seva muller 

Elisenda, difunts de la parròquia de Santa Maria de Mataró, estableix a Bernat 

Feliu i la seva muller Guillerma, de Mataró, unes cases enderrocades i un tros 
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de terra o clos amb arbres situades prop de la vila de Mataró, que té per 

Berenguer de Rubei de Mataró al cens de 3 sous anuals per Nadal i pels hereus 

de Pere Guillem de Folgueres, difunt de dita, al cens de 14 diners per Nadal, 

les quals les teniu sota domini i alou de l'estabilient com a senyor del castell de 

Mataró a cert cens. Afronta a llevant amb honor d'en de Bonanat de Folgueres, 

a migdia Amb honor d'en Berenguer de Pou, a ponent amb honor d'en Pere 

Ballot, difunt, i a tramuntana amb camí que va al castell de Mataró. El cens a 

pagar serà mitja quartera de forment a mesura de Granollers per Nadal i els 

altres dos censos i una entrada de 15 lliures de Barcelona. 

 

Notari: Pere Martí.  

 

(AHPB, manual 17.12) 

 

 

1368, gener, 3   

 

Guillem Morera i Elisenda, de Sant Andreu de Llavaneres, considerant que el 

seu fill Guillermó ha tingut fills del seu matrimoni amb Francesca, filla de 

Guillem Mascort i la seva muller Ferrera, de la parròquia de Sant Martí de 

Mata, li fan donació, després del seu seu òbit, del mas Llull, el qual té en 

l'esmentada parròquia, sota domini de pro indivís de l'almoina de la Seu de 

Barcelona i de Guillem Sala, de la parròquia de Sant Martí d'Arenys. 

 

Testimonis: Bernat Agell, prevere de Mataró, Guillem Lloreda i Guillem Mir. 

Notari: Pere Martí. 

 

(AHPB, manual 17.11) 
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1368, gener, 3  (Terme del castell de Mataró)     

 

Guillem Morera i Elisenda, de Sant Andreu de Llavaneres, considerant que el 

seu fill Guillermó ha tingut fills del seu matrimoni amb Francesca, filla de 

Guillem Mascort i la seva muller Ferrera, de la parròquia de Sant Martí de 

Mata, li fan donació, després del seu òbit, del mas Llull, el qual té en 

l'esmentada parròquia, sota domini de pro indivís de l'almoina de la Seu de 

Barcelona i de Guillem Sala, de la parròquia de Sant Martí d'Arenys. 

 

Testimonis: Bernat Agell, prevere de Mataró, Guillem Lloreda i Guillem Mir. 

 

Notari: Pere Martí. 

 

(AHPB, manual 17.11) 

 

 

1368, gener, 12  (Terme del castell de Mataró)     

 

Guillem Morera, fill de Guillem Morera i Elisenda, de Sant Andreu de 

Llavaneres, reconeix haver rebut de Francesca, filla de Guillem Mascort i la 

seva muller Ferrera, de la parròquia de Sant Martí de Mata, 60 lliures de dot, 

de les quals ell fa augment de 30 lliures més, sumant tot plegat 90 lliures, que 

assegura sobre el seu mas Llull. De les 60 lliures de dot pot disposar dita 

Francesca de 10 lliures per testar. 

 

Testimonis: Bernat Lloreda, Berenguer Planti i Berenguer Major, del terme del 

castell de Mataró.  

 

Signatura  de domini de Jaume de Santcliment i Francesc Sala, procuradors de 

l'Almoina de la Seu de Barcelona i Guillem Sala, de Sant Martí d'Arenys. 
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Notari: Pere Martí.  

 

(AHPB, manual 17.11) 

 

 

1368, gener, 12   

 

Berenguer Mascort, fill de Guillem Mascort i la seva muller Ferrera, de la 

parròquia de Sant Martí de Mata, reconeix haver rebut de Francesca, filla de 

Guillem Morera i Elisenda, de Sant Andreu de Llavaneres, 60 lliures de dot, 

de les quals ell fa augment de 30 lliures més, sumant tot plegat 90 lliures, que 

assegura sobre el seu mas Mascort. De les 60 lliures de dot pot disposar dita 

Francesca de 10 lliures per testar. 

 

Testimonis: Guillem Lloreda, pare de Francesca i Berenguer Planti.  

Signatura  de domini de Ramon de Cartellà, senyor dels feus. 

 

Notari: Pere Martí. 

 

(AHPB, manual 17.11) 

 

 

1368, febrer, 12 

 

Ròmia, vídua de Bernat de Camp de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, fa 

testament patint una malaltia de la qual tem morir. Nomena com a marmessors 

al seu fill Arnau de Camp i a Pere Estrany major de dies, de l’esmentada 

parròquia. Primer de tot mana que els seus deutes siguin pagats i les seves 

injúries restituïdes. Escull la seva sepultura en el cementiri de l’església 

d’Argentona, destinant-hi dos sous. Llega al seu senyor natural en signe del 
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seu domini altres dos sous. Llega a cada altar de la predita església 2 diners. 

Llega a cada bacina de l’esmentada església 2 diners. Llega per ceradel cos de 

crist de dita església 12 diners. Llega a cada una de les seves netes 12 diners. 

Destina 100 sous de Barcelona per celebrar misses per la seva ànima i la dels 

seus difunts a criteri dels seus marmessors i del rector. Nomena hereu seu 

universal al seu fill Arnau Camp. 

 

Testimonis: Berenguer Munar, prevere i Guillem Marc d’Argentona. 

 

Notari: Pere Llorenç, rector de Sant Julià d’Argentona. 

 

(APCCA,  Pergamí,  núm. 7) 

 

 

1368, març, 25  

 

Simó de Croanyes, de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, signa àpoca 

dotal de 100 sous de Barcelona a Bernat Aimeric, de la parròquia de Sant 

Genís de Vilassar, per una major quantitat deguda per la dot de Francesca, 

muller de Simó i cunyada de Bernat. 

 

Testimonis: Pere Ripoll de Cabrera i Guillem Eroles de Vilassar. 

 

(APSGV,  manual 2) 

 

 

1368, octubre, 15   

 

Pere des Bosc, senyor dels castells de Vilassar i de Burriac, defineix i absol a 

Guillem Espinalt, fill de Pere Estrany, de la parròquia de Sant Julià 
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d'Argentona i Simoneta, filla de Guillem Espinalt i la seva prole a vos Pere 

Espinalt i Simoneta, filla vostra, de l'homenatge i sagrament, i que pugui 

escollir altre senyor. Preu de 14 lliures de Barcelona. 

 

(APSGV,  manual 2) 

 

 

1368, novembre, 6 (Vilassar)  

 

Pere Polls, de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, reconeix haver rebut de 

Bernat Soler, de la parròquia de Sant Genís de Vilassar, 7 lliures i 17 sous de 

Barcelona d’una quantitat major per la dot de la difunta Sansa, muller de Pere 

i cunyada de Bernat. 

 

Testimonis: Berenguer Avellà i Pere Ferrer de Vilassar. 

(APSGV,  manual 2) 

 

 

1369, març, 30 (Vilassar)   

 

Pere Polls, de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, reconeix haver rebut de 

Bernat Soler, de la parròquia de Sant Genís de Vilassar, 60 sous de Barcelona 

d’una quantitat major per la dot de la difunta Sansa, muller de Pere i cunyada 

de Bernat. 

 

Testimonis: Pere Orenga de Premià i Pere Riera de Vilassar. 

 

(APSGV,  manual 2) 
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1369, abril   

 

Simó de Croanyes, de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, signa àpoca 

dotal de 100 sous de Barcelona a Bernat Aimerich, de la parròquia de Sant 

Genís de Vilassar, per una major quantitat deguda per la dot de Francesca, 

muller de Simó i cunyada de Bernat. 

 

Testimonis: Guillem Eroles i Pere Ferrer de Vilassar. 

 

(APSGV,  manual 2) 

 

 

1369, abril, 15 (Argentona) 

 

Guillem Pins de la Pujada, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, estableix 

a Guillem Lladó de dita parròquia una peça de terra al lloc dit es Cominals. 

Afronta a llevant i migdia amb honor d'en [...], a ponent amb honor d'en Ballot 

i a tramuntana amb honor d'en Lladó de la Pujada. Haurà de pagar una vuitena 

part dels fruits. 

 

Testimonis: Guillem Ballot i Pere de [...] d'Argentona.  

 

Signatura  de domini de Pere des Bosc. 

 

Notari: Ramon Bova, rector de Sant Julià d'Argentona.  

 

(APCSP.  Pergamí,  núm. 9) 
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1369, abril, 29  (Argentona) 

 

Elisenda, muller de Gabriel Lladó, filla i hereva del difunt Arnau Lladó i de la 

seva muller Margarida, aquesta vivent, de la parròquia de Sant Julià 

d’Argentona ven a Arnau Agell, d'Argentona, amb consentiment del seu marit, 

una peça de terra situada en l’esmentada parròquia, al lloc anomenat prope 

turri que ibi est, que està sota domini  de la prepositura del mes de maig de la 

Seu de Barcelona. Afronta a llevant amb honor d’en Boscà de Pins, a migdia 

amb camí públic que porta a Mataró, a ponent part amb honor d’en Portell de 

Valldeix i part amb honor d’en Mallol de Pins i a tramuntana amb honor del 

mas Mataró. Preu de 15 lliures de Barcelona. 

 

Testimonis: Pere d’Arenys, beneficiat de la capella del castell de Sant Vicenç i 

Jaume Calesa, de Cabrera. 

 

(APCPM.  Pergamí,  núm. 55) 

 

 

1369, abril, 30  (Castell de Mataró) 

 

Guilem Mascort, de la parròquia de Santa Maria de Ciutat Treta, confessa a 

Pere de Màrgens, senyor del castell de Mataró, que és home propi, soliu i 

afocat seu per raó de la castlania que te Pere de Màrgens, i abans era de 

Ramon de Cartellà.  Confessa el mas Mascort de Sant Martí de Mata i 

Confessa 19 peces de terra, entre elles: 

1. Una feixa de terra erma per la qual presta el cinquè i braçatge, de la 

qual la meitat és vostre, que fou d’en Cartellà, i l'altre meitat de Santa 

Maria de la Roca, i dita peça és en el lloc dit ça Guardia. Afronta a 

tramuntana amb una altre peça de terra seva, a migdia i ponent amb 

honor d'en Pi i a llevant amb honor d'en Tria. 
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2. Peça de terra que es ortus, al lloc dit sa Triola. Afronta a llevant amb 

torrent de Batillo, a ponent amb honor seu, a tramuntana amb un camí 

que va a la font, i a migdia amb honor d'en Riera, per la qual presta una 

quartera d'ordi. 

3. Camp que és prop del castell de Mataró, al lloc dit ça Guardia. Afronta 

a tramuntana i llevant amb el castell, a ponent amb honor d'en Pi i d'en 

Mataró i a migdia amb honor d'en Caulés. Pagà el sisè dels pans i la 

tasca del vi. 

També hi ha altres terres que es tenen per altres senyors: 

4. Un camp anomenat camp Redon, sota domini del monestir de Sant Pere 

de Barcelona, per la qual presta el cinquè. 

5. Un camp anomenat Viritli, del qual tres parts té per en Mataró i l'altre 

quarta part pel senyor del castell, per la qual paga cinc sous a en 

Mataró, el qual ho té pel castell. 

6. Una peça de terra que té per en Sala i per en Feu, al lloc dit vall virich, 

per la qual presta 4 diners. 

7. Una peça de terra a vall virich que té per en Mataró. 

8. Una peça de terra a vall virich que té per en Ponç de Valldeix, per la 

qual paga 6 diners, sota domini i alou de la prepositura de Cardedeu. 

9. Dos camps i tres peces de terra que té pel monestir de Sant Pau de Mar 

al cens de 2 sous i 6 diners. 

10. Una peça de terra campa que té per l'almoina de la Seu de Barcelona i 

presta el sisè. 

11. Tres peces de terra que té pel venerable Jaume Burguès sota cens d'un 

parell de capons. 

12. Una peça de terra campa sota domini de Santa Maria de la Roca, que 

abans tenia per Bernat Berenguer, al lloc dit camp de sent Poll, i 

afronta a migdia amb el mar. 

13. Peça de terra que té per Ponç de Mataró, al lloc dit Palau. 
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14. Peça de terra que té per Guillem ses Falgueres, al lloc dit la Contesa, i 

paga el cinquè. 

15. Peça de terra a Trayà. 

 

(ACA. RP. BGC. FA. Volum 204, foli.1v) 

 

 

1369, abril, 30  (Castell de Mataró) 

 

Bernat Ferragut, de la parròquia de Sant Martí de Mata, confessa a Pere de 

Màrgens, senyor del castell de Mataró, que és home propi i afocat seu.  

Confessa el mas Ferragut de Sant Martí de Mata. 

1. Mansatam seva anomenada d'en Ferragut, la qual ha de tenir afocat. 

2. Peça de terra erma anomenada Belluça que est supra via per quam itur 

a levaneres, al lloc dit coma Belluça, de 2 jornals de bou. 

3. Peça de terra erma anomenada Ronich de dos jornals de bou. 

4. Peça de terra erma al lloc dit serra de Puig Amenler, de 4 jornals de 

bou. Afronta a llevant amb honor vostre, sota domini del castell de 

Mataró, a migdia i a ponent  amb honor d'en Guillem Mascort i a 

tramuntana amb honor d'en Guillem Major com a tenint el mas de 

Guillem Nadal. Presta tasca i sisena part de fruits.  

5. Peça de terra al lloc dit la pedrera de Trufau, que en part és de vinya i 

en part erma, de 6 jornals de bou. Presta la sisena part de fruits.  

6. Peça de terra part de vinya i part erma que és dels honors de la Mogoda 

que té en Margens per compra, al lloc dit Vall de Guisó o del coyl de la 

Muntada, d'un jornal. Afronta a ponent amb una peça de terra d’en 

Ferragut sota domini de sant Pere de les Puelles. Presta la sisena part de 

fruits i dels vins la tasca i el braçatge.  

7. Peça o feixa de terra que té per Romeu Llull i és de la batllia de Ròmia 

de Mata, situada en el veïnat de Mata, «in qua est edificata quadam 
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domus» i té mig jornal de bou. Afronta a llevant amb la riera de Mata, a 

migdia amb honor d'en Pi, a ponent amb en Pi i a tramuntana amb 

honor d'en Riera. 

8. La meitat, juntament amb en Mascort, d'una feixa de terra erma 

contígua al mas d'en Mascort. Per les dites dues feixes paga cens per 

Nadal, a Ròmia, vídua de Ramon de Mata, i a Francesca, filla de dita 

Ròmia i muller d’en Ferragut, que van celebrar les seves núpcies el 

1355 davant del notari Pere de Fonolleda. 

9. Peça de terra campa i part treballada que té per Sant Pere de les Puelles, 

per la qual presta al monestir el cinquè i braçatge. 

10. Peça de terra d'un jornal de bou que té per dit monestir... 

11. Peça de terra vinya d'un jornal de bou que té per dit monestir... 

12. Peça de terra erma d'un jornal de bou...que paga de cens 2 sous. 

13. Peça de terra erma de 2 jornals de bou que té pel dit monestir a 

prestació de cinquè. 

14. Peça de terra al lloc dit la Genesta de 2 jornals, que treballa per Amat 

de Llavaneres i presta sisena part.  

Per tot el mas i peces de terra presta anualment de cens per Nadal 1 quartera 

d'oli a mesura vella de Granollers, 3 sous de Barcelona i un parell de gallines. 

 

(ACA. RP. BGC. FA. Volum 204, foli.3v) 

 

 

1369, maig, 10 (Vilassar)  

 

Pere des Bosc, senyor dels castells de Vilassar i de Burriac, defineix i absol a 

Francesca, filla de Pere Saguí, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, i la 

seva prole de l'homenatge i sagrament, i que pugui escollir altre senyor. Preu 

de 80 sous de Barcelona. 
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Testimonis: Pere Torrent. 

 

(APSGV,  manual 2) 

 

 

1369, juny, 17 

 

Guillem Parera de Sant Andreu d’Òrrius fa rebut a la seva muller Bartomeva, 

filla del difunt Francesc Bellatriu i de la seva muller Sància, encara viva, i a 

Pere Bellatriu, germà de Bartomeva, per 25 lliures de la dot de Bartomeva, de 

les quals Guillem Parera en fa escreix de 12 lliures i mitja. Fent pacte que si 

tenen fills pugui la dita Bartomeva disposar de les 25 lliures per  totes les 

seves voluntats, disposant però només de 10 lliures si morís sense fills 

legítims, retornant a la mare i fill Bellatriu les 15 lliures restants. Així mateix 

que si Bartomeva morís retorni l’escreix a l’hereu de Guillem Perera. Si en 

canvi és Guillem Parera el que mor primer, que pugui Bartomeva recuperar el 

dot i escreix, pagats pel meu hereu. I per poder complir amb tot això Guillem 

Parera obliga tot el seu mas anomenat Parera, que te sota domini del prior del 

priorat de Sant Pere de Clarà. 

 

Testimonis: Guerau d’Altafulla, Guillem Cabanyes i Jaume de Reimir, tots de 

la parròquia de Sant Andreu d’Òrrius. 

 

Notari: Bernat Major, prevere d’Argentona, per Ramon Bou rector de dita, que 

ho notifica pel difunt Pere Llorenç, rector de la mateixa església, que ho 

acceptà definitivament. 

 

(APCBA. Pergamí,  núm. 6) 

 

 



555 

 

1369, juliol, 1 (Argentona) 

 

Guillem Ferrer de Valldeix, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, 

reconeix haver rebut d'Arnau Camp, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, 

270 sous moneda de Barcelona en diversos terminis com a dot de Francesca, 

muller de Guillem, que primer fou muller de Bernat Riba d'Argentona. 

 

Testimonis: Guillem Mateu i Simó de Croanyes, d'Argentona.  

 

Notari: Bernat Maçiot, prevere regent l'església d'Argentona per Ramon Bova, 

rector de dita. 

 

(APCPM. Pergamí,  núm. 56) 

 

 

 

1369, juliol, 2  (Castell de Mataró) 

 

Guillem Aguera de la parròquia de Santa Maria de Ciutat Treta confessa que, 

per raó de la batllia de Mogoda, és home propi de Pere de Màrgens, senyor del 

castell de Mataró, confessa: 

1. El mas Aguera deshabitat, pel qual paga una mesura de forment a 

mesura del castell de Mataró i per Nadal 6 sous i 8 diners, i per 

albergua dos parells de gallines.  

2. El mas Sa Guera, on ara habita, que va construir quan va deixar 

deshabitat l'antic, i pel qual prestarà tot el que prestava pel deshabitat. 

També la seva quintana de 20 jornals, llevat d'una feixola de terra que 

té per Ponç de Mataró i una altre feixa de terra de dos jornals que té per 

la Llàntia. Afronta la quintana a llevant i migdia amb honor d'en 
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Mataró, a ponent amb la riera de Cirera i a tramuntana d'en Orta de 

Valldeix, per la qual presta 4 diners per Nadal.  

3. Un camp de terra part vinya i part erma que afronta a llevant amb honor 

d'en Palau de Cirera.. 

4. Reconeix que en el seu mas hi ha dues peces de terra que té pel 

monestir de Sant Pere de les Puelles, al lloc dit Barreua, una de les 

quals afronta a migdia amb el mar. 

5. Una peça de terra que té per la Capellania de Santa Maria de Ciutat 

Treta, una altre peça de terra per la prepositura d'abril de la Seu «prope 

villam de Materono in loco vocato Pere Fita». Afronta a llevant amb 

honor d'en Creu, a migdia amb honor del mas Aperset. 

6. Una peça de terra que té en alou al lloc dit sa Pola, de la parròquia de 

Sant Julià d'Argentona. 

Reconeix que rep del mas Aperset de munt de Cirera el sisè d'una peça de terra 

a ses Valls, que Aguera té pel castell i del mas Aperset de vall el cinquè i 

braçatge d'una peça de terra al lloc dit Brugueres que Aguera té sota domini 

del castell. 

 

(ACA. RP. BGC. FA. Volum 204, foli. 29v) 

 

 

1369, setembre, 2 (Terme del castell de Mataró)
19

  

 

Francesc Capella, de la parròquia de Santa Maria de Civitas Fracta, terme del 

castell de Mataró, estableix en emfiteusi a Marc Carbonell i la seva muller 

Francesca, de dita parròquia, unes cases amb un hort contigu que té a Ciutat 

Treta per la Llàntia de Santa Maria de Mataró a cert cens. Afronta a llevant 

                                                 
19

 .- Al dors "Vuy en 1781 te las casas  Joseph Anton Caralt y Andreu situadas en la 

plassa". 
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amb honor d'en Olivera, a migdia i tramuntana amb honor del dit Francesc 

Capella i a ponent amb un camí que porta a l’església. Cens de 20 sous anuals 

per Nadal. El cens a la Llàntia el seguirà satisfent en Capella. Entrada de 100 

sous.  

 

Testimonis: Ponç de Mataró, batlle, Pere Feliu, Guillem Saguera i Francesc de 

Coma, sastre, tots de Mataró. 

 

Signatura  de Ponç de Mataró, Guillem Saguera, Francesc Ponç Guillem de 

Folgueres, Ramon d'Orta, tots confrares de la llàntia (30 de juliol de 1373) 

essent testimonis Ramon Dolç, Andreu Salvador i Ramon de Feu, del terme 

del castell de Mataró. 

 

Notari: Pere Martí, de Barcelona i de la jurisdicció del castell de Mataró. 

 

(MASMM. Pergamins Església, núm. 34) 

 

 

1369, novembre, 26 

 

Establiment fet per Francesc Marquet, fill de Bonanat Marquet, ciutadà de 

Barcelona, senyor de la casa i quadra del Cros, situada en la parròquia 

d’Argentona, a Antich Ponseta del Cros, de una peça de terra a Argentona al 

lloc dit Canoves, que fou de pertinences del mas Guieta, i es té per Pere des 

Bosc. Afronta a llevant amb en Verdaguer, a migdia i a ponent amb els dits 

Vinquet, i a tramuntana amb el mas Cabot del Cros. Cens d’un diner. Fet a 

Argentona el 26 de novembre de 1369. No clos. 

 

(BC. Fons Moja, lligall 325) 
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1369, desembre, 20 (Vilassar)  

 

Constança, muller de Bartomeu Tria, de la parròquia de Sant Genís de 

Vilassar, amb voluntat de Jaume Flor de Vilassar i Berenguer Amat del castell 

de la Roca, reconeix haver rebut de Bernat Morot, del terme del castell de 

Mataró, 1400 sous en diferents terminis com a dot del seu marit i germà de 

l’esmentat Bernat.  

 

Testimonis: Pere de Vilarrassa, Bernat Colom i Guillem Serra, de Vilassar. 

 

(APSGV,  manual 2) 

 

 

1370, març, 17 (Òrrius)   

 

Guillem Perera de Sant Andreu d’Òrrius fa rebut a Pere Bellatriu de la 

parròquia de Sant Julià d’Argentona, per 200 sous corresponents a la dot de 

Bartomeva, muller de Guillem Perera i germana de Pere Beatriu. Amb aquest 

acte Guillem Perera renuncia al no cobrat i al no rebut. 

 

Testimonis: Pere Dorca de la parròquia de Sant Esteve del Coll i Guillem Bou 

d’Olesa de Montserrat. 

 

Notari: Bernat Major, prevere d’Argentona, per Ramon Bova rector de dita. 

 

(APCBA. Pergamí,  núm. 7) 
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1370, agost, 19  (Mataró)  -  (Manques de suport) 

 

Pere Portell de la parròquia de Sant Julià d'Argentona estableix a Berenguer 

Sibília, major i Guillem Sibília menor, àlies dit Guillem de Terrades, i la seva 

muller Saura, de la vila de Mataró, una feixa de terra a ses Portes, que es té 

per la prepositura del mes d'abril de la Seu. Afronta a llevant amb tinença d'en 

Berenguer Sibília, a migdia amb un camí, a ponent amb honor d'en Pou i a 

tramuntana amb honor d'en Roig de Mataró. Sibília pagarà el cens a la Seu i 

l'entrada de 50 sous. 

 

Testimonis: Bernat Agell, prevere i Ponç Sauleda, habitant a Mataró.  

 

Notari: Pere Martí. 

 

(AHPB, manual 17.7) 

 

 

1370, agost, 22  (Mataró)  - (Manques de suport) 

  

Bernat Olivera, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, estableix en 

emfiteusi a Antoni Ombert i la seva muller Agnès, un tros de terra situada a 

l'esmentada parròquia, prop del mercat. Es té, juntament amb una casa que 

avui estableix a dits Ombert, per Francesc Capella, al cens de 5 sous anuals 

per Nadal, i aquest ho té per la Llàntia. Afronta a llevant i a tramuntana amb 

un camí, a migdia i ponent amb honor del dit Francesc Capella. Cens de 10 

sous per Nadal. 

 

Testimonis: Bernat Agell, prevere i Guillem de Mas de Mataró.  
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Signatura  de domini de Ponç Saguera, Francesc Ponç Guillem de Folgueres, 

Raimon d'Orta, confrares de la Llàntia. 

 

Notari: Pere Martí. 

 

(AHPB, manual 17.7) 

 

 

1370, agost, 22  (Mataró) – (Manques de suport) 

 

Bernat Olivera, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, estableix en 

emfiteusi a Antoni Ombert i la seva muller Agnès, dues cases situada a 

l'esmentada parròquia, «in sacraria de Matarone, prope mercatum eiusdem 

sacrario». Es té, juntament amb un tros de terra que avui estableix a dit 

Ombert, al cens de 5 sous anuals per Nadal, i aquest ho té per Pere de 

Màrgens.  Afronta a llevant amb honor d'en Jaume Sabater, a migdia amb la 

plaça de la sagrera de Mataró, a ponent amb honor d'en Bruguera i a 

tramuntana amb alou de la Llàntia. Cens de 16 sous per Nadal. 

Testimonis: Bernat Agell, prevere i Guillem de Mas de Mataró.  

 

Signatura  de domini de Pere de Condamina, rector de ?, procurador de Pere 

de Màrgens. 

 

Notari: Pere Martí. 

 

(AHPB, manual 17.7) 
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1370, novembre, 20 (Vilassar)  

 

Simó Isern, de la parròquia de Sant Genís de Vilassar, hereu del difunt Ferrer 

Isern, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, ven una peça de terra amb 

arbres a Pere Benajam, la qual es troba a la parròquia d'Argentona, al lloc 

anomenat a les roques albes. Afronta a llevant amb honor del comprador, a 

migdia amb honor d'en Ferrer de Mataró, a ponent amb honor d'en Rispau 

d'Argentona i a tramuntana amb honor d'en Pere Feliu de Mataró. Es té sota 

domini de Pere des Bosc, senyor del castell de Sant Vicenç i de Vilassar, com 

pertinences del mas de Pere Estrany, a prestació d'agrer dels fruits. Preu [50] 

sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Jaume Roqueta, d'Argentona i Ramon Sabater i Pere Feliu de 

Mataró. 

 

Notari: Berenguer Marc, rector de Sant Genís de Vilassar. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 78) 

 

 

1370, desembre, 15  (Mataró)  - (Manques de suport) 

  

Pere Boet, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, reconeix haver rebut 

d'Alamanda, filla de Francesc Comelles, de Sant Julià d'Argentona, 30 lliures 

de Barcelona de dot, fent ell un augment de 15 lliures de Barcelona. 

 

Testimonis: Bernat Agell, prevere i Guillem Saguí de Mataró.  

 

Notari: Pere Martí. 
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(AHPB, manual 17.7) 

 

 

1371 (Mataró)      (Manques de suport) 

 

Pere Guerau, àlies Pere sa Gual, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, 

propietari del mas dit Pere sa Gual de dita, reconeix ser home propi, soliu i 

afocat per raó del mas de Bernat Agell, beneficiat de la capella de Sant Miquel 

del Cros. 

 

Testimonis: Pere Feliu, Arnau Orriols i Guillem Rispau. 

 

Notari: Pere Martí. 

 

(AHPB, manual 17.7) 

 

 

1371, gener, 23 (Barcelona) 

 

Francesc Marquet, ciutadà de Barcelona, Senyor de la Domus del Cros, 

situada en la parròquia de Sant Julià d'Argentona, enfranqueix a Agneta, filla 

de Jaume de Puig, de dita parròquia, home propi, soliu i afocat seu, i també a 

la descendència de dita Agneta. A canvi rep 6 lliures de Barcelona. 

 

Testimonis: Guillem de Montmany, paraire de llana i Jaume de Puig, sastre de 

Barcelona. 

 

Notari: Guillem Oliver de Quintana, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 404) 
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1371, abril, 12  (Mataró)  - (Manques de suport) 

 

Berenguer Morera, sastre de la vila de Mataró, ven a Jaume Creu, de dita, una 

peça de terra situada al lloc dit Gavarra que té en alou per compra a 

Berenguer de Pins, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, el 12 de juny de 

1368 davant del notari infrascrit, el qual ho tenia per venda fet per Pere des 

Bosc, senyor del castell de Burriac, que era del prior de Sant Marçal del 

Montseny. Afronta a llevant amb honor d'en Batlle, a migdia amb honor 

d'Arnau Agell, a ponent amb honor d'en Ballot i a tramuntana amb honor d'en 

Lladó. Preu de 60 sous. 

 

Testimonis: Bernat Agell, preverede Mataró i Francesc Ponç de Mataró. 

 

Notari: Pere Martí  

 

(AHPB, manual 17.6) 

 

 

1371, agost,  (Mataró)  - (Manques de suport) 

 

Bernat Agell, prevere beneficiat de l'altar de Sant Joan construït a Santa Maria 

de Mataró, estableix a primeres rabasses a Ponç Aroles, de Sant Genís de 

Vilassar, una peça de terra al lloc dit Eroles a cens del vuitè. 

 

Notari: Pere Martí. 

 

(AHPB, manual 17.7) 
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1371, setembre, 2 (Arenys)    

 

Ponç de Mataró, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, reconeix haver 

rebut del seu sogre Guillem Sala, de la parròquia de Sant Martí d'Arenys,  en 

diversos pagaments, 75 lliures de Barcelona promeses en temps de núpcies 

entre ell i Margarida, filla de Guillem. 

 

Testimonis: Pere Castellar, boter i Guillem Tria, de Mataró.  

 

Notari: Jaume Fogassot, del terme i jurisdicció del castell de Montpalau. 

 

(BC. Pergamí núm. 18785) 

 

 

1372, febrer, 25 -  (lletra molt malmesa) 

 

Testament de Ramon sa Llibra, de la vila de Mataró, detingut de malaltia de la 

qual tem morir. Nomena marmessors a Guillem de Sant Vicenç, rector de 

Santa Maria de Mataró, Pere Saguera i Antoni Català, obrers de l'església de 

Mataró. Demana que es paguin les seves deutes i es restitueixin les injúries. 

Destina 100 sous de Barcelona per llegats, dels quals 5 sous a l'església 

parroquial per la seva sepultura; 2 sous al senyor natural; 5 sous a l'obra de 

l'església; 6 diners a cada altar de dita església; 2 diners a cada bacina de dita 

església; 5 sous a Santa Maria de la Glave; 5 sous a cada marmessor; deixa 

que algú que viu al seu hospici pugui estar-hi 5 anys més. La resta que es gasti 

en misses a coneixement dels seus marmessors. Llega a Bernat Ferragut, nebot 

seu, dues cases i una peça de terra que té a Valldeix. També li llega «unum 

manto et super vitalem? meliorem ex panno linnis». A Sància, filla de dit 

Bernat Ferragut, 20 lliures de Barcelona. Nomena a Elisenda, muller seva, 

senyora majora i usufructuària sempre que sigui casta. Mana als seus 
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marmessors que facin un censal per l'altar de Sant Esteve construït en 

l'església de Santa Maria de Mataró i que es diguin misses pel seu germà 

Guillem sa Llibra. La casa i la terra contigua que són d'en Colom, on hi ha el 

cementiri de dita església, que no es venguin i es destini al benefici de l'altar 

de Sant Esteve.  

 

Testimonis: Guillem Mateu, Simó de Croanyes del lloc d'Argentona i Guillem 

Gener de Mataró i Bernat Duran de Canyamars. 

 

Notari: Berenguer Ferrer, prevere de Santa Maria de Mataró, pel rector 

Guillem de Sant Vicenç. 

 

Signatura  de Pere Goday rector de Sant Andreu de Llavaneres i Ramon Bova 

rector de Sant Julià d'Argentona. 

 

(MASMM. Pergamins Església, núm. 35) 

 

 

1372, maig, 17 (Vilassar)    

 

Antoni Portell, del terme del castell de Mataró, reconeix haver rebut de la seva 

muller Francesca, filla de Berenguer Mas, àlies Eroles, de la parròquia de Sant 

Genís de Vilassar, 40 lliures de Barcelona per raó del dot i la llegítima paterna 

i materna. Ell en fa augment de 20 lliures, sumant tot plegat 60 lliures. Podrà 

disposar de 10 lliures tant si té infants com si no en té.  

 

Testimonis: Pons de Mataró, batlle del terme de Mataró i Antoni Català de 

Mataró. 

 

(APSGV,  manual 2) 
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1372, maig, 26  

(Trasllat fet per Pere Martí, notari, el 1377). 

 

Testament d'Arnau Marí, de la vila de Mataró, fet patint malaltia, però en bona 

memòria i capacitat. Escull com a marmessors a Francesc Marí, fill seu i a 

Guillem Reniu, nebot seu. Demana que les injúries siguin restituïdes i les 

deutes pagades. Destina 15 lliures de Barcelona per llegats i sepultura; per la 

sepultura a l'església de Santa Maria de Mataró 2 sous; al senyor natural 1 sou; 

a l'obra del tabernacle de santa Maria 1 florí; a tots els altars de dita església 2 

diners; a totes les bacines de dita església 2 diners; a santa Maria de 

Montserrat 5 sous; a tots els fills de Pere Folgueres 5 sous; a la seva filla 

Francesca, muller de Pere Folgueres, 5 sous; a Francesc de Comas 2 sous; a 

Pere Lauger 2 sous; a [...] nebot seu 2 sous; als marmessors 5 sous; a la muller 

de Bernat Marí i a cada fill seu 2 sous; que els marmessors facin celebrar 6 

misses per l'anima d'en Marc de Pins; que es destinin 15 sous per misses per 

l'ànima d'en Oller i Saura, muller seva; que es destinin 15 sous per misses per 

l'ànima d'en Salvador Sabater i la seva muller; que els marmessors facin 

celebrar 6 misses per l'ànima d'Arnau de Pujol, rector difunt de dita església; a 

Ermessenda Miró 5 sous; a Guillerma de Palau 5 sous; que els marmessors 

facin celebrar 6 misses per la santa Trinitat en remei de l'ànima del testador; el 

que quedi de les 15 lliures de Barcelona que es destinin a misses i almoines a 

criteri dels marmessors i el rector. Llega a domine deodata santa Cecília 10 

sous. A Anastàsia, vídua de Guillem Mas 5 sous. A santa Maria dels 

mercedaris captius 10 sous. Per [...] Villa i la seva muller, ciutadans de 

Barcelona, 10 sous a cada un. A la seva filla Francesca, muller de Pere 

Folgueres, 20 lliures de Barcelona com a legítima paterna i materna sempre i 

quan no mori sense fills en edat de fer testament, cas en què pot disposar de 

100 sous per testar. A la seva filla Bonanata 15 lliures de Barcelona sempre i 

quan prengui marit, sinó que disposi de 100 sous per testar. Nomena hereu 

universal al seu fill Francesc. 
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Testimonis: Bernat Feliu, Bernat Marí i Berenguer Verdaguer de dita 

parròquia. 

 

Notari: Pere Martí, notari públic per tot el terme i la jurisdicció del castell de 

Mataró. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 80) 

 

 

1372, juny, 14 (Vilassar)  

 

Simó Isern, de la parròquia de Sant Genís de Vilassar, hereu de Ferrer Isern, 

de la parròquia de Santa Maria de Mataró, ven a Pere sa Guera, de Mataró,  

una peça de terra amb arbres que té a Mataró, al lloc dit Aspinalb, sota domini 

i alou de Pere de Màrgens, senyor del castell de Mataró, a cens d’una gallina 

anual per Sant Joan de juny. Afronta a llevant amb honor d’en Berenguer 

Arnau, a migdia amb honor d’en Berenguer Ferrer, a ponent amb honor d’en 

Berenguer Sibília i a tramuntana amb honor d’en Pere Pujol, tots de Mataró. 

Preu de 12 lliures de Barcelona. 

 

Testimonis: Pere Ferrer de Vilassar. 

 

(APSGV,  manual 2) 

 

 

1372, juliol, 5 (Dosrius) 

 

Alamanda, filla del difunt Ramon de Mata, de la parròquia de Sant Martí de 

Mata, terme del castell de Mataró,vídua de Guillem Mir, de la parròquia de 

Sant Iscle de Dosrius, atenent que Pericó de Canyamars, net seu, fill de Pere 
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de Canyamars, de la parròquia de Sant Esteve de Canyamars, per raó del seu 

futur matrimoni, li fa donació de tot el seu mas anomenat de Mata, situat a la 

parròquia de Sant Martí de Mata, terme del castell de Mataró, que fou de 

l'esmentat Ramon de Mata, i totes les seves terres, tant en alou com en feu. Es 

reté en la donació el seu mas anomenat Mir, que avui habita, i si d'aquest no en 

té suficient pels seus aliments tindrà obligació de fer-ho dels béns del mas 

Mata. Amb condició que si Pericó mor sense fills passi al seu germà més gran 

en edat nascut després d'ell, i sinó a les germanes, i sinó que passi a Guillerma, 

filla d'Alamanda i mare d'en Pericó, si encara viu. I amb condició que en 

l'enterrament d'Alamanda es disposi de 10 preveres. 

 

Testimonis: Berenguer Oliver, Guillem Jovell i Joan de Castellet. 

 

Notari: Guillem de Puig, rector de Sant Iscle de Dosrius. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 81) 

 

 

1372, juliol, 23 (Castell de Mataró) 

 

Antoni Aperset de la parròquia de Santa Maria de Mataró, declara ser home 

propi i afocat de Pere de Màrgens, senyor del castell de Mataró. Confessa el 

mas Aperset juntament amb totes les seves terres i possessions, el qual mas i 

quintana és al lloc dit a ça Cirera,  i té dos jornals. Afronta a llevant amb 

honor d'en Serra, a migdia amb honor d'en Bernat Sauleda i d'en Bernat 

Valençó, a ponent amb la riera i a tramuntana amb el mas i quintana d'en 

Reniu. Confessa 19 peces de terra del dit mas: 

1. Peça de terra a ses Valls de 3 jornals, que afronta a llevant amb honor 

del mas Reniu, del mas Valençó i del mas Morot, a migdia amb honor 

del mas Vilardell, a ponent i tramuntana amb honor del mas Reniu. 
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2. Peça de terra a Moyan de 3 jornals, que afronta a llevant amb honor del 

mas Auleda, a migdia amb honor del mas Reniu, a ponent amb honor 

del mas Alegre de Traià i al tramuntana amb honor del mas Rovira. 

3. Peça de terra a ses Valls, de 4 jornals, que afronta a llevant amb honor 

del mas Vilardell, a migdia amb honor del mas Oliveres, a ponent amb 

honor del mas Auleda i a tramuntana amb honor del mas Rovira.  

4. Peça de terra a Bullon, d'un jornal, que afronta a llevant amb honor dels 

masos Seguí i Auleda, a migdia amb honor del mas d'en Mas, a ponent 

amb honor del mas Vilardell i a tramuntana amb honor del mas Mas.  

5. Vinya d'un jornal a sa Pola, que afronta a llevant amb honor del mas 

Rovira de Cirera, a migdia amb honor del mas Benajam, a ponent amb 

honor del mas Capella i a tramuntana amb honor d'en Pere Feliu. 

6. Camp de 5 jornals a Saulina, que afronta a llevant amb la riera de 

Cirera, a migdia amb honor d'en Reniu, a ponent amb honor d'en Saguí 

i a tramuntana amb honor d'en Costa de Cirera.  

7. Peça de terra d'un jornal as Cirers. 

8. Feixa de terra d'un jornal i mig a Orriols, que afronta a llevant amb la 

serra de les Piques 

9. Feixa de terra d'un jornal a Orriols 

10. Feixa de terra d'un jornal a Orriols, que afronta a llevant amb el mas 

Palau de Cirera. 

11. Feixa d'un jornal a la riera de Cirera. 

12. Feixa d'un jornal a sa Pera. 

13. Feixa de terra d'un jornal i mig a sa Pera. 

14. Feixa mig jornal a Saulina. 

15. Peça de terra d'un jornal i mig a ça Cirera. 

16. Peça de terra d'un jornal a Figuera Major. 

17. Peça de terra de 10 jornals a Olivet 

18. Peça de terra de 2 jornals a Olivet, que afronta a tramuntana amb el 

torrent d'en Olivet. 
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19. Peça de terra de 4 jornals a sa Perereda, que afronta a llevant amb el 

torrent de sa Perereda.  

Presta per tot plegat 10 sous i 8 diners per Nadal, 2 quarteres de forment, 2,5 

quartera d'ordi i 1 quartera d'espelta a mesura del castell de Mataró per Sant 

Pere i Sant Feliu d'agost; 3 quarteres de vi most i una quartera de vi remost a 

mesura del castell per sant Miquel; 14 sous per quèstia per Tots Sants; un 

parell de gallines per Nadal. Consten confessats, en poder del notari Francesc 

de Lladernosa, els censos adquirits a la castlania que Berenguer de Cartellà, 

castlà del castell, i els homes del castell, i li presta una jova i una tragina per la 

batuda. I a Ponç de Mataró, batlle, li presta també una jova i una tragina. El 

mas fou establert per Guillem de Sant Vicenç les nones de juliol de 1308. 

1. Peça de terra de pernada del mas Gilabert, de 3 jornals, al lloc dit 

Manell, per la qual presta el cinquè. 

2. Peça de terra d'1 jornal i mig al lloc dit Manell a prestació de cinquè. 

3. Peça de terra mig jornal a riera de Cirera a prestació de cinquè.  

4. Peça de terra d'1 jornal a Valls, a prestació de 2 diners per Nadal. 

5. Cens de 3 sous i 4 diners per Nadal i mitja quartera d'ordi a mesura del 

castell per Sant Pere i Sant Feliu d'agost i 4 sous per quèstia per unes 

cases i terres que el propietari del mas Gener de Cirera té al lloc dit 

Cirera. 

6. Cens de 5 sous per Nadal, 2 sous per quèstia per sant Miquel sobre unes 

cases i quintana del mas d'en Berenguer Soler de Cirera. 

7. Cens de 2 vuitens de forment a mesura de Sant Celoni per Sant Pere i 

Sant Feliu d'agost per una feixa de terra que té Bernat Valençó de 

Cirera. 

8. Cens de 6 diners per Nadal per una peça de terra d'en Olivera de Cirera. 

9. Cens de 2 diners per una peça de terra d'en Olivera de Cirera. 

10. Cens de 6 diners per Nadal per una peça de terra d'en Berenguer Arnau. 

11. Cens de 12 diners per Nadal sobre el mas Salvador de Traià. 
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12. Cens de 18 diners per Nadal a Berenguer Morera de Mataró per dos 

cases i terres. 

13. Cens de 2 diners per una feixa d'en Dilmer de Mataró, que afronta a 

llevant in vico curribili quo tenditur a Traya. 

14. Cens d'un diner per una feixa de Jaume Poma de Mataró. 

15. Cens del cinquè de pa i sisè de vi i una gallina per un camp de Pere 

Feliu, senyor del mas Aperset de Mataró. 

16. Un camp que té per Ponç de Mataró a prestació de cinquè al lloc dit 

Bruguers. 

 

(ACA. RP. BGC. FA. Volum 204, fol. 49v) 

 

 

1372, juliol, 23 (Castell de Mataró) 

 

Berenguer Rubei de la parròquia de Santa Maria de Mataró Ciutat Treta 

confessa a Pere de Màrgens, senyor del castell de Mataró: 

1. Mas Roig amb una peça de terra contigua el qual mantindrà afocat i 

amb residència personal. El mas i la peça de terra són al lloc dit as 

Viylars, i afronta a llevant amb honor d'en Ballot, a migdia amb honor 

d'en Berenguer Arnau, a ponent amb la riera de Cirera i a tramuntana 

amb honor d'en Creu. També confessa tenir 18 peces de terra, de 

pertinences del dit mas: 

2. Peça de terra de tres jornals al lloc dit as Claperol. 

3. Peça de terra de tres jornals al lloc dit sa Caranova. 

4. Peça de terra d'un jornal al lloc dit a ses Comelles. Afronta a llevant 

amb honor d'en Ponç Guillem... 

5. Peça de terra de tres jornals al lloc dit torrent forchat 
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6. Peça de terra d'un jornal al lloc dit prop casa den Portell. Afronta a 

llevant amb honor d'en Barber de Mataró, a migdia i tramuntana amb 

honor d'en Ferrer i a ponent amb honor d'en Portell. 

7. Peça de terra d'un jornal al lloc dit den Portell. 

8. Peça de terra d'un jornal i mig al lloc dit Santa Cilia. Afronta a llevant 

amb honor de na Ballota... 

9. Peça de terra de dos jornals al lloc dit as Mujal. 

10. Peça de terra de dos jornals al lloc dit as Mujal, que afronta a ponent 

amb la riera de Valldeix. 

11. Peça de terra de vuit jornals al lloc dit a sa Plana 

12. Censal de 3 sous sobre una peça de terra que forma part d'aquestes 18 i 

està establerta a en Ribes, al lloc dit casa den Ribes. Afronta a llevant 

amb honor d'en Folgueres, a migdia amb honor d'en Pou, a ponent amb 

honor de na Ballota i a tramuntana amb camí públic. 

13. Peça de terra d'un jornal al lloc dit as Pou, que per Rubei té en Bernat 

Folgueres al cens de 18 diners per Nadal. Afronta a llevant i ponent 

amb honor d'en Pou, a migdia amb honor d'en Capella i a tramuntana 

amb honor d'en Montseny. 

14. Peça de terra d'un jornal al lloc dit Bona vida, que per Rubei té en Pere 

Bonet al cens de 4 diners per Nadal. Afronta a llevant amb honor d'en 

Lladó de Valldeix, a migdia amb el mar, a ponent amb honor d'en Feu i 

a tramuntana amb honor d'en Pere Bouet.  

15. Peça de terra de tres jornals al lloc dit Quadrocells. 

16. Peça de terra de mig jornal al lloc dit Cap de Home. 

17. Peça de terra de mig jornal al lloc dit a sa Pola. 

18. Peça de terra de cinc jornals al lloc dit a la femada den Reniu. 

19. Peça de terra d'un jornal al lloc dit al torrent des Castell, que per Rubei 

té en ? al cens de 2 diners per Nadal. Afronta a llevant amb un torrent, a 

migdia amb honor d'en Martí, a ponent amb honor d'en Portell i a 

tramuntana amb honor d'en Morot. 
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Per les quals peces de terra i mas presta 5 sous i 4 diners per Nadal, 2 

quarteres d'ordi per Sant Pere i Feliu a mesura del castell de Mataró, 6 sous per 

sant Miquel per quèstia i 8 quarteres de vi most, de les olives que donen qautre 

oliveres que son en l’honor del mas Terrer, en la peça de terra dita as Pou, i de 

les pinyes de la mateixa peça de terra.   

1. Confessa tenir per Pere de Pujol al cens de 12 diners per Nadal i sota 

domini del castell dues peces de terra de pertinences del mas de Pere de 

Pujol, al lloc dia a sa Caravera.  

2. Confessa tenir pels hereus de Berenguer Agell
20

, difunt de Sant Julià 

d'Argentona, a cens de mitja quartera de forment a mesura del castell de 

Granollers per Sant Pere i Sant feliu, una peça de terra al lloc dit al coll 

apud crucem de Trayà, en la parròquia de Santa Maria de Mataró, sota 

domini del castell. Afronta a llevant amb tinença d'en Auleda, a migdia 

amb tinença d'en Rubei, a ponent amb tinença dels hereus d'en 

Berenguer Agell i a tramuntana amb tinença d'en Guillem Mas.  

3. Confessa tenir pels hereus de Guillem Saguí, difunt, al cens de 3 diners 

per Nadal als hereus de Galzeran de Cartellà i sota domini del castell 

una peça de terra d'un jornal de pertinences del mas de Pere de Pujol, al 

lloc dia a ses Cabanyes.  

4. Confessa tenir pels hereus del mas Valençó de Cirera al cens de 12 

diners per Nadal i sota domini del castell una feixa de terra de 3 jornals, 

al lloc dit al cap de la Tira.  

5. Confessa tenir pels hereus del mas Valençó de Cirera al cens de 6 

diners per Nadal i sota domini del castell una peça de terra de mig 

jornal, al lloc dit abeulomar.  

6. Confessa tenir pels hereus de’n Francesc Julià, fill de Guillem Julià, al 

cens de 12 diners per Nadal i sota domini del castell un camp de 2 

jornals, al lloc dia a sa Argelaga.  

                                                 
20

  Es en Boet de la Torra que fou den Agell. 
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7. Confessa tenir pels hereus de’n Francesc Julià, fill de Guillem Julià, al 

cens de 2 sous per Nadal que paga ell i 2 sous més que paga Pere sa 

Costa de Valldeix i sota domini del castell una peça de terra d'un jornal 

i mig, al lloc dia a casa den Bouet, que afronta a llevant amb tinença 

d'en Reniu, a migdia amb tinença d'en Bouet, a ponent amb torrent 

domus den Bova i a tramuntana amb camí públic. 

8. Confessa tenir pels hereus de'n Guillem Alegre una peça de terra d'un 

jornal al lloc dit a sa Creu, que ho va establir a Pere Rubei, pare seu, al 

cens de 12 diners per Nadal.  

 

(ACA. RP. BGC. FA. Volum 204, fol. 73v). 

 

 

1372, octubre, 4 (Vilassar)  

 

Bernat Casals, de la parròquia de Sant Genís de Vilassar, reconeix haver rebut 

de Valensona, filla de Bernat Famades, de la parròquia de Sant Andreu 

d’Òrrius, 70 lliures de Barcelona de dot, de les que ell ha fet augment de 35 

lliures més. Podrà disposar de 15 lliures a les seves disposicions. Obliga el 

mas Casals de Vilassar, sota domini de Pere des Bosc. 

 

Testimonis: Ramon de Coma, prior de Sant Pere de Clarà i Bernat Mates, 

ciutadà de Barcelona. 

 

Signatura  de domini de Pere des Bosc. 

 

(APSGV,  manual 2) 

 

 

 



575 

 

1372, novembre, 22 (Vilassar)  

 

Bernat Soler, de la parròquia de Sant Pere de Premià, reconeix haver rebut de 

la seva muller Francesca, filla de Guerau d’Altafulla, de la parròquia de Sant 

Andreu d’Òrrius, 50 lliures de Barcelona de dot, de les quals ell fa augment de 

25 lliures, les quals ell promet restituir en cas que sigui necessari, obligant el 

seu mas anomenat Soler i totes les seves terres el qual té sota domini de l’altar 

de Santa Margarida de la Seu de Barcelona, i podrà disposar de 15 lliures per 

testar, encara que no tingui fills, i si aquests no arriben el 14 anys la dot 

retornarà a l’hereu de Guerau d’Altafulla. 

 

Testimonis: Bernat Partella i Pere Botey, de la parròquia de Sant Pere de 

Premià i Bernat Tolrà de Sant Genís de Vilassar. 

 

Signatura  de domini de Guillem Sauleda, rector de l’altar de Santa Margarida 

de la Seu de Barcelona. 

 

(APSGV,  manual 2) 

 

 

1373, maig, 29 (Mataró) 

 

Berenguer Verdaguer, fill de Berenguer Verdaguer, difunt de la parròquia de 

Sant Feliu de Cabrera, reconeix haver rebut de Sibília, filla de Ramon Andreu 

i de Guillerma, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, 50 lliures de 

Barcelona de dot i una caixa amb joies. Com a augment donarà 25 lliures de 

Barcelona, sumant un total de 75 lliures de Barcelona que assegura amb els 

seus béns.   

 

Testimonis:  Pere Feliu i Bernat Feliu, de Mataró. 
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Notari: Pere Martí, notari públic de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 339) 

 

 

1373, agost, 4 (Sant Esteve de Canyamars)   

 

Testament de Pere de Canyamars, de la parròquia de Sant Esteve de 

Canyamars, fet amb bona memòria i capacitat. Escull com a marmessors a 

Guillem d'Aulet, germà seu, i Pere Mata i Guillem de Canyamars, fills seus. 

Demana que les injúries siguin restituïdes i les deutes pagades. Destina 200 

sous de Barcelona per la seva ànima, de les quals destina cinc sous entre el seu 

senyor terrenal i l'església de Canyamars; a cada altar de la parròquia de 

Canyamars i de Dosrius 12 diners; a cada bacina acustumat 6 diners; a Santa 

Maria de Montserrat 12 diners; a Santa Maria de Beluya 6 diners; a cada fill o 

filla seu 2 sous; a cada marmessors 5 sous; a Guillermona, muller seva, 5 sous 

i la nomena usufructuària mentre es mantingui casta. Mana que els seus hereus 

paguin les dites 10 lliures de Barcelona dins del proper any després de la seva 

mort. Llega 12 diners al monacho de l'església de Canyamars. El que sobrin de 

les 10 lliures que es destinin en misses a coneixement dels seus marmessors i 

del rector de dita. Nomena hereu seu universal al seu fill Guillem, i si es mort 

al fill Joan i sinó al següent fill mascle i sinó a la femella. Que si alguna filla 

es casi es doti segons la facultat del seu mas. 

 

Testimonis: Bernat Lladó i Bernat Oliver, ambdós de dita parròquia. 

 

Notari: Guillem de Puig, rector de Sant Iscle de Dosrius. 

  

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 82) 
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1374, octubre, 18 (Barcelona) 

 

Violant de Bellveí, cambrera del monestir de Sant Pere de les Puelles de 

Barcelona, estableix a Ramon Saguí, alíes Dolç, de la parròquia de Santa 

Maria de Mataró, una peça de terra amb arbres situada a la parròquia de Santa 

Maria de Mataró, antigament anomenada Ciutat Treta, al lloc anomenat 

torrent forchat, que de molt de temps els seus avantpassats tenen sota domini 

del monestir, a agrer de cinquè i braçatge. Afronta a llevant amb el torrent 

forcat, a migdia amb tinença d'en Garbí, a ponent amb tinença d'en Ballot i a 

tramuntana amb tinença d'en Pere de Mas. Amb condició que la planti de 

vinya i en aquest cas es redueix l'agrer a vuitè de vi, i sinó es plantés de vinya 

que continui el cinquè. Per aquest establiment s'han pagat 5 sous.  

 

Testimonis: Bernat de Barberà, canonge de Barcelona, Berenguer Ferrer, 

rector de la parròquia de santa Maria de Llinars i Berenguer Ferrer, escrivent 

de Santa Maria de Mataró, i Guillem Gasull, de sant Vicenç de Vallromanes. 

 

Notari: Pere sa Closa, notari públic de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 83) 

 

 

1374, novembre, 7 (Barcelona) 

 

Violant de Bellveí, Cambrera del monestir de Sant Pere de les Puelles, 

estableix de nou a Pere Saguera, de la parròquia de Santa Maria, antigament 

dita de Ciutat Treta, avui Mataró, dues peces de terra amb arbres que tenen en 

alou en l'esmentada parròquia, una al lloc dit asmas i l'altre al lloc dit a belíy, a 

cens de la cinquena part i el braçatge i dos ous per Pasqua. La primera afronta 

a llevant amb honor de na Solera, a migdia amb honor d'en Bertran, a ponent 
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amb honor d'en Pere Andreu i a tramuntana amb honor d'en Bernat de Mataró. 

La segona afronta a llevant, migdia i ponent amb honor d'en Feu i a 

tramuntana amb honor d'en Morot. Com a reducció d'aquests censos de 

cinquè, braçatge i dos ous pagarà anualment 20 diners per Sant Pere i Sant 

Feliu d'agost. Per la reducció es pagaran 5 sous. 

 

Testimonis: Berenguer Ferrer i Bernat Francesc, prevere de Barcelona.  

 

Notari: Pere sa Closa, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 288) 

 

 

1375, gener, 8 (Barcelona) 

 

Francesc Marí, mariner de Barcelona, hereu universal del difunt Arnau Marí, 

de Mataró, amb testament fet davant de Berenguer Ferrer, regent de l’església 

de Santa Maria de Mataró i notari públic el 26 de maig de 1372, atenent que té 

més de 20 anys i menys de 25, ven a Berenguer de Reniu del Torrent, de 

Mataró, una peça de terra amb arbres situada a Mataró, al lloc dit a perafita, la 

qual pertanyia al seu pare per establiment fet per Arnau de Pujol, rector de 

Mataró, el qual ho tenia per establiment fet per Esclarmunda de Ribes, 

cambrera del monestir de Sant Pere de les Puelles, a Barcelona, amb 

establiment fet a Barcelona davant de Bartomeu d’Hostalric, notari del terme 

del castell de Mataró, les 12 calendes de febrer de 1342. Afronta a llevant amb 

honor d'en Aperset, a migdia amb honor dels mas Vilaseca, a ponent amb 

honor d'en Català i a tramuntana part amb honor d'en Portell i part amb honor 

d'en Miralles. Es té pel dit monestir al cens de 6 sous anuals a pagar per sant 

Pere de juny. Preu de 14 lliures de Barcelona.  

 



579 

 

Testimonis:  Francesc Bataller i Arnau Sala, ciutadans de Barcelona. 

 

Notari Pere Martí, de Barcelona. 

 

Signatura  de domini de Violant de Bell-lloc, cambrera de Sant Pere de les 

Puelles. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 497) 

 

 

1375, gener, 27 (Argentona) 

 

Antic Ponseta, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, reconeix haver rebut 

a Guillem Mallol de dita parròquia, 90 sous de les 20 lliures de Barcelona que 

li van prometre en dot per Pascasa, difunta muller seva en el temps de núpcies, 

sobre la borda nomenada de’n Mallol de la riera.  

 

Testimonis: Guillem Ballot i Ramon sa Ilella, de la parròquia d'Argentona.  

 

Notari: Ramon Bova, rector de Sant Julià d'Argentona.  

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 267) 

 

 

1375, març, 16 (Cabrera) 

 

Pere Portell i la seva muller Francesca, de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona, reconeix haver rebut de Berenguer Mallol, de la parròquia de 

Sant Feliu de Cabrera, 90 sous que són el preu de la venda de quatre feixes de 
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terra situades a diferents llocs de Cabrera, fet avui en poder del notari 

infrascrit. 

 

Testimonis: Pere Mallol de Cabrera i Pere Fradera, escolà. 

 

Notari: Martí Domènech, rector de Sant Feliu de Cabrera. 

 

(MASMM. Pergamins Adan, núm. 15) 

 

 

1375, juny, 30 (Argentona) 

 

Berenguer Batlle de la parròquia de Sant Julià d’Argentona fa testament patint 

una malaltia de la qual tem morir. Nomena com a marmessors a Pere Estrany i 

Guillem Mateu, ambdós d’Argentona i Arnau Ballot de Sant Feliu de Cabrera. 

Primer de tot mana que les seves injúries siguin restituïdes i que els seus 

deutes pagats sempre que es puguin demostrar documentalment. Llega 30 

lliures per la seva ànima, de les quals destina 5 sous a l’altar de l’església de 

Sant Julià d’Argentona; 2 sous a la capella de Santa Maria del Viver de dita 

parròquia; 12 diners a cada altar de l’esmentada parròquia; 6 diners a cada 

bacina de la dita parròquia; 6 diners al monestir de Santa Maria de Montserrat; 

5 sous a l’honorable Pere de Bosc senyor seu natural en reconeixement de 

domini; 5 sous a cada marmessor per la seva feina; 20 sous a la seva germana 

Guillermona, muller de Ferrer Adrover, ciutadà de Barcelona; 20 sous a la 

seva germana Sibília, vídua del difunt Arnau Ballot de Cabrera i a Arnau 

Ballot, nét de la dita Sibília; 5 sous al seu nebot Arnau Ballot de Sant Feliu de 

Cabrera, fill de la seva germana; 10 sous a Francesca, muller d’en Cadafal de 

Sant Esteve de Vilanova; 20 sous a Gabriel Lladó; 20 sous a la muller de Pere 

Teixidor de Sant Martí de Teià; 20 sous a Elisenda, vídua de Jaume Ferrer, 

també anomenada na Jaume; 5 sous a Jaume Ferrer, també anomenat Moió, 
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d’Argentona; 20 sous a Arnau Sagrera de la parròquia de Sant Julià d’Alfou; 

20 sous per l’ànima del difunt Guillem Sagrera, germà de l’esmentat Arnau. El 

que sobri de les 30 lliures vol que es distribueixin en misses de caritat 

celebrades on diguin els marmessors. Nomena hereu universal al seu  nebot 

Arnau Ballot de Sant Feliu de Cabrera, però si el dit Arnau no vol o mor 

institueix a Bernat Ballot, fill del dit Arnau. Però si el dit Bernat no vol o mor 

sense fills legítims que no arribin a l’edat per testar vol que la seva heretat 

sigui per altres fills del dit Arnau, de major a menor. Però si els fills moren els 

substitueix per la seva germana Guillermona, muller de Ferrer Adrover ciutadà 

de Barcelona i sinó que sigui pel seu parent més pròxim per part de pare. 

Testimonis: Pere Sa Llibre de la parròquia de Sant Esteve de Canyamars i 

Guillem de Cabanyes de Sant Andreu d’Òrrius. 

 

Notari: Raimon Bova, rector d’Argentona. 

 

(APCCA.  Pergamí,  núm. 8) 

 

 

1375, juliol, 18 (Vilassar)    

 

Guillem Verdaguer, de la parròquia de Sant Genís de Vilassar, fa donació 

perpètua a Bernat Ferrer, nét seu, de la borda dita d’en Verdaguer, amb la 

quintana, la qual té per diversos senyors a la parròquia de Vilassar.  La borda i 

la quintana la té sota domini de l’altar de Sant Joan, construït en l’església de 

Santa Maria de Mataró, al cens de 12 diners per Nadal. Afronta a llevant i a 

tramuntana amb un torrent que porta aigua quan plou, a migdia amb alou de 

Pere des Bosc i a ponent amb honor de dita borda sota domini de Berenguer 

Partellà, prevere.  
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Una feixa de terra sota domini de Berenguer Partellà, prevere, a prestació de 

cinquè i braçatge. Afronta a llevant amb un torrent, a migdia amb honor de la 

borda i a ponent i a tramuntana amb un camí. 

Una peça de terra a Vilassar, al lloc dit Gorday, sota domini de Pere des Bosc, 

a prestació de tasca i braçatge. 

Dues peces de terra a Vilassar, al lloc dit as Clapés, sota domini de Pere des 

Bosc, a prestació de quart. 

 

Testimonis: Guillem Ortaguil de Vilassar i Pere Noguera de Teià. 

 

Signatura  de domini de Bernat Agell, beneficiat de l’altar de Sant Joana de 

Santa Maria de Mataró. 

Signatura  de domini de Pere des Bosc, senyor dels castells de Vilassar i de 

Burriac. 

 

(APSGV,  manual 2) 

 

 

1375, novembre, 30 (Sant Adrià)  - (Manques de suport) 

 

Berenguer sa Sala, de la parròquia de Sant Martí de Teià, hereu universal de 

Francesc de Mujal, fill de Berenguer de Mujal i d'Elisenda, cònjuges difunts 

de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, amb testament davant de Joan 

Marull?, rector de Sant Martí de Teià, el 22 de març de 1372, ven a Pere de 

Puig, fill de Jaume de Puig, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, el mas 

anomenat Mujal, amb les cases allà construïdes, i amb tots els honors i 

possessions, arbres de diverses gèneres, situades a la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona, sota domini de la capella de Sant Miquel del Cros, situada prope 

domum de Croso, al cens de 22 sous anuals, la meitat per Pasqua i l'altre per 

sant Miquel de setembre. Afronta el mas i la terra on es troba a llevant amb 
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alou de Sant Benet del Bages, a migdia amb honor d'en Pere Gili d'Argentona, 

de pertinences de dit mas, alou de Pere des Bosc, a ponent amb la riera 

d'Argentona i a tramuntana amb honor del dit mas alou de Sant Benet del 

Bages.  

1. Dues feixes de terra separades que té per Pere Pons d'Argentona a 

prestació de mig quintà de vi, alou de Sant Benet del Bages, al lloc dit 

Mujal. Afronta a llevant amb honor d'en Gili, a migdia, ponent i 

tramuntana amb honors del mas Mujal, alou de Sant Miquel del Cros.  

2. Feixa de terra al lloc dit Tira a cens de dos sous, sota domini de Sant 

Benet del Bages. Afronta a llevant i tramuntana amb honors del mas 

Mujal, a migdia amb un camí públic que porta de la Casa del Cros a la 

vila de Mataró, i a ponent amb honor d'en Rispau. 

3. Cinc peces de terra separades, de pertinences del dit mas, sota domini 

del monestir de Sant Benet del Bages, a prestació de dues quarteres de 

forment a mesura de la vila de Granollers per Sant Pere i Sant Feliu 

d'agost, que afronten, la primera a llevant amb honor del mas Estrany, a 

migdia amb honor d'en Verdaguer, a ponent amb honor d'en Pons i a 

tramuntana amb honor d'en Lladó; la segona a [....a migdia] amb el 

camí que va a Mataró, a ponent amb honor d'en Lladó i a tramuntana 

amb honor d'en Pere Pons; la tercera al lloc dit sa Tira, que afronta a 

llevant amb honor del mas Roqueta, a migdia amb honor d'en [...], a 

ponent amb honor d'en Rovira i a tramuntana amb honor del mas 

Verdaguer; la quarta al lloc dit podium des Mujal, que afronta a llevant 

amb honor del mas de Lladó, a migdia amb honor del mas de Pere 

Pons, a ponent i a tramuntana amb honor del mas Verdaguer i la 

cinquena afronta per una part amb honor del mas d'en Corsà, d'altra part 

amb alou de la capella de Sant Miquel que és contiguo a la riera, d'altra 

part amb honor del mas Bramona, d'altra part amb honor del mas 

Mujal, anomenat coll de Codines i d'altra part amb honor del mas Lladó 

que és al costat del torrent.  



584 

 

4. Peça de terra al lloc dit puig de Mujal, sota domini de Sant Benet del 

Bages, a prestació de tasca. Afronta a llevant amb honor d'en Roqueta, 

a migdia amb honor del mas Feliu, a ponent amb honor d'en Creus de 

Mataró i a tramuntana amb honor d'en Cabot. 

5. Peça de terra al lloc dit sa Tira, de pertinences del mas Mujal, que té 

sota domini de Bernat de Sant Vicenç, senyor de la Domus de Premià, a 

prestació de cinquè. Afronta a llevant, ponent i tramuntana amb honors 

del mas Mujal, i a migdia amb honor del mas Roqueta.  

6. Peça de terra al lloc dit as Mujal, que es té per Pere Gili de Sant Julià 

d'Argentona a prestació de 4 diners per Nadal, i sota domini de Pere des 

Bosc a prestació de cinquè i braçatge. Afronta a llevant i migdia amb 

honor d'en Pere Cabot, a ponent amb la riera d'Argentona i a 

tramuntana amb honor d'en Mujal. 

7. Tros de terra amb arbres i aigua per regar, a l’horta de la Domus del 

Cros, que té per Francesc Marquet, ciutadà de Barcelona, senyor de la 

Casa del Cros, al cens de 18 diners per Nadal. Afronta a llevant amb la 

riera d'Argentona, a migdia amb una l'horta de la casa del Cros, a 

ponent amb una tinença del mas Verdaguer, alou de la Casa del Cros i a 

tramuntana amb tinença d'en Bernat Agell.  

El preu de la venda és de 120 lliures de Barcelona.  

 

Joan sa Sala, fill de Berenguer sa Sala i de la seva muller Francesca, difunta, 

lloa la venda.  

 

Testimonis: Arnau de Camp, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, 

Guillem Moió, sastre ciutadà de Barcelona, Antoni sa Plana, escrivent.  

 

Signatura  de domini de Bernat Agell, rector de la capella de Sant Miquel del 

Cros, de Francesc Marquet, senyor de la casa del Cros, Pere des Bosc, senyor 

dels castells de Sant Vicenç i de Vilassar. 
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signatura  del procurador de fra Arnau, abat de Sant Benet del Bages, essent 

testimonis Jaume Serra, Gabriel Batlle i Llorenç Fornells, de la parròquia de 

Sant Julià d'Argentona i Joan Corró, de la vila de Granollers. 

 

Notari: Guillem de Sant Hilari. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 557) 

 

 

1376, març, 13 (Vilassar)    

 

Fra Ramon de Coma, prior del monestir de Sant Pere de Clarà, enfranqueix a 

Pere Marc, fill de Simó Marc de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, 

juntament amb els seus béns i la seva prole. El preu de l’enfranquiment és de 

50 sous. 

 

Testimonis: Joan Morró, prevere, i Jaume de Raimir. 

 

(APSGV,  manual 2) 

 

 

1376, març, 13 (Vilassar)    

 

Fra Ramon de Coma, prior del monestir de Sant Pere de Clarà, enfranqueix a 

Bernat Marc, fill de Simó Marc de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, 

juntament amb els seus béns i la seva prole. El preu de l’enfranquiment és de 

30 sous. 

 

Testimonis: Joan Morró, prevere, i Jaume de Reimir. 
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(APSGV,  manual 2) 

 

 

1376, març, 13 (Vilassar)   

 

Fra Ramon de Coma, prior del monestir de Sant Pere de Clarà, estableix de 

nou a Jaume de Raimir, de la parròquia de Sant Andreu d’Òrrius, home propi i 

afocat seu, una peça de terra que pel dit monestir té a Òrrius, al lloc dit camp 

de Clarà. Afronta a llevant amb el torrent de Martorell, a migdia amb la riera 

de Clarà, a ponent «in torrente qui discurrit de fonte de Clarà» i a tramuntana 

amb honor de Jaume de Raimir. El cens és d’una quartera de forment a mesura 

de Granollers. Per l’establiment s’han pagat 9 sous. 

 

Testimonis: Joan Morró, prevere. 

 

(APSGV,  manual 2) 

 

 

1376, març, 13 (Vilassar)   

 

Fra Ramon de Coma, prior del monestir de Sant Pere de Clarà, enfranqueix a 

Sància, filla del difunt Berenguer Parera, de la parròquia de Sant Andreu 

d’Òrrius, juntament amb els seus béns i la seva prole. El preu de 

l’enfranquiment és de 30 sous. 

 

Testimonis: Joan Morró, prevere, i Jaume de Raimir. 

 

(APSGV,  manual 2) 
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1376, juliol, 4 (Sant Martí de Teià) 

 

Berenguer sa Sala, de la parròquia de Sant Martí de Teià, hereu universal per 

testament de Francesc de Muja, fill de Berenguer de Mujal i de Elisenda, 

muller seva, difunts, de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, amb testament 

fer davant de Joan Maurell, rector de Sant Martí de Teià el 22 de març de 

1362, reconeix haver rebut de Pere de Puig, fill de Jaume de Puig, de la 

parròquia de Sant Julià d’Argentona, 100 lliures de Barcelona de les 120 

lliures del preu de la venda del mas Mujals i tots els seus drets i possessions, 

situat a la parròquia d’Argentona, sota domini de la capella de Sant Miquel del 

Cors, que és a prop de la Domus del Cros, al cens de 22 sous anuals, la meitat 

per la Pasqua de Resurrecció i l’altra per Sant Miquel de setembre, la qual 

venda es feu el 30 de novembre de 1375 davant del notari infrascrit.  

1. Dues feixes de terra, separades, una al lloc dit Mujal i l’altra al lloc dit 

Tira, les quals té per Pere Ponç d’Argentona al cens de dos diners, alou 

de Sant Benet del Bages, de pertinences del dit mas. 

2. Cinc peces de terra, separades, de pertinences de dit mas, situades a 

Argentona, sota domini de Sant Benet del Bages, a prestació de dos 

quarteres de forment a mesura de Granollers.  

3. Una peça de terra de pertinences de dit mas situat al lloc dit Puig de 

Mujal, sota domini de Sant Benet del Bages, a prestació de tasca.  

4. Una peça de terra de pertinences de dit mas situat al lloc dit sa Tira, 

sota domini de Bernat de Sant Vicenç, senyor de la domus de Premià, a 

prestació de cinquè.  

5. Una peça de terra de pertinences de dit mas situat al lloc dit as Mujal, 

que té per Pere Gili d’Argentona, a cens de 4 diners per Nadal, sota 

domini de Pere des Bosc, el qual rep cinquè i braçatge.  

6. Un tros de terra amb arbres amb aigua per regar situada en l’horta de la 

Domus del Cros, sota domini de Francesc Marquet, ciutadà de 

Barcelona, senyor de la Casa del Cros, a cens de 18 diners per Nadal.  
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Testimonis: Berenguer Rimentol, de Teià i Guillem de Pla, de Santa Maria de 

Martorelles i Antoni sa Plana, escrivent. 

 

Notari: Guillem de Sant Hilari, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 463) 

 

 

1376, juliol, 5  (Argentona) 

 

En presència d'Antoni sa Plana, escrivent del notari Guillem de Sant Hilari, de 

Barcelona, Bernat Agell, rector de la capella de Sant Miquel del Cros, Guillem 

Rispau de Sant Julià d'Argentona i Bernat Alegre de Santa Maria de Mataró, 

testimonis cridats, en Berenguer sa Sala, de la parròquia de Sant Martí de Teià, 

hereu universal de Francesc de Mujal, fill de Berenguer de Mujal i d'Elisenda, 

difunts de Sant Julià d'Argentona, amb testament fet el 22 de març de 1362 

davant de Joan Maurell, rector de Sant Martí de Teià, ha donat possessió 

corporal a Pere de Puig, fill de Jaume de Puig de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona, del mas anomenat mas des Mujals, amb les cases construïdes, els 

honors i possessions, amb arbres, prats, etc, que l'esmentat Berenguer sa Sala 

té a Argentona, sota domini de la capella de Sant Miquel del Cros, que és prop 

de la Domus de Croso, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, i també les 

peces de terra que es troben en l'esmentada parròquia, a diversos llocs, de 

pertinences del dit mas i sota domini de diferents senyors. I l'esmentat mas i 

peces de terra foren venudes per Berenguer sa Sala a Pere de Puig el 30 de 

novembre de 1375 en poder del notari Guillem de Sant Hilari. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 106) 
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1376, setembre, 14 (Barcelona) 

(Trasllat fet per Pere Martí, notari, el 1377) 

 

Testament de Francesc Marí, mariner ciutadà de Barcelona, «am mon bon seny 

e amb ma bona memoria». Llega a la seva filla Francesca, i a Esclarmunda, 

muller seva, dos alberchs a Mataró i una vinya, i li reconeix les 80 lliures de 

Barcelona «quem aportà de exovar en moneda de tern» de dot que aportà. 

Reconeix deure 15 lliures de Barcelona a la seva germana Bonanata. Destina 

100 sous per la seva ànima i nomena marmessors a Arnau Bargayó. «Molta 

son stats anys de carestia. Jo he stat aytant anys a casa sua, en lo seu alberch, 

a rahó de sis lyures lany dalt present que ly dech vint liures». 

 

Notari: Antoni Bellver, notari públic de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 85) 

 

 

1377, març, 2 (Castell de Mataró) 

 

Bernat Ferrer, ferrer de la vila de Mataró, que és home propi i soliu, confessa a 

Jaume de Màrgens, procurador del venerable Pere de Valls i Ramon de 

Màrgens, tutors testamentaris de Maria, pubilla, filla i hereva de Pere de 

Màrgens, senyor del castell difunt: 

1. Unes cases amb corral situades a la vila, al lloc dit plateam vel forum. 

Afronten a llevant amb tinença d'en Guerau Faener, a migdia amb el 

carrer que va a la plaça, a ponent amb tinença de na Masa, filla d'Arnau 

Mas i a tramuntana amb tinença del confessant. Es té pels hereus de 

Bernat de Camp i Guillerma, cònjuges difunts, habitants a la vila de 

Granollers, al cens de 4 sous de Barcelona, i ells sota domini del castell.  
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2. Casa amb una feixa de terra contigua. Afronta a llevant amb un carrer, a 

migdia amb tinença d'en Ponç de Mataró, a ponent amb honor d'en 

Benajam i a tramuntana amb honor dels hereus d'en Ramon Feliu. Es té 

pels hereus de Guillem de Camp, de la vila de Granollers, i Bernat 

Llenguart, nét seu ciutadà de Barcelona, al cens de 7 sous de Barcelona.  

3. Feixa de terra in riaria de sa Cirera, d'un terç de jornal. Afronta a 

llevant amb honor dels hereus d'en Gilabert, a migdia amb honor dels 

hereus de na Langeda, a ponent amb honor d'en Berenguer Rubei i a 

tramuntana amb honor del confessant. Es té pels hereus de Francesca, 

muller de Bonanat Reniu, al cens de 2 diners per Sant Joan.  

4. Feixa de terra a Figuera Maior de mig jornal. Es té pels hereus de Pere 

Bertran i Ermessenda, muller, difunts, al cens de 6 diners per Pasqua.  

5. Peça de terra a Quadrancells, d'un terç de jornal. Es té per Bernat de 

Folgueres, ciutadà de Barcelona, al cens de 2 diners per Nadal, el qual 

la té per Ramon Andreu de Mataró al cens d'un diner per Nadal.  

6. Feixa de terra a Rouet, d'un jornal. Es té pels hereus d'en Pere Morot i 

la seva muller Guillerma, difunts, al cens de 4 sous per Nadal.   

7. Peça de terra d'un sayó a Campmaior. Afronta a ponent amb honor del 

mas Pujol. Es té pels hereus de Guillem des Palau, a prestació del 

cinquè.  

8. Peça de terra al lloc dit juxta riariam de Cirera de mig jornal. Afronta a 

llevant amb la riera, a migdia amb honor del confessant, a ponent amb 

honor d'en Berenguer Rubei i a tramuntana amb un camí públic. Es té 

pels hereus de Guillerma de Soler, muller de Pere de Soler, difunt de 

dita, al cens de 2 sous per Nadal.  

9. Peça de terra d'un jornal, que té pels hereus de Francesc de Marata al 

cens de 12 diners per Nadal. Afronta a ponent amb honor del mas 

Mascort i a tramuntana amb honor d'en Pi.  

10. Peça de terra al lloc dit as Vilars de mig jornal, que té pels hereus de 

Berenguer Boet i la seva muller Guillerma, de Mataró, al cens de 8 sous 
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per Nadal. Afronta a llevant in paretibus furni de Matarone i part amb 

casa d'en Isern, a migdia amb honor d'en Guerau Faener i part amb 

honor del confessant, a ponent amb honor d'en Mas i a tramuntana amb 

un carrer.  

11. Dues peces de terra, una al lloc dit Coffa i a Combas, d'un jornal, que es 

tenen pels hereus de Pere Gener de Mataró al cens de 12 diners pe Sant 

Miquel. La primera afronta a llevant amb una feixa del mas Portell, a 

migdia amb el mas de Marc de Pi, a ponent amb tinença d'en Guillem 

Mascort i a tramuntana amb tinença d'en Marc de Pi. L'altra afronta a 

llevant amb la riera. 

12 diners de cens que rep sobre tres peces de terra que Pere Gener i la seva 

muller Margarida, de Mataró, van vendre a Pere Ferrer, fill de Berenguer 

Ferrer, difunt de Mataró, germà i hereu de dit Bernat.   

 

(ACA. RP. BGC. FA. Volum 204, foli 105v) 

 

 

1377, març, 2 (Castell de Mataró) 

 

Pere Benajam de la vila de Mataró, i la seva muler Guillerma, confessen a 

Jaume de Màrgens, procurador del venerable Pere de Valls i Ramon de 

Màrgens, tutors testamentaris de Maria, pubilla, filla i hereva de Pere de 

Màrgens, senyor del castell difunt: 

1. Una casa a la vila de Mataró, que afronta a llevant amb una casa d'en 

Dilmer, al migdia amb un clos d'en Ponç de Mataró i part amb una casa 

de na Masa, a llevant amb una casa d'en Pere Folgueres i a tramuntana 

amb un carrer.  

2. Unes cases que té per cessió de Pere de Benajam, pare seu, al lloc dit as 

Villars. Afronta a llevant amb un carrer, al migdia amb honor d'en 
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Morera, a ponent amb honor d'en Boet i a tramuntana amb un carrer, 

per la qual casa no presta cap cens.  

3. Una feixa de terra que tenen com a successors de Pere Ferrer i la seva 

muller Saura, difunts, pares de dita Guillerma, al lloc dit a Sumell, la 

qual la van comprar a Pere Gener, a cens de dos diners per Nadal, alou 

del castell. Afronta a llevant amb honor d'en Guillem Ferrer, a migdia 

amb tinença d'en Portell, a ponent amb honor d'en Tria i a tramuntana 

amb honor d'en Bernat Morot. 

4. Una feixa de terra que tenen com a successors de Pere Ferrer i la seva 

muller Saura, difunts, pares de dita Guillerma, al lloc dit Marí, la qual 

la van comprar a Pere Gener, a cens de dos diners per Nadal, alou del 

castell.  

5. Peça de terra que tenen  com a successors de Pere Ferrer i la seva 

muller Saura, difunts, pares de dita Guillerma, al lloc dit Vallvirich. Es 

té pels hereus del mas Soler al cens de dos diners per Nadal. Afronta a 

llevant amb la riera de Vallvirich. 

6. Peça de terra que tenen  com a successors de Pere Ferrer i la seva 

muller Saura, difunts, pares de dita Guillerma, al lloc dit as 

Quadronsells. Es té pels hereus del mas Valençó al cens de 6 diners per 

Nadal.  

7. Una altra peça de terra que tenen  com a successors de Pere Ferrer i la 

seva muller Saura, difunts, pares de dita Guillerma, al lloc dit as 

Quadronsells. Es té pels hereus del mas Valençó al cens de 6 diners per 

Nadal.  

8. Peça de terra que Pere té per títol de compra a Bernat de Vilaseca, 

espasser ciutadà de Barcelona, com a successor d'Arnau de Vilaseca, 

difunt pare seu, al lloc dit les Illes. Afronta a llevant amb honor d'en 

Feu, a migdia amb el mar, a ponent amb honor d'en Costa i a 

tramuntana amb honor d'en Espanyol. Es té pels hereus de Pere Costa al 
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cens d'un diner per Nadal, els quals la van establir a aquest cens a 

Arnau de Vilaseca.  

9. Peça de terra vinya a ça Pola. Es té pels hereus del mas Aperset a cens 

de 6 diners per Nadal. 

10. Casa amb un hort contigu que Pere té per compra a Bernat Aimeric, el 

qual la tenia per donació de la seva mare Alamanda, muller de Guillem 

Aimeric, situada a la vila de Mataró. Afronta a llevant amb honor d'en 

Soler, a migdia amb un carrer, a ponent amb honor d'en Ferrer i a 

tramuntana amb honor d'en Berenguer Arnau. Cens de 6 sous que 

presta als Màrgens.  

11. Dues peces de terra al lloc dit as Pou. Afronten a llevant amb honor del 

mas Pou, a migdia amb honor d'en Reniu, a ponent amb honor d'en 

Pujol, a tramuntana amb un carrer. Per les dues peces de terra presta al 

mas Costa de Valldeix 6 diners per Nadal. 

12. Peça de terra al lloc dit a Pendiç que afronta a llevant amb honor d'en 

Bova, a migdia amb honor d'en Soler, a ponent amb honor d'en Pujol i a 

tramuntana amb honor d'en Jaume Font. Presta als hereus del mas Bova 

dos diners per Nadal.  

 

(ACA. RP. BGC. FA. Volum 204, foli 107v) 

 

 

1377, març, 7  

 

Bernat Bassa de la parròquia de Sant Andreu d'Òrrius reconeix deure a 

Berenguer, fill de Jaume Tió, de Sant Pere de Premià, i a Sància, muller de dit 

Berenguer i filla de Bassa, 50 lliures de Barcelona de dot. La manera de pagar-

ho fou 30 lliures «in die qua vos bendiccionem nupcialem in facere sancte 

matris ecclesie receperitis cum dicta Sancia», per Tots Sants 100 sous, i a 

partir del segon any 50 sous anuals per Tots Sants fins arribar a les 50 lliures. 
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Testimonis: Pere Parera i Guillem Eroles de Vilassar i Bernat Figuera, Bernat 

Riquer i Pere Casa de Premià. 

 

Berenguer, fill i hereu de Jaume Tió i la seva muller Saurina, de Sant Pere de 

Premià, reconeix que rebrà de Sància, filla de Bernat Bassa de Sant Andreu 

d’Òrrius, 50 lliures de dot, afegint ell 25 lliures d’escreix. 

 

(APSGV,  manual 4) 

 

 

1377, març, 11 (Barcelona)   

(Trasllat del 1618) 

 

Antoni Portell, de la parròquia de Mataró reconeix a Maria, filla i hereva de 

Pere de Màrgens, senyor del castell de Mataró, per raó de la castlania que fou 

del difunt Galzeran de Cartellà,  

1. una peça de terra a Mataró, al lloc dit cosamtra, que afronta a llevant 

amb tinença d'en Capella, a migdia amb honor d'en Francesc Capella i 

part amb honor d'en Pi, a ponent amb honor d'en Pi i a tramuntana amb 

honor d'en Ferragut. La qual peça de terra Sibilia de Cartellà la va 

confirmar a Bernat des Portell, avi seu, en poder de Guillem de 

Colomer, prevere, per Jaume d'Orís, rector de Santa Maria de Ciutat 

Treta [~1290], per la qual paga tasca de vi i pa.  

2. També una petiolam terra que dicitur quadro que té al lloc dit 

sescomelles, a Mataró. Afronta a llevant amb honor d'en Mir de Mata, a 

migdia amb honor d'en Nadal de Caselles, àlies dit Guillem Major, a 

ponent amb l'esmentat i a tramuntana amb honor seu (Portell), per la 

qual paga anualment per Nadal 3 diners a Ramon Andreu, la qual peça 

de terra Miquel Andreu i la seva muller Sibilia de Valldeix, la va 
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establir a Berenguer des Portell, davant de Berenguer Simó, notari de 

Granollers, el 1328.  

3. Una altra peça de terra al lloc dit carsera, que afronta a llevant amb 

honor d'en Carbó, a migdia amb honor d'en Ponç de Mataró, a ponent 

amb la riera i a tramuntana amb honor que fou del mas Carbonell, per 

la qual paga els esplets de pa, vi i arbres que tenen el mas Ballot, la 

qual Bertran [...] i la seva muller Elisenda, de la parròquia de Ciutat 

Treta va establir a Arnau Portell, pare d'Antoni, davant del notari 

Bartomeu d'Hostalric, del terme del castell de Mataró, les idus de 

novembre de 1340.  

4. Una altra peça de terra a Sent Simon, en l'esmentada parròquia, que 

afronta a llevant amb honor que fou d'en Pere Bertran i ara és d'en 

Ballot, a migdia amb honor d'en Ponç de Mataró, a ponent amb honor 

d'en Ramon Andreu i a tramuntana amb honor d'en Ponç Guillem, per 

la qual pago als successors del mas Berenguer de Beliy 4 diners, la qual 

Berenguer de Beliy i la seva muller Brunisenda establiren a Berenguer 

de Portell i a la seva muller Elisenda, davant del notari Bartomeu 

d'Hostalric, les idus de novembre de 1325. 

5. Una peça de terra al lloc dit amo mort, a Mataró. Afronta a llevant amb 

honor d'en Morot, a migdia amb honor d'en Martí, a ponent amb honor 

d'en Ponç Guillem i a tramuntana amb tinença d'en Feu, per la qual 

paga 5 sous per sant Pere de juny. La qual Pere de Pujol i la seva muller 

Saurina, de la parròquia de Ciutat Treta va establir a Arnau de Portell, 

pare seu, a les 13 calendes de febrer de 1342 davant del notari 

infrascrit. 

6. Una peça de terra al lloc dit a Comelles, a Mataró. Afronta a llevant i 

tramuntana amb altre honor de Portell, a migdia amb honor d'en 

Guillem sa Orta i a ponent amb honor d'en Mata, de la qual peça de 

terra Bartomeu de Feu va reduir l'agrer de cinquè a un diner, en poder 

del notari infrascrit a les 7 calendes d'agost de 1338. 
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7. Una peça de terra al lloc dit sa muntada, de Mataró. Afronta a llevant 

amb honor d'en Portell, a migdia i ponent amb honor d'en Pujol i a 

tramuntana amb honor d'en Ballot, per la qual presta a Martí Miquel 

dos diners a pagar per Nadal. La qual Bernat Miquel i la seva muller 

Simona establiren a Berenguer de Portell al notari infrascrit a les 16 

calendes d'agost de 1305. 

8. Una peça de terra a Sent Simon, de Mataró. Afronta a migdia amb 

honor d'en Portell, a migdia amb honor d'en Tria, a ponent amb honor 

d'en Portell del Cros i a tramuntana amb honor d'en Folgueres, per la 

qual presta per Nadal al propietari del mas Miquel dos diners, la qual 

Bernat Miquel i la seva muller Simona, de la parròquia de Ciutat Treta 

establiren a Berenguer de Portell i Pere de Portell, fill seu, en poder de 

dit notari a les 4 calendes de setembre de 1334. 

9. Una peça de terra al lloc dit as ram, de Mataró. Afronta a llevant amb la 

riera, a migdia amb una tinença d'en Portell, a ponent amb tinença del 

mas Orta i a tramuntana amb torrent que discorre d'un honor del mas 

Català a la riera de Valldeix, per la qual paga de cens per Nadal a 

Francesc Gener 3 diners, la qual Pere Gener i la seva muller i la seva 

muller Margarida, de la parròquia de Ciutat Treta, establiren a 

Berenguer de Portell en poder del prevere Pere Arnau, per Guillem de 

Sant Vicenç, a les 8 calendes de juliol de 1322.  

10. Dues feixes de terra al lloc dit ses comelles. Una afronta a llevant amb 

honor d'en Orta, a migdia amb una feixa de terra de Portell, a ponent 

amb honor d'en Portell i amb honor del mas Rossell i a tramuntana amb 

honor d'en Portell. L'altra peça de terra afronta a llevant amb honor d'en 

Portell i amb honor del mas Rossell, a migdia amb honor d'en Orta, a 

ponent amb honor d'en Ponç Guillem ses Folgueres i a tramuntana amb 

d'en Guillem Nadal del Castell. Per les dues feixes paga per Nadal al 

propietari del Mas Gener 2 diners, les quals Pere Gener i la seva muller 
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Margarida establiren a Berenguer de Portell, en poder de Jaume Net, 

notari, a les 12 calendes de maig de 1323. 

 

Notari: Pere de Puig, de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 86) 

 

 

1377, maig, 18 (Vilassar)  

 

Pere Moió de Sant Julià d'Argentona ven a Francesc Comelles de dita una 

peça de terra a Argentona al lloc dit assatora des Cogol, sota domini de Pere 

des Bosc, de pertinences del seu mas Moió, que afronta a llevant amb honor 

del mas Batlle d'Argentona, a migdia i a ponent amb honor del comprador i a 

tramuntana amb honor d'en Guillem Canyelles de Sant Feliu de Cabrera. Preu 

de 7 lliures de Barcelona. 

 

Testimonis: Guillem Mallol i Bernat Amatller d'Argentona. 

 

(APSGV,  manual 4) 

 

 

1377, juny, 11 (La Roca) 

 

Donació per núpcies d'Arnau Ballot al seu fill Bernat Ballot, àlies Batlle, pel 

seu matrimoni amb Eulalia, filla de Bernat Gener i Margarida, de la parròquia 

de Sant Sadurní de la Roca, donant-li una peça de terra de pertinences del mas 

Batlle situada en la parròquia de Sant Julià d'Argentona, «juxta turrem 

contigua» als honors d'en Valori, d'en Sibília i una terra plantada de vinya 

recentment. També dóna el mas Batlle amb totes les seves cases i terres.  
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(BC. Fons Moja, lligall 279) 

 

 

1378, gener, 6  

 

Saurina, vídua de Guerau d'Altafulla, hereva del mas Altafulla de Sant Andreu 

d'Òrrius, reconeix deure a Pere Bonany, àlies Vehil i Antoni, fill seu, de Sant 

Genís de Vilassar, 40 lliures pel dot de la seva filla Constança, casada amb 

Antoni, de la qual ell va fer augment de 20 lliures. La manera de pagar-les 

seran 15 lliures en el moment de la benedicció nupcial i 50 sous per la festa de 

la Pau prop vinent i 50 sous cada anys per dita festa. Presenta com a 

fideïcomissari a Bernat Serra i Bernat Tolrà, de Vilassar.  

 

Testimonis: Pere Ferrer i Pasquàs Bonany, de Vilassar. 

 

(APSGV,  manual 4) 

 

 

1378, febrer, 3 (Barcelona) 

 

Francesc Marquet, ciutadà de Barcelona, senyor de la Casa del Cros, situada al 

Maresme, a la parròquia de Sant Julià d'Argentona, defineix a Pere de Puig, 

fill de Jaume de Puig, de Sant Julià d'Argentona, home propi, soliu i afocat de 

Marquet, a fi que ell i tota la seva descendència siguin homes lliures i puguin 

escollir el senyor que vulgui. El preu de l’absolució és de 16 lliures i mitja de 

Barcelona 

 

Testimonis:  Guillem de Montgros, de Ribes, Dominic Salvador de Tortosa i 

Joan de Morell, escrivent. 
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Notari: Guillem de Sant Hilari, notari públic de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 120) 

 

 

1378, març, 15 (Cabrera) 

 

Bernat de Sant Vicenç senyor de la casa de Premià absol a Bartomeva, filla de 

Pere Català i Alamanda, de Sant Feliu de Cabrera, com a dona pròpia i natural 

seva. El preu de la redempció és de 33 sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Jaume Mir i Bernat Arnau de dita. 

 

Notari: Pere d’Arenys rector de Cabrera. 

 

(APCMC.  Pergamí,  núm. 14) 

 

 

1378, abril, 22  

 

Ramon de Coma, prior del monestir de Sant Pere de Clarà, estableix a 

Berenguer Jofre, de Sant Andreu d'Òrrius, un peça de terra a Òrrius, al lloc dit 

Mardó, que afronta a llevant amb una altra peça d’en Jofre, a migdia amb un 

camí, a ponent i a tramuntana amb un honor del mas Campariol, a canvi de la 

prestació de tasca. També li estableixi una altra peça de terra al lloc dit as 

Cabanyils, que afronta a llevant amb honor d’en Pere Vinyals, alou del 

monestir, a migdia i ponent amb honor d’en Poquet i a tramuntana amb un 

camí, a canvi de prestació de tasca, delme i primícia. 

 

Testimonis: Pere de Vilarassa i Bernat Bonivern, de Vilassar. 
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(APSGV, manual 4) 

 

 

1378, abril, 22  

 

Ramon de Coma, prior del monestir de Sant Pere de Clarà, estableix a Pere 

Vinyals, de Sant Andreu d'Òrrius, un peça de terra a Òrrius, al lloc dit as 

Cabanyils. Afronta a llevant amb alou del monestir, a migdia amb un torrent i 

a ponent i tramuntana amb honor d’en Berenguer Jofre, a canvi de prestació de 

tasca, delme i primícia. 

 

Testimonis: Pere de Vilarassa i Bernat Bonivern, de Vilassar. 

 

(APSGV, manual 4) 

 

 

1378, abril, 22  

 

Ramon de Coma, prior del monestir de Sant Pere de Clarà, enfranqueix a 

Constança, filla de Guerau d'Altafulla, de Sant Andreu d'Òrrius per 4 lliures i 

8 sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Pere de Vilarassa i Bernat Bonivern, de Vilassar. 

 

(APSGV, manual 4) 
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1378, abril, 22  

 

Ramon de Coma, prior del monestir de Sant Pere de Clarà, enfranqueix a 

Eulàlia, filla de Berenguer Amat, de Santa Agnès de Malanyanes, per 40 sous 

de Barcelona. 

 

(APSGV, manual 4) 

 

 

1378, maig, 20 

 

Ramon sa Ilella, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, reconeix haver 

rebut de Saurina, vídua de Guerau d'Altafulla, de la parròquia de Sant Andreu 

d'Òrrius, 100 sous en dos pagaments per la dot de Francesca, muller seva i 

germana de Saurina. 

 

Testimonis: Simó Isern de Sant Genís de Vilassar i Ferrer de Raimir de Sant 

Julià d'Argentona. 

 

(APSGV, manual 4) 

 

 

1378, juliol, 11  

 

Jaume Puig de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, fa donació i heretament 

a Pere Puig, fill seu, de tot el seu mas anomenat Mujal, que té a Argentona, 

sota domini de la capella de Sant Miquel del Cros. 

 

(APSGV, manual 4) 
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1378, juliol, 11   

 

Bernat Vehil, de la parròquia de Sant Genís de Vilassar, reconeix deure a Pere 

Puig, fill de Jaume Puig, de Sant Julià d'Argentona, 70 lliures de Barcelona pel 

dot de la seva filla Francesca, muller de Pere, que pagarà en diferents terminis. 

(APSGV, manual 4) 

 

 

1378, juliol, 11    

 

Jaume Puig i Pere Puig, fill seu, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, 

reconeixen haver rebut Francesca, muller de Pere Puig i filla de Bernat Vehil, 

70 lliures de Barcelona de dot en diferents terminis. 

 

Signatura  de domini de Bernat Agell, rector de Sant Miquel del Cros. 

 

(APSGV, manual 4) 

 

 

1378, juliol, 30 (Mataró) 

 

Guillem Mir, en nom propi i com a usufructuari dels béns de la seva muller 

Francesca, difunta, i Saurina, filla comuna, muller de Pere Mir, habitants a la 

parròquia de Sant Martí de Mata, terme del castell de Mataró, la qual Saurina 

és hereva del béns de la seva mare, reconeix haver rebut de Pericó de 

Canyamars, també cognominat de Mata, de dita parròquia, 10 lliures de 

Barcelona d'aquelles 60 lliures de Barcelona, del compromís entre Francesca, 

muller i mare nostra, hereva dels béns de Pere de Mata, difunt de dita 

parròquia, i vos Pericó de Canyamars. Per això Saurina defineix a Pericó dels 

béns que li podrien correspondre del mas de Mata, situat a dita parròquia, i les 
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terres, honors i possessions del dit mas. Consta aquesta definició en poder del 

notari infrascrit el 22 d'abril de 1372. 

 

Testimonis: Ramon Llull, Arnau de Guàrdia i Berenguer de Pou, del terme de 

dit castell de Mataró. 

Notari: Pere Martí, notari públic de Barcelona i del terme del castell de 

Mataró. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 89) 

 

 

1378, setembre, 28 (Argentona) 

 

Blanca, muller de Francesc Sabater, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, 

amb el consentiment del seu marit, ven a Pere Benajam, de la parròquia de 

Santa Maria de Mataró, un cens d'una quartera i mitja de forment a mesura de 

la vila de Granollers, a pagar per sant Pere i Feliu d'agost, sobre una peça de 

terra que en Pere Benajam té per Blanca sota domini del segon presbiterat de 

sant Salvador, construït a la Seu de Barcelona, situada a Argentona, al lloc dit 

pandis ales buigues. Afronta a llevant amb honor d'en de Jaume Ponç Guillem, 

a migdia amb honor d'en Llibra i part amb honor d'en Guillem Mas, de Santa 

Maria de Mataró, a ponent amb honor del mas Ballot de la Pujada, de la 

parròquia d'Argentona i a ponent amb honor d'en Bernat Agell, prevere de 

Mataró. El mas Sabater paga de cens anual a Sant Salvador 66 sous, 22 per 

Sant Pere i sant Feliu d'agost, 22 per sant Andreu d'abril i 22 per santa Maria 

de març. Preu de 10 lliures i 10 sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Pere Feliu, de Santa Maria de Mataró i Guillem Novell, fill de 

Pere Novell, de Sant Julià d'Argentona. 
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Signatura  de domini de Guillem Vallès, rector del dit presbiterat. 

 

Notari: Ramon Bova, rector de Sant Julià d'Argentona. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 90) 

 

 

1378, octubre, 16  

 

Saurina, vídua de Guerau d'Altafulla, de la parròquia de Sant Andreu d'Òrrius, 

reconeix deure a Macià Sala, de la parròquia de Sant Pere de Premià, 30 lliures 

de Barcelona pel dot de la seva filla Francesca, les quals pagarà en diferents 

terminis. 

 

(APSGV,  manual 4) 

 

 

1378, octubre, 16  

 

Ramon sa Ilella, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, reconeix haver 

rebut a Saurina, vídua de Guerau d'Altafulla de la parròquia de Sant Andreu 

d'Òrrius, 50 sous dels diners promesos per dot d'Alamanda, muller d'Ilella i 

germana de Saurina. 

 

(APSGV,  manual 4) 

 

 

1378, novembre, 8 (Argentona) 
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Testament de Pere Avellà, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, fet en 

malaltia de la qual tem morir. Escull com a marmessors en Pere Gili, àlies 

Avellà, fill seu i Guillem Mallol. Mana pagar tots els deutes i que es 

restitueixin les injuries. Destina cinquanta sous de Barcelona per la seva ànima 

i totes les qüestions funeràries, dels quals destina 12 diners a l’altar o església 

de Sant Julià d'Argentona; 12 diners al seu senyor natural; 2 diners a tots els 

altars i les bacines de l’església d’Argentona; 2 sous als seus marmessors; 6 

diners als seus néts o nétes. La resta dels cinquanta sous en misses i almoines a 

criteri dels marmessors. Llega dos sous als seus fills o filles. Nomena a la seva 

muller Elisenda com a senyora major i usufructuària sempre i quan es 

mantingui casta i vídua. I en cas de discòrdia entre el meu hereu i l’esmentada 

Elisenda, que aquesta rebi la meitat de la seva herència. Reconeix haver rebut 

15 lliures de Barcelona de dot de la seva muller Elisenda i mana que se li 

lliurin 10 lliures en cas que marxi de la seva borda anomenada Avellà, i alhora 

li llega 5 sous dels seus béns. Llega dels seus béns 10 lliures de Barcelona i la 

seva borda anomenada Avellà al seu fill Pere Gili, àlies Avellà, com a part de 

les 30 lliures de Barcelona promeses quan va entrar en matrimoni al mas Gili 

d’Argentona. Nomena hereu al seu fill Jaume Avellà. Si aquest mort sense fills 

que arribin a edat de testar el substitueix pel seu fill Bernat Avellà, sinó a la 

seva filla Francesca, muller de Bernat Duran de Sant Pere de Premià, sinó a la 

seva filla Alamanda, muller de Guillem Mallol d’Argentona i sinó al meu fill 

Pere Gili, àlies Avellà. 

 

Testimonis:  Pere Moió i Pere Novell, ambdós de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona. 

 

Notari: Raimon Bova, rector de Sant Julià d'Argentona.  

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 139) 
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1379, febrer, 7  (Mataró) -  (Manques de suport)  

 

Francesc Capella, de la parròquia de Santa Maria de la vila de Mataró, 

estableix en emfiteusi a Guillem Reniu, corredor de dita parròquia, un hort o 

tros de terra amb arbres que té en la sagrera de Mataró. Es té, junt amb una 

casa que el dia present estableix al dit Reniu, per la Llàntia de Santa Maria de 

Mataró a cert cens anual per Nadal. I les cases paguen a Capella un cens de 8 

sous per Nadal i es tenen per Marianna de Màrgens, senyora del castell de 

Mataró, a certs censos anuals per Nadal. Afronta a llevant i migdia amb les 

cases establertes avui, a ponent amb honor de Marianna de Màrgens i amb 

honor d'en Jaume Ponç Guillem de Folgueres i a tramuntana amb honor d'en 

Ferrer, ferrer. El cens anual per l'hort serà de 8 sous per Nadal, i l'entrada de 

13 sous i 4 diners. 

 

Testimonis: Pere Feliu i Arnau Sabater, de Mataró. 

 

Signatura  de domini de Ponç de Mataró, Guillem Saguera, Francesc Ponç 

Guillem de Folgueres, àlies Mas, Ramon d'Orta, confrares de la llàntia. 

 

Notari: Pere Martí, de Barcelona i del terme del castell de Mataró. 

 

(MASMM. Pergamins Església, núm. 39) 

 

 

1379, març, 30 (Mataró) 

 

Arnau de Camp, Guillem Vinyals, Arnau Bartomeu, Berenguer Ramon, Pere 

Novell, Lladó de Riudemeia, Gabriel Lladó, Jaume Puig, Llorenç Fornells, 

Antic Ponseta, Antic Bova, Francesc Ferrer, Francesc Rispau, Berenguer Pins, 

de la parròquia de sant Julià d’Argentona, i Berenguer Jofre, de la parròquia 
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de sant Andreu d’Òrrius, nomenen procuradors a Guillem Mallol i Pere Martí, 

de dita parròquia d’Argentona, i Jaume de Raimir d’Òrrius, per recollir els 

diners necessaris per pagar el que es deu a la Jurisdicció o mig imperi de 

Cabrera. 

 

Testimonis: Guillem Estrany i Pere Esteve, d’Argentona. 

 

Notari: Ramon Bova, rector de l’església d’Argentona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 238) 

 

 

1379, juliol, 23 

 

Establiment de Pere Moió, de Sant Julià d'Argentona, a Berenguer Pou de 

Mataró d’una peça de terra vinya a Argentona, al lloc dit Coll de Cors. Afronta 

a llevant amb Pere Puig, a migdia amb Antich Ponseta, a ponent amb el mas 

Ballot i a tramuntana amb el mas Estrany. Està a cens de 6 sous per Nadal, 

sota domini de des Bosc. 23 de juliol de 1379. 

 

(BC. Fons Moja, lligall 325) 

 

 

1379, setembre, 15 

 

«Trasllat de la causa que Saguí davant del jutge compromisari entre parts de 

Pere Desbosch, Sr. dels castells de St. Vicens y de Vilassar y Bernat Belloch
21

, 

                                                 
21

 .- Dins del document esmenten en Bernat Ballot, àlies Batlle, que segurament era 

l'esmentat Bernat. 
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sobre lo mas Batlle de la parròquia de Argentona, dins lo terme del castell de 

St. Vicens, que posseia Belloch, pretenent Desbosch lo domini alodial y varias 

servituts. En 15 setembre 1379 se proferí sentencia, que no pot resumirse per 

incompleta y per lo molt desordenat que está lo trasllat. Davant vos honrat e 

discret Mossen Ramon Ballester, licenciat en leys, arbitre e arbitrador [....] 

entre lo honrat M Pere des Bosch, ciutadà de Barcelona, senyor dels castells 

de sent [Vicenç e de Vilassar] de una part e en Bernardo Bellot de la 

parroquia de sent Julià dArgentona, del terme del castell de sent Vicenç.... 

Primerament per que lo mas Batle situat en la parròquia damunt dita e dins lo 

terme del dit castell de sent Vicenç ab totes ses honors [....] e drets e ab homes 

et ab fembras [....] e estans en aquell mas e en pertinences de aquell mas 

propietari, soliu e afocat al dit honrat Pere dez Bosch axí com a senyor del sit 

castell de sent Vicenç en si e franch alou del dit senyor [....] servituts, 

axations, drets reals e personals [....] drets remenses et ab entrades, exides, 

intesties, cugucies, exorquies e foriscapis et ab tots altres plens drets e 

servituts al primer capitol donat per lo honrat en Pere dez Bosch i Barthomeu 

Valent, procurador de Bernat Bellot». 

 

Pere de Màrgens també és procurador de Ballot. 

 

(BC. Fons Moja, lligall 279) 

 

 

1379, novembre, 5 (Vilassar)  

 

Jaume Puig, de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, reconeix haver rebut 

100 florins d’or d’Aragó de Ramon Bou, rector d’Argentona, que li estava 

devent segons constava en debitori signat davant del notari de Barcelona 

Jaume Lladó. 
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Testimonis: Guillem Cabot i Guillem Castell, d’Argentona i Pere Ferrer de 

Vilassar. 

 

(APSGV,  manual 4) 

 

 

1380, maig, 20 (Vilassar)  

 

Berenguer Avellà i Bernat Avellà, fill seu, de la parròquia de Sant Genís de 

Vilassar, reconeix haver rebut d’Arnau Mas, de la parròquia de Sant Martí de 

Mata, 80 sous que devia de la dot d’Alamanda, muller de Bernat i filla 

d’Arnau. 

 

Testimonis: Bernat Serra, Berenguer Mas, àlies Eroles i Bernat Julià de 

Vilassar. 

 

(APSGV,  manual 4) 

 

 

1380, desembre, 21 (Argentona) 

 

Jaume Roqueta i Jaume Roqueta, pare i fill de la parròquia de Sant Julià 

d’Argentona, restitueixen i retornen a Pere Bellatriu tota aquella peça de terra 

erma, amb entrades i eixides, drets i pertinències seves, que dits Roqueta tenen 

a Argentona, al lloc anomenat als cominals. Afronta a llevant i a migdia part 

amb honors de Pere Besatriu i part amb honors d’en Vivó, a ponent amb 

honors d’en Estrany i a tramuntana amb honors d’en Conomina que foren del 

difunt Pere Ferrer d’Argentona. Es té la peça de terra per dits Roqueta a una 

vuitena part d’esplets sota domini de la casa de Santa Anna de la ciutat de 

Barcelona. 



610 

 

Testimonis: Arnau de Camp, Jaume Major i Pere de Conomina, tots 

d’Argentona. 

 

Notari: Ramon Bova, rector de Sant Julià d’Argentona. 

 

(APCBA. Pergamí,  núm. 8) 

 

 

1381, febrer, 17 (Cabrera) 

 

Pere Moió, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, estableix de nou a 

Jaume Benajam, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, una peça de terra 

de vinya que dels seus avantpassats té a Argentona, al lloc dit coll de Corts 

alies buygues, per la qual paga 12 diners anuals a Moió, la qual alhora es té 

per Pere des Bosc. Afronta a llevant amb honor d'en Roig Fussell, a migdia 

amb honor de n'Arnau Sabater, a ponent amb honor d'en Benajam i a 

tramuntana amb honor del castell de Mataró. El cens a pagar continuarà essent 

de 12 diners anuals per Nadal i entrada de 9 sous.  

 

Testimonis: Jaume Gual, procurador de Pere des Bosc, Bernat Batlle de Sant 

Julià d'Argentona i Guillem Estrany d'Argentona. 

 

Signatura  de domini de Miquel des Bosc, senyor del castell de sant Vicenç i 

de Vilassar. 

 

Notari: Pere d'Arenys, rector de Sant Feliu de Cabrera. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 91) 
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1381, setembre, 4 (La Roca)  

 

Bernat de Camp, fill d'Arnau de Camp i de la seva muller Alamanda, de la 

parròquia de Sant Julià d'Argentona, reconeix haver rebut en temps de noces 

de la seva muller Sància, filla de Simó Mir, difunt, i de la seva muller Saura, 

vivent, de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, de 75 lliures de Barcelona 

per dot. Podrà disposar de 10 lliures tant si té fills com si no en té i el restant 

seran pels seus fills sempre i quan arribin a la pubertat, sinó tornaran al mas 

Mir.  Ell ho assegura sobre el seu mas Camp d'Argentona, sota domini de Pere 

des Bosc, senyor del castell de Sant Vicenç. 

 

Testimonis: Berenguer Pradell, Pere Saguí, Guillem Rispau, Jaume Roqueta, 

Pere Martí, Simó de Croanyes, Bernat Beatriu i Marc de Vilanova. 

 

No es clos 

 

(APCPM.  Pergamí,  núm. 59) 

 

 

1381, setembre, 4  (La Roca) 

 

Bernat Mir, de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, reconeix deure a 

Bernat de Camp, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, 75 lliures de 

Barcelona per dot de Sància, germana seva i muller de Bernat de Camp. La 

manera de pagar serà 25 lliures de Barcelona el dia de la celebració 

eclesiàstica, per Nadal 100 sous i la mateixa quantitat cada Nadal fins a pagar 

la totalitat. Obliga tots els seus béns i nomena com a fideïcomissaris a Guillem 

Nebot, de la parròquia de Sant Sadurní de la Roca, Francesc Bataller de la 

parròquia de Sant Pere de Vilamajor, Berenguer Bataller i Bernat Riera de la 

parròquia de Sant Julià del Fou. 
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Testimonis: Berenguer Pradell, Pere Saguí, Guillem Rispau, Jaume Roqueta, 

Pere Martí, Simó de Croanyes, Bernat Beatriu i Marc de Vilanova. 

 

Notari: Pere de Fonolleda. 

 

(APCPM.  Pergamí,  núm. 60) 

 

 

145. 1382, març, 7 (Argentona) 

 

Testament de Guillem Mallol de la Riera, de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona, fet en bona salut. Escull marmessors a Jaume Roqueta, nebot 

seu, i Pere Moió, de dita parròquia. Demana que es paguin els seus deutes i es 

restitueixen les seves injúries. Destina sis lliures de Barcelona per la seva 

ànima i totes les qüestions funeràries, de les quals 6 diners a l’església de sant 

Julià d’Argentona; 6 diners a la capella de santa Maria del Viver; 5 sous a la 

capella de sant Miquel de dita parròquia; 2 diners a cada altar de cada 

parròquia; 1 diner a totes les bacines de dita parròquia; 6 diners per el meu 

senyor natural; 12 diners als seus marmessors; 5 sous a Alamanda, muller 

seva; 6 diners a Santa Maria de Montserrat; la resta de les 6 lliures a almoines 

a criteri dels meus marmessors. Hereu universal al seu fill Antoni Mallol, i 

sinó té descendència als seus parents més propers. 

 

Testimonis: Jaume Roqueta, major, i Guillem Moragues, àlies [...] 

d’Argentona. 

 

Notari: Ramon Bova, rector de l’església de sant Julià d’Argentona. 

 

(APCCM.  Pergamí,  núm. 145) 
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1382, maig, 8 (Argentona) 

 

Testament d’Alamanda, muller de Guillem Mateu, de la parròquia de Sant 

Julià d’Argentona, fet patint malaltia, però en bona memòria i capacitat. Escull 

marmessors a Jaume Roqueta, major de dies, d’Argentona i a Guillem 

Geronella, de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera. Demana que les injúries 

siguin restituïdes i els deutes siguin pagats. Destina 10 lliures de Barcelona per 

la seva ànima, de les quals llega 12 diners a l’altar de Sant Julià d’Argentona; 

2 diners als altres altars de dita parròquia; 1 diner a cada bacina de dita 

parròquia; 12 diners al seu senyor natural; 2 sous a cada marmessor. 30 sous a 

la seva filla Francesca; 10 sous al seu fill Jaumet; 10 sous a Valençona, filla de 

Francesc Garbí, de Mataró; 10 sous al seu marit Guillem Mateu. El que sobri 

de les 10 lliures que es gasti en misses a coneixement dels marmessors. 

Ordena que el seu marit sigui senyor major dels seus béns durant la seva vida.  

Que la seva filla Francesca i el seu fill Jaumet siguis dotats segons possibilitats 

del seu mas Mateu. En cas que el seu hereu no compleix respecta la Francesca, 

que se li doni el seu camp anomenat de Muret, àlies d’en Pere ça Cobial de 

Vilamajor. Nomena hereu universal al seu fill Bernat Mateu sempre i quan 

tingui fills que arribin a edat adulta, sinó el substitueix pel seu fill Jaumet amb 

les mateixes condicions, sinó a la seva filla Francesca amb les mateixes 

condicions i sinó per ordre de parentela paterna seva. 

 

Testimonis: Pere Artiga, prevere de Vasconia, ara resident amb el rector 

d’Argentona i Guillem Portell d’Argentona. 

 

Notari: Ramon Bova, rector d’Argentona. 

 

(APCPM.  Pergamí,  núm. 61) 
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1382, agost, 21 (Cabrera) 

 

Testament de Marc de Pins, àlies Puig, de la parròquia de Sant Feliu de 

Cabrera, fet patint una greu malaltia de la qual tem morir, però amb plenitud 

de facultats. Nomena marmessors a Pere [...] i a Berenguer de Pins, nebot seu, 

ambdós de Sant Julià d'Argentona. Primer de tot mana que es paguin els seus 

deutes i que les injúries siguin restituïdes. Destina per la seva ànima, 

sepultura, i llegats 30 lliures de Barcelona, dels quals llega 2 sous a l'església 

de Sant Feliu de Cabrera per la sepultura en el seu cementiri; 2 diners per cada 

un dels altars de l’església de Cabrera; 6 diners a cada bacina de dita; 5 sous a 

cada nebot o neboda; 5 sous a cada marmessor; 2 sous al seu senyor terrenal. 

Demana que es destinin 33 sous per la seva ànima en misses. El que sobri es 

destini a misses a coneixement dels seus marmessors. Llega 30 sous al fill 

gran d'en Dolç d'en Eres. 10 lliures a Alamanda, filla d'en Berenguer de Pins 

in auxilium maritandi. Nomena hereva a la seva filla Antònia, sempre i quan 

visqui i tingui fills, sinó el substitueix pel nebot Berenguer de Pins. 

Testimonis: Pelegrí Catà i Bernat Prats de dita parròquia i Pere [...] i 

Berenguer de Pins, marmessors. 

 

Notari: Pere d'Arenys, rector de Sant Feliu de Cabrera. 

 

(APCPA. Pergamí desena 1, núm. 9 ) 

 

 

1382, desembre, 29 (Vilassar) 

 

Francesc Garau i Pere Garau, fill seu, de la parròquia de Sant Martí de Mata, 

reconeixen haver rebut 40 lliures de Barcelona com a dot de Sància, filla de 

Pere Vives de la parròquia de Sant Genís de Vilassar i muller de Pere Garau, 

de les quals ells fan augment de 20 lliures més, obligant el mas Garau de 
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Mata, sota domini de la cambrera del monestir de Sant Pere de Barcelona, 

podent disposar l’esmentada Sància de 15 lliures per testar. 

 

Berenguer Morta, prevere, Berenguer Mascort de Mata, Pere Parera i Pere 

Riera de Vilassar. 

 

(APSGV,  manual 4) 

 

 

1383, agost, 9 (Òrrius)   

 

Guillem Perera de Sant Andreu d’Òrrius fa rebut a Pere Bellatriu de la 

parròquia de Sant Julià d’Argentona, per 25 lliures que ha rebut en diverses 

vegades, algunes amb albarà i altres sense, corresponents a la dot de 

Bartomeva, muller de Guillem Perera i germana de Pere Bellatriu. Amb aquest 

acte Guillem Perera renuncia al no cobrat. 

 

Testimonis: Bernat Femades menor de dies i Pere de Cabañes, fill de Guillem 

de Cabañes, ambdós de la parròquia d’Òrrius. 

 

Notari: Ramon Bova, rector de Sant Julià d’Argentona. 

 

(APCBA. Pergamí,  núm. 9) 

 

 

1384, gener, 18 

 

Testament de Benenguda, muller de Llorenç Espanyol, de la parròquia de 

Santa Maria de Mataró, fet en plena capacitat. Nomena marmessors a Llorenç 

Espanyol, marit, i a Bernat Ferrer, ambdós de Mataró.  Demana que es paguin 
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les seves deutes i es restitueixin les injúries. Destina 100 sous per llegats, dels 

quals 12 diners al rector de l’església de Santa Maria de Mataró per la 

sepultura; 6 diners al senyor natural; 2 diners a cada altar de dita església; 2 

diners a cada bacina de dita església; 12 diners a cada fill/a; 2 sous als 

marmessors. El que resti dels 100 sous es destini a misses en l'església de 

Mataró. Llega a les seves filles Angelina i Francesca 100 sous a cada una. 

Nomena hereu universal al seu fill Bartomeu. 

 

Testimonis: Guillem Folgueres i Guillemó, fill seu, de Mataró. 

 

Notari: Berenguer Trulls, regent l'església de Santa Maria de Mataró, pel 

rector Pere Guillem Jaufred.  

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 629) 

 

 

1384, gener, 24 (Barcelona)  

 

Antoni Alzina, fill de Ramon Alzina, àlies Pardal i de la seva muller 

Margarida, de la parròquia de Sant Genís de Vilassar, reconeix haver rebut de 

Guillem Viver i la seva muller Elisenda, de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona, 20 lliures de Barcelona de les 40 lliures promeses per la dot de 

Francesca Viver, filla de Guillem i Elisenda. 

 

Testimonis: Llorenç Fornells d'Argentona i Ramon Alzina, àlies Pardal, de 

Vilassar  

 

Notari: Ramon Bova, rector de Sant Julià d'Argentona. 

 

 (BC. Pergamí núm. 12738) 
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1384, octubre, 28 (Argentona) 

 

Arnau Lladó, fill de Gabriel Lladó, vivent, de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona, i d'Elisenda, difunta, hereu de la dita mare seva, amb testament 

fet a Argentona l'11 de juny de 1371 davant de Ramon Bova, rector de Sant 

Julià d'Argentona, de 14 anys d'edat segons consta en testimoni de la vicaria 

de Barcelona: "Berenguer de Pau, cavaller, vicari de Barcelona i del 

Vallès...sobre l'edat d'Arnau Lladó, fill de Gabriel Lladó de la parròquia de 

Sant Julià d'Argentona i d'Elisenda, difunta, el qual afirmava tenir més de 

catorze anys d'edat. Per això, amb voluntat del seu pare, ven a Arnau Sabater, 

de la parròquia de Santa Maria de Ciutat Treta, una peça de terra erma que 

com hereu de sa mare té a la parròquia de Sant Julià d'Argentona, al lloc dit sa 

Pola, que està sota domini del monestir de Sant Pol de Mar. a prestació de 

cinquè, que pagarà el comprador. Afronta a llevant i migdia amb honors del 

mas Batlle d'Argentona, a ponent amb tinença del mas Estrany i a tramuntana 

amb camí que va a Mataró.  Preu de 20 lliures de Barcelona. 

 

Testimonis: Francesc Capella, de Mataró, Pascàs Riba, d'Argentona i Antoni 

Pradella, escrivent de Barcelona. 

 

Notari: Pere Coll, de Barcelona. 

 

Signatura  de domini de Fra Mateu, prior del monestir de Sant Pol de Mar.  

 

(MASMM. Pergamins Església, núm. 40) 

 

 

 

 

1385, abril, 21 (Argentona) 
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Testament de Pere Bellatriu, de Sant Julià d'Argentona, fet patint una malaltia 

corporal de la que temia morir. Nomena com a marmessors a Pere Martí i a 

Simó de Croanyes ambdós d’Argentona. Mana pagar tots els seus deutes i que 

li siguin restituïdes les injúries. Destina 10 lliures per l’ànima volent que es 

distribueixin durant dos anys, poguent els marmessors vendre un cup del 

testador a fi d’aconseguir la quantitat. De les 10 lliures en destina 10 sous a 

l’altar de l’església de Sant Julià d’Argentona, 4 diners per els altres altars de 

dita església, 2 diners a cada bacina de la mateixa església, 5 sous al monestir 

de Santa Maria de Montserrat. També llega 12 diners al senyor terrenal i 5 

sous als marmessors. Llega 2 sous a cadascun dels seus fills o filles, 5 sous a 

la seva mare Sància alhora que la fa senyora majora de tots els seus béns 

durant la seva vida natural, 5 sous a la seva muller Guillermona i si marxa del 

mas haurà de deixar la dot i l’aixovar. El que sobri de les 10 lliures vol que 

sigui distribuït en misses i almoines segons creguin els marmessors. Nomena 

hereu universal al seu fill Francesc Bellatriu i si aquest no vol o no té fills o 

aquests no arriben a edat de fer testament el substitueix pels altres fills seus, de 

major a menor. Nomena al seu germà Bernat Bellatriu com a tutor dels seus 

fills, volent que els doti segons les possibilitats del seu mas anomenat 

Bellatriu. 

 

Testimonis: Bernat Beatriu i Pere [...], ambdós d’Argentona. 

 

Notari: Ramon Bova, rector de Sant Julià d’Argentona. 

 

(APCBA. Pergamí,  núm. 10) 
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1385, maig, 14  (Argentona) 

 

Pere Ponseta, de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera, considerant que Pere 

Ponseta, fill seu, ha contret matrimoni amb Ròmia, filla de Bernat Moió, àlies 

Canyet, de la parròquia de Sant Andreu d'Òrrius, neboda de Pere Moió, li fa 

donació del mas Ponseta, de Sant Feliu de Cabrera, i tots els seus béns mobles 

i immobles, quedant ell com a usufructuari i  reservant-se la vinya de la 

Bardina, en la parròquia de Cabrera i 20 lliures de Barcelona per testar ell i la 

seva muller Saurina. En cas que el donatari no pugui viure amb el fill es 

reserva la meitat de l'esmentada donació. Vol que en posterioritat a la seva 

mort l'esposa Saurina segueixi casta i sense marit. Ròmia va aportar 30 lliures 

de Barcelona de dot.  

 

Testimonis: Guillem Mallol i Pere Pons, de Cabrera. 

 

Notari: Ramon Bova, rector i notari de Sant Julià d'Argentona. 

 

(APCPM.  Pergamí,  núm. 62) 

 

 

1385, juliol, 30 (Argentona) 

 

Bartomeva, muller de Francesc Ballot de la parròquia de Sant Julià 

d’Argentona, amb consens i voluntat del seu marit i dels seus amics, reconeix 

a Guillem Mallol, de dita parròquia, que fou tutor i administrador seu, que li 

ha lliurat tots els seus béns que va administrar i que no li reclamarà res. 

 

Testimonis: Bernat Verdaguer i Guillem Saguí, fill de Pere Saguí, 

d’Argentona. 
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Notari: Raimon Bova, rector d’Argentona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 487) 

 

 

1385, setembre, 20    

 

Testament de Pere Mata, de la parròquia de Sant Martí de Mata, fet patint 

malaltia, però en bona memòria i capacitat. Escull com a marmessors a Pere 

Mata, de dita i Joan Tria, de la parròquia de Sant Andreu de Llavaneres. 

Demana que les injúries siguin restituïdes i les deutes pagades. Destina 10 

lliures de Barcelona per la sepultura i els llegats. Per la sepultura 2 sous; pel 

senyor natural 1 sou; a la capella de Sant Miquel de Mata 12 diners; a cada 

bacina de l'església de Sant Miquel de Mata 2 diners; a cada altar de l'església 

de Santa Maria de Mataró 2 diners; a Guillerma, mare seva, 5 sous; a cada 

germà o germana seus 12 diners; als seus marmessors 2 sous; a la seva muller 

Alamanda 50 sous; a Simona, muller de Ramon de Matha 50 sous; mana que 

la dita Alamanda sigui senyora majora i usufructuària. La resta de les 10 

lliures de Barcelona que es gastin en almoines segons els meus marmessors. 

Nomena hereu al seu fill Esteve. En cas de morir sense fills en edat de fer 

testament el substitueixo per la meva mare Guillerma. 

 

Testimonis: Pere Mata, Bernat Bot i [...] Flaquer, tots de Sant Martí de Mata. 

 

Notari: Berenguer Ravell, prevere i vicari de l'església de Santa Maria de 

Mataró, per Estruch Guerau, rector. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 92) 
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1386, juny, 6. (Barcelona)   

 

Disputa entre Joan Caldes, prevere beneficiat de l'altar de sant Joan construït 

en l'església de Santa Maria de Mataró i Joan Ballot, pagès de Mataró, per raó 

de tres quarteres i mitja d'ordi i altres censos que dit Caldes reclama anualment 

a Ballot per raó del mas ça Morera, de la que Ballot és senyor útil. Joan Ballot 

reclama un cens de pensió anual de 6 diners per una peça de terra anomenada 

ça Caravera de pertinences del dit mas, de la qual Ballot diu tenir-ne la meitat 

del domini. Francesc Castanyera, Doctor en Drets i canonge de la Seu de 

Barcelona, com a àrbitre, constata que dit mas paga anualment 13 sous per 

Sant Pere i Feliu d'agost i que la peça de terra de ça caravera està sota domini 

i alou del benefici i no de Ballot, i paga 6 diners anuals per Nadal. Condemna 

a Ballot a pagar un florí d'or per pensions degudes. 

 

Notari: Pere de Pujol, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 330) 

 

 

1386, setembre, 16 (Cabrera) 

  

Alamanda, major de 15 anys però menor de 25, filla del difunt Pere Tomàs i 

de Francesca muller vivent, de Sant Feliu de Cabrera, reconeix a Berenguer 

Prats, fill de Guillem Prats i de Sància muller seva de Sant Andreu d’Òrrius, 

que ha entrat en matrimoni amb ella i va entrar en el seu mas anomenat d’en 

Tomàs. Considerant que el mas està sota domini de Bernat de Sant Vicenç, 

que passi l’esmentat Berenguer sota la seva dependència. 

 

Testimonis: Bartomeu Richa, Guillem Aroles, fill de Guillem Aroles de Sant 

Genís de Vilassar. 
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Notari: Pere d’Arenys, rector de Cabrera. 

 

(APCMC.  Pergamí,  núm. 16) 

 

 

1386, octubre, 8 (Mataró) 

 

Francesca, filla de Berenguer Arnau i d'Elisenda, de la parròquia de Santa 

Maria de Mataró, muller de Pere Ponç Guillem, fill de Jaume Ponç Guillem, 

difunt, i de Sància, vivent, de dita parròquia, defineix tots els drets que té 

sobre l'herència dels seus pares, per la qual definició rep 50 lliures de 

Barcelona com a dot. 

 

Testimonis: Antoni Comes, Antoni Català i Ponç de Mataró. 

 

Notari: Francesc Simó, per tota la terra del rei d'Aragó. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 264) 

 

 

1387, desembre, 28 (Mataró) 

 

Testament de Guillermona, muller de Guillem Borrell, sabater de Mataró, fet 

patint malaltia, però en bona memòria i capacitat. Escull com a marmessors a 

Pere Noguera, germà seu de sant Martí de Mosqueroles i el rector de l'església 

de Mataró. Demana que les injúries siguin restituïdes i les deutes pagades. 

Demana ser enterrat al cementiri de Santa Maria de Mataró. Destina 30 lliures 

de Barcelona per la sepultura i els llegats; 2 sous a Santa Maria de Mataró per 

la sepultura; 12 diners al senyor natural; 6 diners als altars de dita església; 4 

diners a les bacines de dita església; 10 sous als marmessors; 5 sous a cada nét 



623 

 

o néta; 18 lliures de Barcelona al seu marit Guillem Borrell; 10 sous al seu 

germà Pere Noguera; mana als seus marmessors que facin celebrar a l'església 

de Santa Maria de Mataró 33 misses que de Sant Amador; 20 sous per Sància 

en amor a Déu i pels treballs fets a la testadora; 20 sous per l'ànima de na 

Salom. El que sobri dels diners que es destinin a misses a l'església de Santa 

Maria de Mataró. Nomena hereu universal a Déu Nostre Senyor. 

 

Testimonis: Berenguer Verdaguer, Bernat Ferrer i Guillem Tria de Mataró. 

 

Notari: Francesc de sant Lleó, prevere de Santa Maria de Mataró per Pere 

Guillem Jaufred, rector de dita. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 93) 

 

 

1388, maig, 24  (Cabrera) 

 

Bernat Lladó, Pere Català, Bernat Gener, Antic de Prilia, Jaume Mir, 

procuradors del habitants de Sant Feliu de Cabrera segons acta en poder de 

Ponç Amorós, notari de Barcelona, el 31 de març de 1388, venen i defineixen 

a Pere de Puig, de Sant Julià d’Argentona, el domini alodial de cens d’una 

gallina, fadiga i qualsevol altre dret, els quals tenen els esmentats habitants per 

pur i lliure alou per Andreu Marquès, Arnau Ballester i Francesc de Sant 

Vicenç com a successors del difunt Bernat de Sant Vicenç, donzell, per una 

peça de terra a la població d’Argentona, al lloc dit la tira. Afronta a llevant 

amb honor d’en Roqueta, a migdia amb un camí i amb honor d’en Comelles, a 

ponent amb honor de Pere de Puig i a tramuntana amb honor d’en Verdaguer. 

Preu de 66 sous. 
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Testimonis: Ponç Amorós, notari de Barcelona, Guillem Bartomeu i Raimon 

Sabater, prevere. 

 

Notari: Pere d’Arenys, rector de Sant Feliu de Cabrera. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 109) 

 

 

1389, març, 10 (Barcelona - Sant Pere de les Puelles) 

 

Violant de Bellveí, abadessa del monestir de sant Pere de les Puelles, estableix 

de nou a Berenguer Pons de Valldeix, de la parròquia de Santa Maria de 

Mataró, una peça de terra que té dels seus avantpassats a Mataró, al lloc dit 

Planells. Es té per la cambreria del dit monestir a agrer, tasca i braçatge dels 

pans i vins que es paga anualment. Afronta a llevant amb honor del mas 

Tordera, àlies Caulés, a migdia amb honor de Bernat Morot, a ponent amb 

honor que fou de Bernat Miquel i a tramuntana amb tinença de Bernat Morot i 

part amb tinença de Ponç de Mataró i part amb tinença de Francesc Feliu. 

Com a condició satisfarà ... les parts de pans i vins. Per aquesta confirmació es 

pagarà 1 morabatí equivalent a 9 sous. 

 

Testimonis: Berenguer Roca, beneficiat de la Seu i Pere Català de Valldeix, de 

santa Maria de Mataró. 

 

Notari: Pere d’Orta, notari públic de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 314) 
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1389, maig, 3 (Argentona)  

 

Ramon sa Coma, prior del monestir de Sant Pere de Clarà, estableixen de nou i 

redueixen  el cens a Sibília, muller de Jaume de Raimir, senyora útil i 

propietària del mas de Raimir de la parròquia de Sant Andreu d'Òrrius, de 

l'agrer, tasca i braçatge de tots els fruits sobre una peça de terra muntanyosa i 

boscosa situada a Argentona, al lloc dit a pera Calsada. Afronta a llevant amb 

honor d'en Llentisclar, a migdia amb honor d'en Moió, alou del monestir, a 

ponent amb honor del dit Moió i a tramuntana in riaria de Clarano. El cens a 

pagar serà d'una quartera i mitja de forment per Sant Pere i Feliu d'agost, 

enlloc de l'agrer, tasca i braçatge. Per la reducció han pagat 5 sous. 

 

Testimonis: Bernat de Llentisclar de la parròquia d'Argentona, Guillem Torner 

de Mataró i Bernat de Camporiol d'Òrrius. 

 

Signatura  de domini de Ramon de Coma, prior de Clarà. 

 

Notari: Ramon Bova, rector de Sant Julià d'Argentona. 

 

Signatura  de domini de Nicolau Ortolà, prior de Clarà, per l'il·lustre Felip 

d'Aragó, prior de Casserres (7 de febrer de 1475). 

 

(MASMM. Pergamins Església, núm. 45) 

 

 

1390, gener, 25 (Cabrera) 

 

Francesca, muller de Jaime Serra, de Sant Julià d’Argentona, i Jaume Serra, 

fill comú, reconeixen haver rebut de Sància, muller de l’esmentat Jaume i filla 

del difunt Ferrer Solsona, 55 lliures per dot per mans de Pere Saguera, de la 
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predita parròquia de Mataró, Berenguer Marc, rector de Sant Genís de Vilassar 

i Pere d’Arenys, tots marmessors del difunt Solsona. Ell, per augment o 

escreix, li dóna 25 lliures. 

 

Testimonis: Jaume Creu, de Mataró i Berenguer Batlle i Pere Pou, 

d’Argentona. 

 

Notari: Jaume Rosselló, vicari de Sant Feliu de Cabrera. 

 

(APCSLL. Pergamí núm. 3) 

 

 

1390,  juny, 10 (Barcelona)
22

 

 

Guillem de Sant Climent, vicari de Barcelona i del Vallès, Oficial Reial, 

defineix i perdona a Berenguer Fornells de la parròquia de Sant Julià 

d’Argentona i Guillem Bruguera de la parròquia de Sant Esteve de 

Canyamars, de qualsevol demanda que el rei pugui posar contra vosaltres per 

«in mense aprilis proxime presenti manu armata et mente deliberata janis 

clausis mansi letonis in dicta parrochia çsancti Iulianni d’Argentona 

constructi ipsum mansi per parietes torralli eiusdem mansi abstonse illum 

frangenda intratis. Et cum ense enaginato satis prope cogninam predicti 

mansi ad versus Petrum Besatriu, qº dicte parrochie intus predictum mansum 

una cum Margarita uxore Arnaldi Letonis, qº domina mansi predicti..». 

 

Testimonis: Bernat Mates, barquer i Pere Xiralt, notari ciutadà de Barcelona.  

 

                                                 
22

 .- Transcrit a Carreras i Candi, Francesc, Lo castell de Burriach o de Sant Vicents, 

Mataró 1900, p. 169-170. 
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Notari: Antonio sa Plana, de Barcelona.  

 

(APCSP.  Pergamí,  núm. 10) 

 

 

1390, agost, 8 (Castell de Mataró)   

 

En el menjador del castell de Mataró, en presència  de Pere Solmeda, escrivent 

de Bernat Nadal, notari de Barcelona, Galvany Ricart, donzell, Bernat 

Asguerrer, oller, habitants de Barcelona, Pere Major, de Santa Maria de 

Mataró i el venerable Pere Arnau Marquès, senyor del castell de la Roca i 

ciutadà de Barcelona, pare i administrador dels seus fills, senyors del castell de 

Mataró: 

1. Andreu Salvador de la parròquia de Santa Maria de Mataró. 

 Si ha fetes joves an Ponç de Mataró, batlle del castell de Mataró, en 

temps passat per rahó de la sua batlia. E ell dix que despuys que ell es en lo 

mas Salvador ha fetes ajudes e no pas joves al dit Ponç de Mataró, ço és 

saben una en temps de sementer e altre en temps de batre e açó feya per 

prechs del dit Ponç de Mataró. 

 Si sap ne ha hoyt dir que sos predecessors hayen fetes les dites ajudes o 

joves al dit Ponç de Mataró. E dix que be ho sap e ho ha hoyt dir que 

tostemps les li feyen e que nos pensa pas que fossen joves mas que eren 

ajudes. 

 

2. Arnau Perdal de la parròquia de Santa Maria de Mataró 

Dix que vere es que fetes lin ha e no lin ha fetes mas ell tes no sap si 

són joves o ajudes interrogatus de qui era colpa aquelles ores que no 

lin feya e ell tes dix que era colpa del dit Ponç de Mataró qui no les li 

demanave o ell tes qui en aquelles ores que les li demaneve no tenia 

ase, vaque ne bou e axí que lavors ell tes non era tengut. 
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Dix que qualque xxv anys ha que lo pare dell tes comprà lo mas apellat 

mas Mataró e que passa gran temps que ell tes no facere les dites joves 

al dit Ponç de Mataró e açó per tal com no tenia ase, vaque ne bou, 

mas que de qualque xii anys ensà que ell tes tengueren bestiar ço és 

vaque, ase o bou sap que lo dit Ponç de Mataró los demanave les dites 

ajudes o joves que ell tes les li feya e açó per rahó de la sua batlia. 

 

3. Antoni Torner de la parròquia de Santa Maria de Mataró 

Dix que li ha fetes e no lin ha fetes. Interrogatus com no lin feya de qui 

era la colpa e ell tes dix que lo dit Ponç de Mataró qui no les li 

demanave. 

 

4. Bernat Morot de la parròquia de Santa Maria de Mataró 

Dix que be es ver que tostemps despuys que ell tes ha remembrança ha 

fetes ajudes o prestech al dit Ponç de Mataró dues vegades lany ço es 

saber una vagada en temps de sementer e altre en temps de batre.  

 

Dix que nos sap neu ha oyt dir. 

 

5. Bernat Olivera de la parròquia de Santa Maria de Mataró 

Dix que tostemps de xxv anys ensà ha fetes ajudes al dit Ponç de 

Mataró mas que ell tes diu que no eran joves.  

 

Dix que nos sap que com era fadrí no atura al seu mas e per 

consagüent que non sap res. 

 

6. Bernat Serra de la parròquia de Santa Maria de Mataró 

Dix que be se ver que li ha fetes ajudes e no pas joves fins al dia de vuy 

ço és a sementer e altra a batre. Tes diu que daquí anant ell no les li 

vol fer e açó per tal com ell tes noy es tengut. 
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Dix que ell ha vist com era poch que hon qui stave en casa sua anave 

per fer les dites ajudes al dit Ponç de Mataró.  

 

7. Bernat Costa de Cirera, de la parròquia de Santa Maria de Mataró 

Dix que ell jamay no ha fetes joves al dit Ponç de Mataró bé es ver que 

tostemps dues vegades lany ço és saber a sementer e a batre ell tes li 

feya ajudes mas no enten ell tes que fossen joves. 

 

Dix que bé es ver que ell tes ha vist anar son pare ales dites ajudes mas 

que ell tes no sap ne curen que fossen joves. 

 

8. Antoni Aperset de Cirera, de la parròquia de Santa Maria de Mataró 

Dix que ell tes no ha fetes joves al dit Ponç de Mataró bé es ver que ha 

fetes ajudes al dit Ponç de Mataró dues vegades lany bé qui havia 

alguns anys noy era ne li feya les dites ajudes e açó romania per en lo 

dit Ponç de Mataró qui no les demanave. ço és saber a sementer e a 

batre ell tes li feya ajudes mas no enten ell tes que fossen joves. 

 

Dix que no sap ney ha hoyt dir per ço com ell tes es entrat en lo mas en 

que sta per matrimoni e axí que ell tes non sap si eren tenguts. 

 

9. En Gener de Cirera, de la parròquia de Santa Maria de Mataró 

Dix que nulltemps ell tes ha fetes joves al dit Ponç de Mataró bé es ver 

que ell tostemps fins al dia de vuy ha fetes ajudes al dit Ponç de Mataró 

sinó una vegada que ell no era en casa sua com lo dit Ponç ho manà a 

ell tes que li fes les dites ajudes. 

 

Dix que ell ha vist anar son pare per fer les dites joves o ajudes al dit 

Ponç de Mataró e que ell tes despuys que te lo alberch de son pare es 

anat per fer les dites joves al dit Ponç de Mataró. 
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10. Antoni Reniu de la parròquia de Santa Maria de Mataró 

Dix que qualque x o xii anys ha que ell tes es lo mas apellat Reniu i que 

de lavors ensà ell tes es lo mas apellat Auleda ell fa ajudes e ha fetes 

ajudes al dit Ponç de Mataró mas ell tes non save pas que fos nes que 

sien joves. 

 

Dix que bé ha hoyt dir que sos predecessors li han fetes les dites ajudes 

tostemps ço es tots anys dues vegades, una vegada en temps de 

sementer e altre vegada en temps de batre. 

 

11. Joan Valençó de la parròquia de Santa Maria de Mataró 

Dix que nulltemps feu joves al dit Ponç de Mataró bé es ver que 

tostemps fins al dia de vuy ha fetes ajudes al dit Ponç de Mataró mas 

no enten ell tes que sien joves, creu entenia sinó ajudes 

 

ell no entenia ne sap que fossen joves ja ell tes quantes vegades lany 

feya les dites joves o ajudesal dit Ponç de Mataró e ell testi dix que 

dites ajudes al dit Ponç de Mataró ço és saber una vegada a sementer e 

altre en temps de batre. 

 

12. Pere de Vilaseca de la parròquia de Santa Maria de Mataró 

Dix que jamay no li ha fetes joves ne tregines bé es ver que li ha fetes 

ajudes tostemps dues vegades lany per tal com lo dit Ponç de Mataró 

com ave e feya una vegada de sementer e altre vegada com batia o com 

treginave. 

 

Los contenguts confessen que han acostumat de fer les ajudes demanades per 

lo batle per que fets los manaments que mantenen en sa posessió e que de 

aquesta hora en avant li fassen les dites ajudes. E que lo dit manament li 

fassats tenir e observar no contestant alcuna oposició per ells faedora com sia 
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e stia lo fet en confessió per ells feta contra la qual confessió no deuen esser 

oyits si donchs en aquella no allegaven erro qui nos allegua. 

 

Testimonis Berenguer Castelló de Granollers, Bernat Roig de la parròquia de 

Mataró i Antoni Comes de dita parròquia. 

 

(AHPB, notari Bernat Nadal, manual 58/182). 

 

 

1390, agost, 10 (Cabrera) 

 

Miquel de Bosc senyor del castell de Sant Vicenç i de Vilassar estableix de 

nou a Simó Pons, fill de Berenguer Pons de Sant Feliu de Cabrera en tot el seu 

mas anomenat mas d’en Gener amb les seves cases, honors i possessions tant 

de muntanya com de plana, cultivades i ermes, amb tots els seus drets i amb 

els seus arbres de divers gènere el qual mas té de Bosc en lliure i franc alou a 

la parròquia de Sant Julià d’Argentona. Amb pacte que tingui el mas habitat i 

afocat i faci en ell residència personal, que siguin homes propis i afocats de 

des Bosc, amb intesties i eixorquies, cugúcia i tots els demés usos que els 

homes propis acostumen a tenir. Per cens pagarà anualment per Nadal 12 sous 

de Barcelona. Limita el mas a llevant amb honor d’en Lladó, a migdia amb 

honor d’en Riera i part en Cirés, a ponent amb honor d’en Ametller i part amb 

honor d’en Farrer i a tramuntana amb honor d’en Lladó i part amb honor d’en 

Cirés. També una peça de terra que es troba al lloc anomenat a Sa Pujada i 

limita a llevant amb honor d’en Estrany  a migdia amb honor d’en Ballot a 

ponent amb honor d’en Castell  i a tramuntana amb honor d’en Ballot. També 

una altre peça de terra al lloc anomenat Guatell que limita a llevant amb honor 

d’en Ferrer  d’Argentona, a migdia amb honor del castell de Sant Vicenç, amb 

honor d’en Pujol  i amb un camí, a ponent amb altre honor de l’estabilient i 
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amb honor d’en Abella i a tramuntana amb honor d’en Ametller. L’estabilient 

se salva el domini directe i els censos. 

 

Testimonis: Bernat Jaume  i Bernat Prats de la parròquia de Cabrera. 

 

Signatura  de domini de Miquel de Bosc. 

 

Notari: Pere d’Arenys, rector de Sant Feliu de Cabrera. 

 

(APCCA.  Pergamí,  núm. 9) 

 

 

1390, agost, 10 (Mataró) 

 

Ponç de Mataró, batlle del castell de Mataró, estableix en emfiteusi a Guillem 

Major i a Ròmia, cònjuges, i Pere Major, fill comú, de la parròquia de Santa 

Maria de Mataró, una peça de terra vinya amb arbrer que té en alou a Mataró, 

al lloc dit Remich. Afronta a llevant part amb tinença d'en de Guillem Flaquer 

i part amb tinença d'en de Berenguer Pi, a migdia amb tinença d'en Guillem  

Flaquer, a ponent part amb tinença d'en Rispau i part amb tinença d'en Martí i 

a tramuntana amb tinença d'en Martí. Cens anual de mitja quartera de forment 

a mesura del castell de Mataró per Sant Pere i Feliu. Entrada de 5 sous. 

 

Testimonis: Berenguer Gener, Miquel Cauçida, ambdós habitants a la vila de 

Mataró. 

 

Notari: Bernat Nadal, de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Església, núm. 47) 
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1391, febrer, 27 (Barcelona) 

 

Francesc Joan Barber, sastre ciutadà de Barcelona i Joana, muller de Pere 

Serra, mestre d'aixa ciutadà de Barcelona, germana de dit Francesc, fills de 

Guillem Barber i d'Alamanda, difunts de la parròquia de Santa Maria de 

Mataró, la qual Alamanda posteriorment fou muller de Llorenç Espanyol, de 

dita parròquia, feu testament en l'escrivania de Mataró el 6 de novembre de 

1390, reconeix haver rebut de l'esmentat Llorenç Espanyol 12 lliures de 

Barcelona que havia rebut de la seva muller Alamanda en béns mobles, i que 

es protocolitzà davant del notari infrascrit, el 6 de gener de 1388.  

 

Testimonis: Jaume Lladó, mariner i Jaume Vilardell, sastre i Pere Solicerra, 

escrivent de Barcelona. 

 

Notari: Bernat Nadal, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 619) 

 

 

1391, maig, 16 (Barcelona) 

 

Francesc Marquet, ciutadà de Barcelona, senyor de la casa del Cros situada en 

la parròquia de Sant Feliu de Cabrera, defineix i enfranqueix a Pere Mallol, 

propietari del mas Mallol situat a [Argentona] i la seva muller Saura, i tota la 

seva prole que naixerà en dit de les «intestiam, exorquiam, cuguciam, 

ingressus et exitus et firmas sponsaliciorum», que com a senyor del Cros té en 

alou per el venerable bisbe de Barcelona, al cens de 25 sous que anualment 

prestava pel mas, la meitat per Nadal i la meitat per sant Joan de juny, per cinc 

peces de terra. Preu de 330 sous. Sibília, esposa de Francesc Marquet, aprova 

la venda.  
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Testimonis: Pere Arenes, rector de Sant Feliu de Cabrera i Miquel Mates 

candeler ciutadà de Barcelona  

 

Notari: Pere Ponç, per tota la terra del rei d'Aragó. 

 

 

(MASMM. Pergamins Adan, núm. 18) 

 

 

1392, octubre, 19 (Barcelona) 

 

Amb motiu del matrimoni de la infanta Violant, filla del rei Joan, amb el rei 

Lluís de Nàpols, els representants del rei Joan, Francesc sa Garriga, cavaller i 

conseller i Guillem Huguet, tresorer, del qual el rei demana a les Universitats i 

singulars dels seus regnes unes quantitats per subvenir dit matrimoni. 

Considerant que les universitat i singulars de la parròquia d'Argentona, terme 

del castell de Sant Vicenç, i de Sant Genís, terme del castell de Vilassar, ha 

donat certes quantitats per aquest matrimoni, absolveix i cancela «omnes 

penas terciorum, calonias et banna» que puguin tenir amb el rei i els seus 

oficials. 

 

Notari: Arnau de Serradell, de Vilafranca del Penedès  

 

 (BC. Pergamí núm. 24323)   

 

 

1393, abril, 20 (Sant Sadurní de Collsabadell) 

 

Llorenç Espanyol, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, fa donació per 

núpcies per després de la seva mort a Jaume, fill seu i de Benenguda, difunta, 
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de tots els seus béns mobles i immobles. Llorenç es reté 30 lliures de 

Barcelona per les seves voluntats i mana a Jaume que pagui les legítimes dels 

fills que pugui tenir Llorenç i els col·loqui segons les possibilitats del seu mas, 

a coneixement dels seus amics, el qual mas està sota domini de la capellania 

de Vayrolo. Posa com a condició que si no té fills els béns passin als parents 

del testador.   

 

Testimonis: Jaume Lladó, Jaume Creu i Antoni Portell, de la parròquia de 

Santa Maria de Mataró. 

 

Notari: Andreu Pagès, rector de Santa Maria de Serra [Vilalba Saserra] 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 346) 

 

 

1394, agost, 8 (Barcelona) 

(Trasllat fet per Joan Garau, notari de Barcelona, el 27 d’abril de 1560). 

 

A conseqüència del litigi entre Miquel des Bosc, ciutadà de Barcelona, senyor 

del castell de Sant Vicenç i de Vilassar, i Bernat Batlle, àlies Ballot de la 

parròquia de Sant Julià d’Argentona, home propi i de remença de l’esmentat 

senyor, pel fet que l’esmentat Batlle no va voler prestar homenatge ni 

sagrament al seu senyor tot i tenir la seva batllia i el mas anomenat Batlle amb 

totes les seves possessions, des Bosc li va confiscar tot i arrel de la sentència 

donada pel jutge Guillem Borrell, es va acordar que dit Batlle li pagués a des 

Bosc 100 florins d’or d’Aragó i a canvi aquest li restituiria els seus béns. Per 

això ara des Bosc li restitueix de nou la batllia d’Argentona amb joves, 

braçatge i altres drets i el mas que Batlle i els seus avantpassats tenien per des 

Bosc i els seus antecessors que consta de;  
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1. el mas Batlle amb la seva quintana que es troben al costat de la sagrera 

d’Argentona;  

2. tres cases i el celler que també són en la sagrera;  

3. una altre casa que està en la sagrera;  

4. un camp a Argentona al lloc anomenat as cos;  

5. un camp anomenat de ça pola;  

6. una peça de terra prop de l’esmentat camp anomenat ça pola;  

7. una peça de terra anomenada gavarra  

8. una peça de terra anomenada la cogolla 

9. cinc peces de terra  a Argentona, dues al lloc dit les buygues, una al lloc 

dit borras, altre a la pola i l’atre a la tira les qual Bartomeu Feliu, àlies 

Guera de Santa Maria de Mataró té sota domini de Batlle a certs censos 

10. una altre peça de terra que és a ça tira la qual el mas Gual del Cros té 

sota domini de Batlle a certs censos 

11. una peça de terra que és a ça plana, prop de la riera de Lladó la qual en 

Cirés d’Argentona té sota domini de Batlle a certs censos 

12. dues peces de terra, una a ces fexes i l’altre a riba roia les quals en Riba 

té sota domini de Batlle a certs censos 

13. una peça de terra que és als [...] que Jaume Ametller té sota domini de 

Batlle a certs censos 

14. una peça de terra que és a la Riera de Clarà la qual en Pere Llentisclà té 

sota domini de Batlle a certs censos.  

A continuació venen detallats les afrontacions d’aquestes cases i terres. 

 

Testimonis: Els venerables Lluís des Bosc, Galçeran de Gualbes i Berenguer 

Brines, ciutadans de Barcelona i Berenguer Gibert, escrivent. 

 

Notari: Pere Brives, notari de Barcelona.  

 

(APCCA.  Pergamí,  núm. 10) 
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1395, novembre, 11  (Argentona) 

 

Bernat Mateu, de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, ven a Bernat 

Ametller, de l’esmentada parròquia, una feixa de terra que té en alou a 

Argentona, al lloc dit a sa tira, que era de pertinences del mas Riera, la qual té 

segons consta en acta davant del notari Bartomeu d’Hostalric a les idus de 

gener del 1336. Afronta a llevant amb honor del mas Moió, a migdia amb 

honor d’en Guyeta, a ponent amb honors d’en Bova i a tramuntana amb honor 

del mas Estrany. Preu: 87 sous de Barcelona.  

 

Testimonis: Guillem Cabot, Pere Egidi i Jaume Mescratons d’Argentona. 

 

Notari: Ramon Bova, rector de Sant Julià d’Argentona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 95) 

 

 

1396, maig, 8  

 

Nicolau Galzeran Marquet, ciutadà de Barcelona, fill del venerable Bonanat 

Marquet, ciutadà de Barcelona, atenent que deu a al seu germà Francesc, 

senyor de la casa del Cros, ciutadà de Barcelona, 10.000 sous de Barcelona, 

d’acord a una sentència dictada pel doctor en lleis Mateu Castellol, rebuda en 

poder del notari Antoni sa Plana, escrivà de la Cúria, el 2 d’abril de 1395, li 

ven un censal mort de pensió de 625 sous anuals. Fa referència al dot de 

25.000 sous de Bartomeva, primera muller del seu pare.  

 

(AHPB, notari Guillem Andreu, manual 74/5) 
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1396, maig, 22 (Sant Martí de Mata) 

 

Per Mir, de la parròquia de Sant Martí de Mata, terme del castell de Mataró, 

fill del difunt Guillem Mir i de Saurina, vivent, i la seva muller Saurina, 

estableixen a Jaume de Montalt, de la parròquia de Sant Andreu de 

Llavaneres, terme del castell de Mataró, una peça de terra situada part a la 

parròquia de Santa Maria de Mataró i part a la de Sant Andreu de Llavaneres, 

al lloc dit as franers, i es té juntament amb el seu mas anomenat Mir de la 

gleva del qual és la peça de terra per Guillem sa Sala, de la parròquia de Sant 

Martí d'Arenys. Afronta a llevant part amb honor del mas Nadal i part amb 

honor del mas Saguí, a migdia amb honor del mas Olives, a ponent amb honor 

d'en del mas Salom i a tramuntana part amb honor del mas Llong i part amb 

tinença d'en Berenguer Garengol. El cens anual que es pagarà el dia d'avui 

serà d'1 diner de Barcelona. Entrada de 12 lliures de Barcelona.  

 

Testimonis: Berenguer Garengol i Antoni Cortés, de la parròquia de Sant 

Andreu de Llavaneres, i Berenguer Pou de la vila de Mataró. 

 

Notari: Bernat Nadal, notari públic de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 94) 

 

 

1396, desembre, 6   

 

Bernat Juglar, àlies Bellatriu, fuster habitant a Vilafranca del Penedès, fill i 

hereu de Bonanat Bellatriu i d'Alamanda, cònjuges difunts de Mataró, ven a 

Guillem Borrell, sastre habitant a la vila de Mataró, unes cases amb una 

quintana, situada a Mataró, al lloc dit es Palau. Es té per Sància, muller de 

Ramon d'Orta, del castell de Mataró, al cens de 15 sous anuals, i aquesta ho té 
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per l'altar de Sant Joan de l'església de Santa Maria de Mataró. Afronta a 

llevant amb tinença d'en Vilaseca, a migdia amb honor d'en Sibília, a ponent 

amb una peça de terra que al dia d'avui també li ven i a tramuntana amb un 

carrer per on es va al castell de Mataró. Preu de 30 sous. 

 

El mateix dia Guillem Borrell i ven també una peça de terra contigua a 

l'anterior casa i quintana. Afronta a llevant amb la casa i quintana, a migdia 

part amb tinença d'en Sibília, part amb tinença d'Antoni Comes, a ponent part 

amb tinença d'en Sala i part amb tinença d'en Pujol, i a tramuntana un carrer 

per on es va al castell de Mataró. Paga un cens de 10 sous, la meitat per Sant 

Pere i Sant Feliu d'agost i l'altra meitat per Nadal. Preu de 25 sous. 

 

Testimonis: Ferrer Ponç, mercader, Pere Mas, sastre i Bernat de Mas. 

 

Notari: Bernat Nadal 

 

(AHPB, manual 58.128) 

 

 

1396, desembre, 15   

 

Pere Arnau Marquès, senyor del castell de la Roca, fa reducció de cens d’una 

peça de terra boscosa anomenada ça Morera de pertinences del mas Tarascó, 

pròpia de Bartomeu Tarascó, de Sant Andreu d'Òrrius, que la té dels seus 

predecessors. Afronta a llevant i tramuntana amb tinences del mas Femades, a 

migdia amb tinença del mas Prat i a ponent amb altra tinença del mas Tarascó. 

El cens serà de tasca del vi i l'agrer i el braçatge del pa. Entrada de 9 sous. 

 

Testimonis: Guillem Soler, prevere de Barcelona, Francesc Romeu de Sant 

Andreu d'Òrrius, i Jaume Juglar i Jaume Pinyana, escrivents de Barcelona. 
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Notari: Bernat Nadal 

 

(AHPB, manual 58.128) 

 

 

1396, desembre, 15   

 

Pere Arnau Marquès, senyor del castell de la Roca, fa reducció de cens a 

Bernat Julià, de Sant Andreu d'Òrrius, d’una peça de terra boscosa anomenada 

ça Morera, de pertinences del seu mas Julià, que la té dels seus predecessors. 

Afronta a llevant amb tinença del mas Femades, a migdia amb tinença del mas 

Tarascó, a ponent amb tinença del mas Prat i a tramuntana amb una terra del 

mas Espler.  

 

Testimonis: Guillem Soler, prevere de Barcelona, Francesc Romeu de Sant 

Andreu d'Òrrius, i Jaume Juglar i Jaume Pinyana, escrivents de Barcelona. 

 

Notari: Bernat Nadal 

 

(AHPB, manual 58.128) 

 

 

1396, desembre, 28   

 

Berenguer de Prat, de la parròquia de Sant Martí de Mata, fill i hereu de 

Guillem de Prat i d'Elisenda, difunts de Sant Andreu d'Òrrius, terme del castell 

de la Roca, ven a Francesc Romeu de Sant Andreu d'Òrrius, el mas Terrach, 

amb les seves cases i totes les seves terres i honors, situat prop de l'església de 

dita parròquia. Es té per Pere Arnau Marquès, ciutadà de Barcelona, senyor 

del castell de la Roca, al cens d'una quartera d'ordi i una de forment a mesura 
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vella del dit castell, i mitja quartera de forment a mesura de Granollers, 

anualment per Sant Pere i Sant Feliu d'agost, tres gallines per Nadal i quatre 

ous per Pasqua. Dit mas és del districte de la fàbrega del castell i paga 

anualment de cens per lloçol una parell d'ous i ha de fer una guaita en el castell 

en temps de guerra. També presta al senyor del castell agrer, tasca i braçatge 

de tots els fruits d'aquell tros de bosc anomenat a se artigua de na Flor,  de la 

peça de terra que és al lloc dit sellechs,  de la peça de terra al lloc dit a çe 

baçeta, de la peça de terra al lloc dit a ses valls i de la peça de terra al lloc dit 

a les comes, les quals peces de terra les tenen juntament amb el mas, on fa fa 

residència i és home soliu i afocat de l'esmentat Pere Arnau Marquès. També 

ven tot el puig boscós anomenat de pineda, situat entre dos camins en 

l'esmentada parròquia, que té sota domini de Pere de Prat, d'Òrrius al cens de 

12 diners anuals per Sant Pere i Sant Feliu d'agost, i la tasca corresponent dels 

fruits, la qual ell la té pel monestir de Sant Benet del Bages. Afronta a llevant 

amb tinença d'en Pere d'Altafulla i part amb tinença del mas Famades, a 

migdia i ponent amb tinença d'en Pere de Prat, alou de dit monestir, i a 

tramuntana amb la Riera de Orrius. Preu de 6 lliures i 12 sous de Barcelona. 

Berenguer de Prat, paraire de llana ciutadà de Barcelona, germà del venedor, 

aprova la venda. La seva mare Elisenda va rebre 650 sous de dot, havent rebut 

325 sous d'augment del seu pare Guillem Prat. 

 

Testimonis: Jaume Pinyana, Miquel Pere i Bartomeu Egidi, escrivents de 

Barcelona. 

 

Notari: Bernat Nadal 

 

(AHPB, manual 58.128) 
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1396, desembre, 29   

 

Bartomeu Ferrer, de Sant Vicenç de Llavaneres, ven a Francesc Salrà, de 

Mataró, una peça de terra erma a Mataró, al lloc dit ses Comes, de pertinences 

del mas Miquel de Valldeix. Té el mas i la peça de terra pel castell de Mataró 

a certs censos que seguirà pagant el venedor. Afronta a llevant amb tinença 

d'en Joan Ballot, a migdia amb tinença d'Antoni Aperset, a ponent amb tinença 

d'en Bernat Morot i a tramuntana amb tinença d'Antoni Andreu. Preu de 6 

lliures i 12 sous de Barcelona. Sància, muller del venedor, i Francesc Ferrer, 

fill comú, aproven la venda. 

 

Testimonis: Francesc Ferrer, àlies Banyó, de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona i Berenguer Pou de Mataró . 

 

Notari: Bernat Nadal. 

 

(AHPB, manual 58.128) 

 

 

1397, abril, 26  

 

Guillem d'Argentona, senyor de la casa d’Agell, anomenada de sa Sala, 

situada a Sant Feliu de Cabrera, estableix a Pere Mallol de Cabrera, un camp a 

Cabrera al lloc dit camp des Colomer Jussà. Afronta a llevant amb honor de 

Santa Margarida, a migdia amb honor d'en Orriols i amb honor d'en Roig, a 

ponent amb honor d'en Sagrera i a tramuntana amb honor d'Antoni Agell. 

Cens de dues quarteres d'ordi per Sant Pere i Sant Feliu d'agost a mesura 

corrent de Cabrera. Entrada de 55 sous.  

 

Testimonis: Pere Fruitós, prevere i Antoni Claramunt, escolar. 
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Notari: Pere d'Arenys, rector de Sant Feliu de Cabrera. 

 

(MASMM. Pergamins Adan, núm. 22) 

 

 

1397, maig, 11  

  

Pere Arnau Marquès, senyor del castell de la Roca, estableix a Bernat Julià, de 

Sant Andreu d'Òrrius, tres peces de terra que té en alou a Òrrius: 

-Una peça de terra boscosa al lloc dit as Pereyó. Afronta a llevant amb tinença 

del mas Parera, a migdia amb tinença d'en Mir de Cabrera, a ponent amb 

tinença d'en Pere d'Altafulla i a tramuntana amb tinença d'en Pere de Prat de 

Bosc, mitjançant un torrent.  

-Una peça de terra boscosa al lloc dit Calops, que afronta a llevant, migdia, 

ponent i tramuntana amb tinença del mas Femades.  

-Una peça de terra boscosa al lloc dit Puig Calvell, que afronta a llevant amb 

tinença del mas Femades, a migdia amb tinença del mas Parera, a ponent amb 

tinença del mas Tarascó i a tramuntana amb tinença del mas Garau.  

També li estableix una peça de terra boscosa al lloc dit as Solà, a la parròquia 

de Sant Esteve de Vilanova, en la quadra de Sant Leyr, proper al mas Nadal de 

dita parròquia. Afronta a llevant, migdia i ponent amb tinença del mas Nadal i 

a tramuntana part amb tinença d'en del mas Mai, mitjançant torrent i part amb 

tinença del mas Tarascó. 

El cens a  pagar Barcelona per la festa de la Santa Creu del mes de maig, i una 

entrada de 55 sous.  

 

Testimonis: Arnau Soler de la parròquia de Sant Sadurní de la Roca i Huguet 

de Sant Minat, donzell, fill de Berenguer de Sant Minat, donzell. 

 

Notari: Bernat Nadal. 
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(AHPB, manual 58.128) 

 

 

1398, març, 28 (Granollers) 

 

Dalmau de Soler, donzell, senyor de la casa de Soler de ça Força, situada a la 

parròquia de Sant Sadurní de la Roca, estableix en emfiteusi a Alamanda, 

muller de Guillem Mallol, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, el mas de 

Font Esteve situat a la Roca del Vallès, amb les cases, terres i honors. El qual 

mas em presta una tercera part, eixorquia, intèstia, cugucia. Afronta a llevant 

part amb la seva casa de Soler de ça Força i part amb el mas Mandri de la 

parròquia de Santa Agnès de Malanyanes, part amb el mas Saguí i part amb el 

mas Canyet, ambdós de Sant Julià d'Argentona, a migdia part amb el mas 

Sestrada, alou de l’hospital d’en Villar de la ciutat de Barcelona i part amb 

honor del mas Sant Miquel i part amb honor del seu mas Soler, a tramuntana 

part amb el mas Arboyar, de la Roca i part amb honor del mas Soler i a ponent 

part amb el torrent de sant Miquel i part amb honor del mas Soler de ça Força. 

El cens serà de 16 sous i 6 diners anuals per Pentecosta.  

 

Testimonis:  Antoni de Vilarassa, de Sant Sadurní de la Roca i Bernat Cabot 

de Sant Julià d'Argentona. 

 

Notari Pere Baster, ciutadà de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 163) 
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1398, abril, 9 (Cabrera) 

 

Antoni Mallol fill de Pere Mallol i de Saura, de la parròquia de Sant Feliu de 

Cabrera, reconeix de la seva muller Alamanda, filla de Bernat de Lladó i de 

Elisenda de l’esmentada parròquia de Cabrera, 30 lliures de Barcelona per dot, 

de les qual fa escreix de 15 lliures. I obliga el seu mas Mallol que té en 

l’esmentada parròquia, lliure i franc en alou, i tots els altres béns que pugui 

tenir. 

 

Testimonis: Pere [...] prevere, Pere Mallol fill de Berenguer Mallol, Bernat 

Lladó, Jaume Saguí i Francesc Pols, tots de Cabrera. 

 

Notari: Pere d’Arenys, rector de Cabrera. 

 

(APCMC.  Pergamí,  núm. 21) 

 

 

1398, maig, 30   

 

Guillem de Bruguera, de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de 

Dosrius, ven a Francesc Soler de la parròquia de Santa Maria de Mataró, fill 

de Berenguer Soler de Cirera, de dita, unes cases derruïdes que s'anomenen 

vulgarment de Picha, situades a la vila de Mataró, prop de les cases de la 

rectoria de l'església Afronten a llevant amb la rectoria mitjançant un carrer,  a 

migdia migdia amb el cementiri, a ponent amb tinença d'en Pere Bouet 

mitjançant un carrer i a tramuntana amb tinença d'en Saguí mitjançant un 

carrer. Està sota domini del rector de dita al cens d'un parell de gallines per 

Nadal i 12 diners per Tots Sants, en compensació de la intèstia, l'eixorquia, la 

cugúcia i la redempció dels homes i les dones, que paguen els hereus del mas 

Pons, àlies Folgueres de Mataró. També seran homes propis i afocats del 
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rector i li hauran de fer homenatge com a senyor natural. En un any haurà de 

construir en el pati de les esmentades cases els fonaments, les parets i les 

teulades necessàries, i sinó podran ser adquirides pel rector. Preu de 16 lliures 

i 10 sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Pere Clascar, ciutadà de Barcelona, Antoni Comes, corredor i 

Jaume Pinyana escrivent ciutadà de Barcelona  

 

Notari: Bernat Nadal 

 

(AHPB, manual 58.129) 

 

 

1399, gener, 27 (Argentona) 

 

Constança, muller d’Arnau Boscà de Sant Julià d'Argentona, filla de Guillem 

Estrany, vivent i de Saurina, difunta, de dita, hereva de la seva mare Saurina, 

ven a Pere Palau de Santa Maria de Mataró, una peça de terra que en alou té a 

Mataró, al lloc esmentat a sa Spinaup. Afronta a llevant amb honor d'en 

Sibilia de Mataró, a migdia amb honor d'en Capella de Mataró, a ponent amb 

honor d'en Pere Bouet, ciutadà de Barcelona, a tramuntana part amb honor 

d'en d’en Capella i part amb honor d'en Bartomeu Arnau. Preu de 33 lliures de 

Barcelona.  

 

Testimonis:  Antic Ponseta, major de dies, i Antic Ponseta, àlies Bova, de Sant 

Julià d'Argentona. 

 

Notari: Pere Manudells, regent de l’escrivania de l’església de Sant Julià 

d'Argentona, per Antoni de Fornells, rector. 
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(APCCM. Pergamí,  núm. 19) 

 

 

1399, febrer, 4  (Argentona)  

 

[Arnau Antich, àlies Pou], [...] den Strany de dita parròquia de [Sant Julià 

d'Argentona], es fa home propi, soliu i afocat de Miquel des Bosc, senyor del 

castell de Sant Vicenç i de Vilassar, junt amb la seva prole i els seus béns, 

haguts i per haver. 

 

Testimonis: Bernat Batlle i Guillem Ferrer, de la parròquia d'Argentona  

 

Notari: Pere Manudell, regent la Cúria de l'església de Sant Julià d'Argentona 

per Antoni de Fornells, rector de dita. 

 

(AHMA, pergamí núm. 66) 

 

 

1399, febrer, 23  (Cabrera) 

 

Francesc Salarn, de la parròquia de Sant Esteve de la vila de Granollers, fill de 

Berenguer Salarn, difunt i Alamanda, vivent de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona, ven a Francesc Rispau, àlies Feliu, d'Argentona, una peça de 

terra amb una casa que té en l'esmentada parròquia, al lloc dit es Cros, i la té 

per l'hereu del mas Feliu, propi del comprador, al cens de 4 sous anuals per 

Nadal, el qual ho té sota domini de la capella de Sant Miquel del Cros. Afronta 

a llevant amb tinença d'en Rispau, a migdia amb tinença d'en Verdaguer, a 

ponent i a tramuntana amb tinença del mas Feliu, propietat del comprador. I 

dit Salarn té procura de la seva mare Alamanda i de la seva muller Agnès. 
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Preu de 18 lliures de Barcelona. El lluïsme s'ha de pagar a Sant Miquel del 

Cros. 

 

Testimonis: Joan Morró, prevere, Jaume Mir i Guillem Arnau, de Cabrera. 

Notari: Pere d'Arenys, rector de Sant Feliu de Cabrera. 

 

(MASMM. Pergamins Ballot, núm. 2) 

 

 

1399, abril, 20 (Argentona) 

 

Bernat Mateu de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, ven a Pere Bova, de 

la parròquia de Santa Maria de Mataró, una peça de terra de pertinences del 

mas Mateu situada a Argentona, al lloc dit Rial del Lop. Es té per la 

Prepositura  o Confraria de Cardedeu al cens de 20 diners. Afronta a llevant 

amb honor d'en Pere Masnou, a migdia amb un camí que va a Mataró, a 

ponent amb honor d'en Pere Feliu i a tramuntana amb honor d'en Bernat Roig 

de Mataró. Preu: 7 lliures de Barcelona. Sància, muller de Bernat Mateu, 

aprova la venda.  

 

Testimonis: Guillem Ferrer, d'Argentona i Jaume Mestre, escolar d'Argentona. 

 

Notari: Mateu ses Serres, rector de Sant Julià d'Argentona. 

 

Signatura  de domini de Guillem Mascaró, prepòsit de la confraria de Santa 

Maria de Cardedeu. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 459) 
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1399, juliol, 2 (Mataró) 

 

Pericó d'Orta, del terme del castell de Mataró i Antoni Català, de l'esmentat 

terme, permuten dues terres. Pericó una feixa de terra treballada  situada al 

terme del castell de Mataró, al lloc dit Sant Simon, que té sota domini del 

castell de Mataró juntament amb el seu mas Orta. Afronta a llevant amb 

tinença d'en Bernat Rubei, a migdia amb tinença d'en de’n Català, a ponent 

amb tinença d'en Ponç de Mataró i a tramuntana part amb tinença d'en Sala i 

part amb tinença d'en Faura. El cens el seguirà pagant n'Orta. Antoni Català 

una feixa de terra treballada situada al terme del castell de Mataró, al lloc dit 

lo Mujal, que té sota domini del castell de Mataró juntament amb el seu mas 

Català. Afronta a llevant amb tinença de n'Orta, a migdia amb tinença d'Esteve 

Mas, a ponent amb tinença d'en Belloc i a tramuntana amb tinença d'en Bernat 

Morot. El cens el seguirà pagant en Català. 

 

Signatura  de Raimon d'Orta i la seva muller Sància. Signatura  de Bartomeu 

Català.  

 

Testimonis: Francesc d'Ortigues, doctor ciutadà de Barcelona i Berenguer 

Verdaguer i Antoni Comes del terme del castell de Mataró. 

 

Signatura  de domini de Raimon de Peguera, fill del noble Raimon de Peguera, 

cavaller, posseint el castell de Mataró, per raó de constitució dotal de la seva 

muller Isabel.  

 

Notari: Pere Andreu, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 187) 
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1399, novembre, 9  

 

Antoni Comes, àlies Sastre, Pericó Ametller, Francesc Garbí, Francesc 

Alta[rriba] i Pericó d'Orta, fill de Ramon d'Orta, difunt, tots del terme del 

castell de Mataró, reunits en la plaça de la parròquia de Santa Maria de 

Mataró, en presència de Pere Andreu, notari i de Pere Garbí, sabater i Pascàs 

Feliu, de dita parròquia, a requeriment d'Antoni Català de dit terme, atenent 

que el passat mes de juliol en Ramon d'Orta geia malalt en el seu mas Orta, on 

posteriorment va morir, però amb bona memòria i bon enteniment, va donar a 

l'esmentat Antoni Català 15 florins d'or d'Aragó que tenia com a tutors que 

eren ambdós del mas Pujol. 

 

Notari: Pere Andreu, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 615) 

 

 

1400, desembre, 15 (Cardedeu) 

 

Arnau Buscà de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, Guillem Serra de la 

parròquia de Sant Julià del Fou i Bernat Serra, del mas Andreu i Raimon 

Serra, àlies Andreu, fill seu, de la parròquia de Santa Maria de Cardedeu 

venen a Julià Bernat de l’esmentada parròquia de Cardedeu la quarta part que 

els hi pertany a cada un del mas Gener, situat a la parròquia d’Argentona, al 

lloc dit la Coma de Pins, el qual tenen per franc alou del monestir de Sant 

Marçal de Montseny, amb les vinyes, hortes, garrigars, arbres, pastures. El 

preu de la venda són 70 lliures de Barcelona, 17 i mitja per cada un d’ells. 
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Testimonis: Jaume Broniquer i Raimon Mataró de la parròquia del Fou, 

Raimon Sermeret de Marata, Jaume Surell, Jaume del Pourech i Pere Bernat 

de la parròquia de Cardedeu. 

 

Notari: Jaume Montells, prevere de Cardedeu. 

 

(APCPA. Pergamí desena 10, núm. 92 ) 

 

 

1401, gener, 3  

 

En presència de Llorenç de [...]ralbe, jutge de la jurisdicció de la parròquia de 

Sant Feliu de Cabrera pel cavaller Ramon de Blanes, senyor de la quadra o 

domus de Cabrera va comparèixer Bernat Lladó de dita parròquia acceptant la 

cura dels fills de Pere Aguilar de Cabrera, el qual tot i vendre el seu mas no va 

poder pagar tots els deutes abans de morir, deixant com a hereva a Joana 

Aguilar. 

 

Testimonis: Guillem Fanós i Guillem Arnau de Cabrera. 

 

Notari: Pere d’Arenys, rector de Cabrera.  

 

(APCMC.  Pergamí,  núm. 23) 

 

 

1401, desembre, 8 (Castell de Mataró) 

 

Isabel, muller del noble Raimon de Peguera, senyora i propietària del castell 

de Mataró, i Ramon de Peguera, cavaller, procurador del noble Ramon de 

Peguera, fill comú, i tenint el castell com a constitució dotal, amb procura 
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davant del notari Pere Andreu feta el 22 d’abril de 1401. Atenent que 

Bartomeu Català de Valldeix, terme del dit castell, posseeix en dita una peça 

de terra erma sota domini de dita Isabel a cinquè i braçatge dels fruits, que 

afronta a llevant amb tinença del mas Roure, a migdia amb tinença d’en Ponç 

de Mataró, a ponent amb tinença del mas Ballot i a tramuntana amb tinença 

d’en Bernat Morró, i considerant que la peça és erma, acorden tornar-li a 

establir amb reducció i disminucione i un nou cens de 12 diners anuals a pagar 

per Nadal. Es paguen 44 sous per dita reducció. 

 

Testimonis: Pere de Relat, prevere de casa de dit noble i Raimon Guitart, àlies 

Munich, ciutadà de Barcelona. 

 

Notari: Pere Andreu, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 237) 

 

 

1402, juny, 19 (Mataró) 

 

Pericó Saguera, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, fill i hereu del 

difunt Ponç Sanguera i de Contança, vivent, de dita parròquia, ven a Jaume de 

Benajam, de dita parròquia, una peça o feixa de terra erma anomenada devesa, 

que té a Mataró, al lloc dit cubar. Es té pel castell de Mataró a la prestació de 

cinquè dels fruits i pans i tasca de vinya. Afronta a llevant amb tinença d'en 

Feragut de Mata i amb tinença d'en Rubiol, a migdia i tramuntana amb tinença 

d'en Bernat de Pi i a ponent amb tinença d'en Guillem Mascort. Preu de 6 

lliures i 12 sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Jaume Creu i Bartomeu Feliu, de Santa Maria de Mataró. 
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Notari: Pere Andreu, notari públic de Barcelona. 

 

Signatura  de domini de Ramon de Peguera, cavaller, procurador del seu fill 

Ramon de Peguera, noble, tenint el castell de Mataró amb tots els seus drets i 

pertinences per constitució dotal de la seva muller Isabel, segons procura 

davant de Pere Andreu el 22 d'abril de 1401. Testimonis de la signatura  de 

domini: Antoni Comes i Bernat Ferrer, de la parròquia de Santa Maria de 

Mataró. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 95) 

 

 

1402, desembre, 26  (Mataró)  

 

Guillem de Vinyallonga, de la parròquia de Sant Sadurní de Montornès, 

procurador de Pascàs de Muntanyola, fill de Jaume de Muntanyola, difunt 

ferrer ciutadà de Barcelona i de Antònia, muller seva vivent, tal i com consta 

la procura amb acta davant de Bernat Roure, rector de Sant Sadurní de 

Montornés, el 29 d'octubre de 1401, ven a Antoni Colomer, de la parròquia de 

Santa Maria de Mataró, unes cases que té a Mataró, sota domini de Francesc 

Capella, de Mataró, al cens de 20 sous anuals per Nadal, el qual ho té per la 

llàntia que crema a l'altar de Santa Maria, construït en l'església de Mataró. 

Afronta a llevant amb tinença de Guillem Borrell, a migdia amb tinença d'en 

Pere Ponç i part amb tinença d'en Reniu, a ponent amb un camí que va a 

l’església i a tramuntana amb tinença d'en Bes. Li pertany a Pascàs com hereu 

del seu pare Jaume de Muntanyola, amb testament fet davant de Pere de 

Bruguera, notari de Barcelona, el 5 de novembre de 1397. Al dit per compra a 

Marc Carbonell i la seva muller Francesca, ciutadà de Barcelona, davant de 

Pere Martí, notari de Barcelona, el 27 d'agost de 1375. Preu de 20 lliures de 

Barcelona. 
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Testimonis: Jaume Clapés i Joan Mates, ambdós de la parròquia de Sant 

Sadurní de Montornès, i Berenguer Pou de Mataró. 

 

Signatura  de domini de Gabriel Mataró, Pere Saguera, Antoni Pons, Pericó 

d'Orta, tots de Mataró, administradors de la llàntia, el 10 de juny de 1406, 

essent testimonis Esteve Mas, Pere Fornells, Francesc Capella i Pere Parera, 

tots de Santa Maria de Mataró. 

 

Notari: Pere Andreu, de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Església, núm. 58) 

 

 

1403, febrer, 4 (Mataró) 

 

Berenguer de Pou i Bartomeu de Pou, fill seu, de Santa Maria de Mataró, 

venen a Bernat Serra de Cirera, de la parròquia de Mataró, tutor de Vicenç 

Ballot, fill i hereu del difunt Joan Ballot, de Mataró, un cens de 30 sous anuals 

que paguen per Nadal per un establiment que Berenguer de Pou va fer al 

difunt Pere Ballot davant de Pere Martí, notari de Barcelona i del castell de 

Mataró, el 15 d’octubre de 1363, el qual cens es sobre una peça de terra amb 

arbres de diferent espècie que els esmentats Ballot tenen a Mataró, al lloc dit 

as clos. La qual peça de terra es té sota domini del rei, senyor del castell de 

Mataró, de pertinences del mas Pou. Afronta a llevant amb tinença de 

Francesc Alra, a migdia part amb honor dels Pou i part amb un camí que allí hi 

ha, a ponent amb camí que va a la plaça de dita vila i a tramuntana part amb 

camí que va a l’esmentat castell i part amb honor de l’esmentat Vicenç Ballot. 

Preu de 30 lliures de Barcelona. Signatura  de Geralda, muller de Berenguer 

de Pou, i Constança, muller de Berenguer de Pou. 
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Testimonis:  Joan Gener, ciutadà de València i Bartomeu Torrent de Berga. 

 

Signatura  de domini de Ramon de Peguera, cavaller, procurador d’altre 

Ramon de Peguera, fill seu, senyor del castell de Mataró, per constitució dotal 

d’Isabel, muller seva, amb procura el 22 d’abril de 1401 davant de Pere 

Andreu, notari de Barcelona. 

 

Notari Pere Andreu de Barcelona. 

 

(El 4 de març es signa àpoca, en document cosit, per part de Bartomeu de Pou, 

fill del difunt Berenguer de Pou). 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 55) 

 

 

1403, agost, 29 (Mataró) 

 

Angelina, muller de Francesc Llori, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, 

de consens i amb la voluntat del seu marit, reconeix haver rebut de Llorenç 

Espanyol, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, 100 sous que Beneguda, 

difunt muller de Llorenç i mare d'Angelina, li va deixar en els seu darrer 

testament.  

 

Testimonis: Alamà Aymerich de la parròquia de Vilassar i Bartomeu Català de 

Santa Maria de Mataró. 

 

Notari: Pere Andreu, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 400) 
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1404, març, 19 (Dosrius) 

 

Pericó Feliu, de la parròquia de santa Maria de Mataró, reconeix haver rebut 

de Sància, filla de Pere Roig, de la parròquia de sant Iscle de Dosrius, vídua de 

Joan Ballot, de Mataró, 50 lliures de Barcelona de dot, que Feliu assegura amb 

tots els seus béns, de les quals podrà disposar de 10 lliures a les seves 

voluntats, i Pericó Feliu n’afegeix 10 lliures més dels seus béns. I en cas que 

no tingui fills que arribin als 25 anys d’edat  que la dot reverteixi en el seu 

germà Guillem Roig, hereu del mas Roig. Si Pericó Feliu mor abans la dita 

Sància podrà seguir en el seu hospicio anomenat de Pericó Feliu.  

 

Testimonis: Antoni Sastre, Antoni Bes, de la parròquia de santa Maria de 

Mataró, i Guillem Bruguera, de la parròquia de sant Iscle de Dosrius. 

 

Notari: Miquel Bofarull, vicari de sant Iscle de Dosrius, per Pere Sinola, rector 

de dita. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 236) 

 

 

1404, juny, 10 (Mataró)  

 

Sància, muller de Pere Feliu, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, que 

primer fou muller de Joan Ballot de dita, reconeix haver rebut de Bernat Serra 

de Cirera, administrador de Vicenç Ballot, pubill fill de dita, 23 lliures i 15 

sous de Barcelona de les 50 lliures de Barcelona que va aportar en dot i 15 

lliures de Barcelona de restitució de dot. 

 

Testimonis: Bartomeu Lloreda, Antoni Bes, Antoni Comes i Guillem Arnau, 

tots de Mataró. 
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Notari: Pere Andreu. 

 

(AHPB, manual 102.1) 

 

 

1404, novembre, 3  (Cabrera) 

 

Bernat Agell, de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera, hereu i propietari del 

mas Agell, i Saurina, vídua de Bernat Agell, difunt de l’esmentada parròquia, 

venen a Jaume Ponç, de Sant Julià d'Argentona, una peça de terra amb 

diferents arbres situada al lloc dit les Buygues, que es té sota domini i alou de 

Miquel des Bosc. Afronta a llevant amb honor d'en Mas de Mataró, a migdia 

amb honor d'en Bernat Mateu, a ponent amb [forat] alou de Sant Benet, i a 

tramuntana amb honor d'en Riba d’Argentona. Preu de 100 sous.  

Testimonis:  Guillem Rispau i Ramon Turó, ambdós d’Argentona.  

 

Notari: Jaume [Rosselló] notari públic de Sant Feliu de Cabrera per Joan 

Mercader, rector de dita. 

 

Signatura  de domini de Miquel des Bosc. 

 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 71) 

 

 

1405, febrer, 23 (Mataró) 

 

Gaspar Vilardell, àlies Tria, de Santa Maria de Mataró, i la seva muller Joana, 

senyora útil i propietària del mas Tria de l’esmentada parròquia, venen a 

Vicenç Ballot, de Mataró, una peça de terra de pertinència de l’esmentat mas, 
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al lloc dit Sent Simó. Aquesta peça de terra juntament amb el mas Tria és tenen 

per Bernat Mataró, de l’esmentada parròquia, sota certs censos, els quals 

pagaran els venedors. Afronta a llevant amb honor d'en Lluís Major del 

Castell, a migdia part amb honor d'en Morot i part amb honor del dit Major, a 

ponent part amb honor d'en Lladó de Valldeix i part amb honor d'en Ponsgem 

i a tramuntana amb honor del comprador que fou d’en Mataró. Preu de 33 

sous. 

 

Testimonis:  Bernat Femades, de Sant Andreu d'Òrrius i Joan Isern, d’Alella. 

 

Notari Bartomeu Agell, notari públic de Barcelona. 

 

Signatura  de domini de Pere Mataró, fill i hereu del dit Bernat Mataró. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 362) 

 

 

1405, maig, 31 (Argentona) 

 

Testament de Jaume de Reimir, àlies Martí de la parròquia de Sant Andreu 

d’Òrrius, fet amb bona salut i plenitud de facultats. Nomena marmessors a 

Guillem Macià i Berenguer Pins, de la parròquia de Sant Julià d’Argentona. 

Primer de tot mana que es paguin els seus deutes i que les injúries siguin 

restituïdes. Destina per la seva ànima i la dels seus difunts 40 lliures de 

Barcelona. Demana la seva sepultura en el cementiri de l’església parroquial 

de Sant Julià d’Argentona, de les quals destina 1 sou a l’altar de Sant Andreu 

d’Òrrius, 4 diners als altres altars de la parròquia d’Òrrius, 2 diners a totes les 

bacines de dita parròquia, 5 sous a la bacina de la cera de dita parròquia i 

altres parts. Llega 1 sou al senyor terrenal, 1 sou a l’altar de Sant Julià 

d’Argentona on vol que sigui enterrat, concretament al seu cementiri, en el 
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túmul dels seus pares. Als altres altars de la parròquia d’Argentona llega 4 

diners i a les bacines 2 diners. Llega a Santa Maria de Montserrat 5 sous, a 

Santa Maria del Puig de França 5 sous, a l’obra de Santa Maria de Montsion 

de la ciutat de Barcelona 5 sous i al Sant Sepulcre 10 sous. 

Llega 10 sous a la seva muller Sibila de Reimir, 5 sous a Bartomeva, muller de 

Pere Mir, 10 sous a cada marmessor. Vol que es celebrin en l’església de Sant 

Julià d’Argentona 33 misses a Sant Amador. La resta de les 40 lliures vol que 

es distribueixin en tres parts; una en almoines i les altres dues parts en misses 

celebrades en l’església d’Argentona. Vol que els 15 sous que rep anualment 

per cens d’unes peces de terra situades part a la parròquia de Mataró i part a la 

d’Argentona que Bernat Mateu té sota domini del testador es destinin a un 

aniversari per ell i pel seus difunts, celebrat per set preveres en l’església 

d’Argentona anualment la diada de la seva mort, per 1 sou. Vol que els obrers 

de l’església d’Argentona siguin els administradors d’aquest aniversari, rebent 

per això dos sous del que resten dels 15, i el restant que es destini la meitat en 

misses a Argentona i l’altre meitat en almoines. Nomena hereu seu a l’altar de 

Sant Martí, situat en l’església d’Argentona, volent que els seus marmessors 

facin construir un rerataula. 

 

Testimonis: Bartomeu Torner de Mataró i Jaume Sabater d’Argentona. 

 

Notari: Berenguer de Moles, prevere d’Argentona, per Bernat Guillem de 

Molins, rector. 

 

(APCPA. Pergamí desena 10, núm. 93 ) 
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1405, juliol, 3 (Mataró)  

 

Bartomeu Feliu, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, fill i hereu de 

Bartomeu Feliu, difunt de dita, considerant que el seu pare va donar 13 lliures 

i 15 sous de Barcelona el 1400 a Bernat Ferrer, de dita, per conveni amb el 

noble Ramon de Peguera, cavaller, senyor del castell de Mataró, que correspon 

a una pensió d'un censal que li paga la Universitat del dit terme, reconeix 

haver rebut de dit Ferrer, de la Cúria de dit Peguera, les esmentades 13 lliures i 

15 sous. 

 

Testimonis: Francesc Alra, Pere Aulina i Francesc Soler, tots de Mataró. 

 

Notari: Pere Andreu. 

 

(AHPB, manual 102.1) 

 

 

1405, agost, 27 (Argentona) 

 

Pere Sagrera, fill i hereu de Bartomeu Sagrera vivent i de Catarina, difunta, de 

la parròquia de Sant Martí d’Arenys, diòcesi de Girona, confessa haver pactat 

per matrimoni amb Francesca, filla del difunt Llorenç Fornells i de la seva 

muller [Elisenda] vivent, de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, de mans 

del seu germà Antoni Fornells, que rebria 70 lliures de Barcelona per dot, de 

les quals ell fa augment de 10 lliures, sumant tot plegat 80 lliures. Entre els 

pactes promet tornar el dot de 70 lliures en cas que mori sense fills, podent 

disposar però de les 10 lliures d’augment per a testar. 

 

Testimonis: Francesc Rispau i Pere Moiò de dita parròquia d’Argentona. 
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Notari: Berenguer de Moles vicari i notari d’Argentona pel discret Guillem de 

Molins, rector de dita. 

 

Firma per raó de domini Fra Joan, prior del monestir de Sant Pol de Mar. 

 

(APCSP.  Pergamí,  núm. 11) 

 

 

1405, setembre, 4 (Barcelona)  

 

Pere Saguera, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, reconeix haver rebut 

de Ferrer d'Aiguaviva, sogre seu, 20 lliures de Barcelona d'una major quantitat 

promesa en dot per Bartomeva, muller de Pere i filla de Ferrer. 

 

Testimonis: Marc Gatell de Montmeló, Salvador Lladó del castell de Lloret i 

Antoni Comes de Mataró.  

 

Notari: Pere Andreu. 

 

(AHPB, manual 102.1) 

 

 

1405, novembre, 9 (Argentona) 

 

Bernat Batlle de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, confirma i de nou 

estableix en emfiteusi a Pere Llentisclar de dita parròquia, una peça de terra 

amb les seves pertinences, amb arbres de diferents gèneres, que té Llentisclar 

dels seus avantpassats sota domini del venerable Miquel des Bosc, en 

l’esmentada parròquia, al lloc anomenat a la riera de Clarà, sota cens del mas 

de l’estabilient. Afronta a llevant amb alou de Sant Pere de Clarà, a migdia 
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amb la riera de Clarà, a ponent amb “aragay que descendit de vinealibus” i a 

tramuntana amb el marge del camp des Vilar, que és alou de Sant Pere de 

Clarà. El cens serà de 4 sous i 6 diners de Barcelona anualment per la festa de 

Nadal. Entrada de 10 sous. 

 

Testimonis: Pere Moió i Francesc Espinalt d’Argentona. 

 

Firma per raó de senyoria de Miquel des Bosc. 

 

Notari: Berenguer de Moles, vicari d’Argentona. 

 

(APCCA.  Pergamí,  núm. 11) 

 

 

1406, abril, 24 (Hostalric) 

 

Berenguer Mola, de la vila d’Hostalric, marmessor i executor junt amb Pere 

Ponç d’Amunt, de dita vila, del difunt Antoni Vall, teixidor de la cellera de 

[Sant Esteve de] Tordera, el qual testà el 3 de desembre de 1405 davant del 

notari d’Hostalric Pere de Colomer, reconeix haver rebut d’Antoni Reniu del 

veïnat de la Cirera de la parròquia de Mataró, hereu universal de l’esmentat 

Antoni Vall, les següents quantitats segons la seva darrera voluntat: 

1. 10 sous de Barcelona per l’església de Tordera. 

2. 4 sous de Barcelona per les quatre capelles eremites situades en la 

parròquia de Tordera, o sigui, un sou per cadascuna.  

3. 33 sous de Barcelona per un Trentari de Sant Amador. 

4. 10 sous de Barcelona per misses en l’esmentada església de Tordera. 

5. 50 sous de Barcelona per misses celebrades per preveres en les 

esglésies que considerin. 

6. 50 sous de Barcelona per almoina de pa. 
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7. També ha rebut 10 sous per ell com a marmessors i 50 sous per 

Constança, filla de Berenguer Mola i dues canes i mitja de llana de 

valor 15 sous per cana, i un censal de pensió 39 sous i 5 diners i preu 27 

lliures i mitja que prestava Jaume Bages, del terme del castell de 

Palafolls al difunt.  

També ha rebut llegats en nom de les següents persones: 

1. Pere Jalmar des Fonellar de Tordera una túnica de borrell blanca del 

difunt. 

2. Miquel, fill de Guillem Sants de dita cellera de Tordera, un façet burrell 

de dit difunt. 

3. L’esmentat Guillem Sants una ballesta amb un croth i tretis. 

4. En Fradera de Vilaselat, de la parròquia de Tordera una quartera a 

mesura d’Hostalric. 

5. Pere Rexach del terme del castell de Palafolls una túnica. 

6. Pere Ponç, marmessor, 10 sous moneda de Barcelona, de les qual firmà 

àpoca el16 del present mes d’abril. 

 

Testimonis: Guillem Trocador i Antoni Moner d’Hostalric. 

 

Notari: Pere de Colomer notari públic de la vila d’Hostalric. 

 

(APCMC.  Pergamí,  núm. 27) 

 

 

1406, desembre, 13    

(Trasllat del 1782) 

 

Berenguer Pou, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, fill de Berenguer 

Pou, difunt i de Guerau, vivent, ven a Jaume de Benajam, de la parròquia de 

Santa Maria de Mataró, una peça de terra prop del mas anomenat d’en Bova. 
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Es té per Bartomeva, muller d'Arnau Antic, àlies Estrany, de la parròquia de 

Sant Julià d'Argentona, com a propietària del mas Estrany, al cens de 18 diners 

per Nadal, la qual ho té per Miquel des Bosc a cens de 9 diners per Nadal. 

Afronta a llevant amb tinença d'en Bartomeu Feliu, a migdia amb tinença del 

comprador, a ponent amb tinença d'en Bartomeu Català mitjançant un camí 

que va al mar, i a tramuntana amb tinença d'en Reniu. Preu de 22 lliures de 

Barcelona. 

 

Testimonis: Joana Bruguera, Antoni Comes i Antoni Oliver, ferrer, de Mataró. 

 

Signatura  de domini de Miquel des Bosc 

 

(BC. Fons Moja, lligall 482) 

 

 

1406, desembre, 13    

(Trasllat del 1782) 

 

Bartomeu Feliu, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, ven a rabassa a 

Francesc Soler, sastre de dita parròquia, una peça de terra erma situada a 

Mataró, al lloc dit ça Pola. Es té per Miquel des Bosc. Afronta d'una part amb 

tinença d'en Garbí, amb tinença del venedor, amb tinença d'en Bartomeu 

Arnau i amb tinença d'en Campmajor. Aquesta peça de terra estava en domini 

comú amb Pere Bruguera de Mataró al cens de 2 sous, el qual ara està redimit. 

Preu de 6 lliures de Barcelona i 12 sous. 

 

Testimonis: Bernat Alegre i Bartomeu Lloreda, ambdós de la parròquia de 

Santa Maria de Mataró  

 

Signatura  de domini de Miquel Des Bosc 
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(BC. Fons Moja, lligall 482) 

 

 

1406, desembre, 27 (Mataró) 

 

Bernat de Vilaseca, espaser ciutadà de Barcelona, fill de Bernat de Vilaseca i 

Sància, difunts, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, ven a Pere Ametller 

de dita, una feixa de terra situada a Mataró, al lloc dit lo Palau, sota domini 

del castell de Mataró. Afronta a llevant amb tinença d'en Ballot, a migdia i 

ponent amb tinença del comprador, i a tramuntana amb tinença d'en Pere 

Saguí. Era de pertinences del mas anomenat Soler, situat al lloc dit Valldeix. 

Li pertany com a successor de la seva mare Sància, en donació davant del 

notari Pere Toni? el 30 de març de 1385 i a ella per donació de Simó de Soler i 

Elisenda, parents seus, davant de Bartomeu d'Hostalric les 5 idus de març de 

1341. Cens de mitja quartera d'ordi per Sant Miquel en auxili dels censos que 

ell paga pel mas. Preu de 22 sous. 

 

Testimonis: Antoni Vilaseca, Bartomeu Català i Antoni Comes, tots de 

Mataró. 

 

Signatura  de domini de Ramon de Peguera, menor, senyor del castell per 

esponsalici amb Isabel. 

 

Notari: Pere Andreu.  

 

(AHPB, manual 102.1) 
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1407, febrer, 7 (Cabrera) 

 

Pere Teixidor, àlies Bonanat, de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera, 

procurador de Sibília, vídua d'Arnau Bartomeu de Pins, difunt de la parròquia 

de Sant Julià d'Argentona, hereu i propietari del mas Forner de la parròquia de 

Cabrera, segons consta en acta davant de Pere d'Arenys, rector de Sant Feliu 

de Cabrera, el 20 d'abril de 1405, reconeix haver rebut a Antoni Mallol, fill de 

Pere Mallol, de la parròquia de Cabrera, 77 sous que restaven del preu de tres 

peces de terra que foren venudes per dita.  

 

Testimonis: Bartomeu Gener, de Cabrera i Berenguer Bertran, escolar. 

 

Notari: Berenguer de Moles, vicari de Sant Feliu de Cabrera per Joan 

Muntaner, rector de dita. 

 

(MASMM. Pergamins Adan, núm. 32) 

 

 

1407, abril, 27 (Mataró)  

 

Bartomeu Pou, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, fill i hereu del 

difunt Berenguer Pou, de dita, i de Gueralda, reconeix haver rebut de Jaume de 

Benajam, de Mataró, 22 lliures de Barcelona preu de la venda d'una peça de 

terra situada a Mataró, prop del mas Bova de dita. Es té per Bartomeva, muller 

d'Arnau Antich, àlies Estrany, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, 

propietària del mas Estrany d'Argentona, que la té per Miquel des Bosc, venda 

que consta davant del notari Andreu el 13 d'octubre de 1406. 

 

Testimonis: Antoni Bes de Mataró i Nicolau Feliu, de la quadra del Cros, de la 

parròquia d’Argentona.  
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Notari: Pere Andreu. 

 

(AHPB, manual 102.1) 

 

 

1407, juny, 19  (Argentona)
23

 

 

Bernat Far, de Sant Julià d'Argentona, ven a Bernat Mateu, d’Argentona, tot 

l’agrer cinquè i altres drets que rep de dues peces de terra que Bernat Mateu té 

sota domini del venedor, i aquest de Miquel des Bosc, al lloc dit ça tira. 

Afronta la primera peça de terra a llevant amb tinença d'en Bernat Agell, a 

migdia amb tinença d'en Pere Gual, a ponent amb honor del comprador i a 

tramuntana amb tinença d'Antic Bova. L’altra peça de terra afronta a llevant 

amb tinença d'Antic Bova, a migdia amb via pública, a ponent amb honor del 

comprador i a tramuntana amb tinença d'en Pere Gual. Preu de 33 sous.  

Testimonis:  Guillem Ponç Lleget, ciutadà de Barcelona, i Pascàs Riba 

d’Argentona. 

 

Signatura  de domini de Miquel des Bosc. 

 

Notari: Bernat Guillem de Molins, rector de Sant Julià d'Argentona. 

 

(APCPM.  Pergamí,  núm. 72) 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 .- Al regest posa lloc dit la ramoneda. 
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1407, setembre, 27    

(Trasllat del 1782) 

 

Bartomeu Feliu de la parròquia de Santa Maria de Mataró, fill de Bartomeu 

Feliu, àlies Segalar, difunt, i de Francesca, vivent, ven a Pere Mas, sastre de 

dita parròquia, una peça de terra prop de la sagrera de Mataró. Es té per 

Miquel des Bosc al cens de 9 diners per Nadal. Afronta a llevant amb tinença 

d'en Francesc Mas, a migdia amb tinença d'en Amat, a ponent amb la riera de 

Cirera i a tramuntana part amb tinença d'en Bastit i part amb tinença del 

comprador. Aproven la venda Francisca, vídua de Bartomeu Feliu i Elisenda, 

mare i muller de dit Bartomeu respectivament. Preu de 16 lliures de Barcelona 

i 10 sous. 

 

Testimonis: Antoni Roig i Pere Reniu, de Mataró´.  

 

Signatura  de domini de Miquel des Bosc. 

 

(BC. Fons Moja, lligall 482) 

 

 

1407, novembre, 19
24

  

 

Jaume de Benajam reconeix haver rebut d'Antoni de Bellsoley 13 lliures i 12 

sous de Barcelona, «daquell axovar ho dot de lxx lliures de Barcelona que ma 

muller ma portà en temps de nostres núpcies». 

 

Testimonis: Antoni Andreu, Francesc Campmajor, del terme de Mataró. 

                                                 
24

 .- Nota marginal: «Jo en Salvador Ladó de Loret atorch avos en Franch Capmajor 

que mavets donats sench e deu sols» 
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Notari: Pere Andreu.  

 

(AHPB, manual 102.1) 

 

 

1408, abril, 20  (Mataró)  

 

Pere Cabot de Sant Julià d’Argentona, fill i hereu de Pere Cabot i de Sibília, 

difunts, ven a Pere Mas, sastre de Mataró, una feixa de terra situada a 

Argentona, al lloc dit Puyg de Mujal, pels hereus de Pere Riera d’Argentona i 

sota domini de Sant Benet del Bages. Afronta a llevant amb tinença d’en Ponç 

d’Argentona, a migdia amb tinença de Bartomeu Feliu de Mataró, a ponent 

amb una tinença del venedor ia a tramuntana amb tinença d’en Lladó 

d’Argentona.  

 

Notari: Pere Andreu.  

 

(AHPB, manual 102.1) 

 

 

1408, maig, 26 (Arenys) 

  

Bartomeu Sagrera de la parròquia de Sant Martí d’Arenys, diòcesi de Girona, 

reconeix haver rebut d’Antoni Fornells de la parròquia de Sant Julià 

d’Argentona, en diferents pagaments, 55 lliures moneda de Barcelona de tern, 

pel dot promès al seu fill Pere Sagrera pel matrimoni amb Francesca, germana 

de l’esmentat Antoni Fornells.  

 

Testimonis: Ramon Benages i Vicenç Miquel de dita parròquia d’Arenys. 
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Notari: Bartomeu Gracià, notari públic del terme del castell de Montpalau pel 

noble Don Bernat de Cabrera. 

 

(APCSP.  Pergamí,  núm. 12) 

 

 

1408, juny, 9 (Cabrera)  - (Manques de suport) 

 

Sentència del 18 de setembre de 1404: «En nom de nostre senyor Deu, jo 

Lorenç de Vilalba, jutge, constituit en la parròquia de Sent Faliu de Cabrera 

per lo molt honorable mossen en Ramon de Blanes, cavaller, senyor de la 

jurisdicció de quela, exceptat mort ho malalt de menbre vista e considerata le 

questió o controversia la qual es entre en Pere Font de una part, clamant o 

demandant en Pere Mayol de laltre, de fer ho exceptant sobre una tanqua de 

bardiça la qual lo dit Pere Mayol havia feta en la puncta dels orts qui son en 

lo torrent apodat de la font de Ladó, la qual bardiça es ferma en ço del dit 

Pera Font e lo dit Pere Font demanant e requirent la dita bardiça ess de ço 

del seu levada e per conseguent tota laltre bardiça esse ramoguda elevada axí 

com aquela qui es estada feta en perjidici del dit Pera Font en mig del dit 

torrent per on les aygues pluvials solen discorrer contra forma donade al dit 

torrent segons que les astaqes en aquel ficades per lo promens asignat en 

aqela per la cort de mostren lo dit Pere Mayol dit e exceptant que la dita 

bardiça no era perjudici del dit Pere Font ans entenia que fos profit seu com 

ell agués més tot lo torrent per la hon laygua de que discorre en ço del seu e 

lavia luyat de ço del dit Pera Font pretenia en rasa lo dit Pere Font perjudici 

en una argamasa la qual lo dit Pere Mayol ha feta e costruida en lo dit torrent 

on se ajusta laygua que discorre de la dita font, dient lo dit Pere Font que per 

la dita argamasa la arena que discorre per lo dit torrent fa resclosa e enruna 

tota la dita font, e per conseguent ell ni encara los altres del veynat de Agell 

no sen poden be servir., lo dit Pere Mayol dient e afirmant la dita argamassa 
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es manperfiosa alà hon es que dapnosa per que lo jutge demunt dit vista e 

considerada la dita qestió e les rahons de questia de les parts que devant mi 

an volgut dir, posar e alegar vist a vull lo dit torrent hon es la dita font e 

argamassa e bardissa present lo dit honorable mossen en Ramon, en Pere 

Cursà, batlle, e en Jacme Rossayó, vicari de la dita sgleya de Cabrera, e les 

dites parts e diversos prohomens de la dita val de Agel han de sobre la dita 

qestió plenera deliberació e consel, perjudici e declarar per bona eqitat entre 

les parts que lo dit Pere Mayol aja e sia tengut de remoura ho levar aquell 

morral de rocha lo qual es aprés la dita argamassa e devant o quasi la neta de 

la dita bardiça fins a les conquanitat que es avall en la dita roqua en dret le 

entrada ho porta del ort del dit Pere Mayol e açó asie haver lo dit Pere Mayol 

dade obre ab acabament de ci a le festa de Nadal prop vinent e aia adonar al 

dit torrent deu pams de cane dample  pronunci e de clar encara que la dita 

argamassa lo dit Pere Mayol no sia tengut de deffer ne remoure aquella, 

càrregues remogude la dita roqe fins a le entrade o porta del dit ort del dit 

Pere Mayol ab lespay demunt dit laygua que discorra per lo dit torrent 

exernanera en tal manera que resclosa de arena per la dita argamassa no sen 

genrarà e per conseguent la dita font no sen rindarà pronunci encara e de 

clar qe laygua que en la dita argamassa sea justa sia a servei de tot lo veynat 

de Agell axí en regar orts hi an com en lavar bugades si loc hi pot haver de 

lavar e besties abeurar sens contradicció e enparxament del dit Pere Mayol, 

lo dit Pere Mayol en les coses demunt dites condapnant, pronuncien encar e 

declar que lo dit Pere Font puscha venir fins ales estaqes que los prohomes 

demunt dits li havien meses ey puscha fer ort si fer ni volrà e ragar de la dita 

aygua pronunciy encara e declar que en la dita argamassa agen acontribuir 

en les macions qe lo dit Pere Mayol ha fets en la dita argamassa aquelles 

legitinament estimades per prohomes a aquelles estimar per la cort asignados 

tatxant cascu en les dites macions segons mes e menys, e qe la dita aygua de 

la dita argamassa no puscha lo dit Pere Mayol aviar sinó per son ampriu 
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laurà mester e com la aie enprada qe les aie atencar en la qual aygua negú 

nol puscha empatxar con lo haurà mester a son empriu». 

 

Testimonis: Guillem Arnau, Antoni Agell i Berenguer Fornells, tots de la 

parròquia de Sant Feliu de Cabrera.  

 

Notari: Berenguer de Moles, vicari de Sant Feliu de Cabrera per Joan 

Muntaner, rector de dita. 

 

(MASMM. Pergamins Adan, núm. 33) 

 

 

1408, desembre, 10 (Mataró) 

 

Bernat Aimeric, de la parròquia de Sant Martí d'Arenys, ven a Bartomeu 

Català, de la parròquia de Santa Maria, terme del castell de Mataró, el mas 

anomenat Roure, totalment derruït, que des de fa cinquanta anys està tancat, 

rònec i deshabitat, i la peça de terra dita la quintana, on es troba fundat el mas, 

situat a Mataró, al lloc dit Valleix. El té per la cambrera de Sant Pere de les 

Puelles, al cens de 5 sous i 3 diners i un parell de gallines anuals per la festa de 

Nadal. També presten una jova i una batuda anual, i alhora els seus habitants 

són homes propis i solius de dit monestir. Afronta a llevant amb la riera de 

Valldeix, a migdia amb tinença pròpia de Bartomeu Català, a ponent part amb 

tinença d'en Mataró i part amb tinença del dit Català i a tramuntana part amb 

tinença d'en Tria, part amb tinença d'en Mataró, part amb tinença de 

n'Ametller i part amb tinença d'en Morot.  

-Una feixa de terra que és de pertinences de dit mas, que té al lloc anomenat 

creu de Valleix, sota domini del mateix monestir a prestació de cinquè i 

braçatge. Afronta a llevant amb la riera de Valldeix, a migdia part amb tinença 
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d'en Portell i part amb tinença d'en Ballot, a ponent i tramuntana amb tinença 

d'en Portell.  

-Una feixa de terra a Mataró, al lloc dit Campbre, de pertinences del dit mas. 

Està sota domini del mateix monestir a prestació de cinquè i braçatge. Afronta 

a llevant amb un camí (camino sive via curribili), a migdia amb tinença d'en 

Mataró, a ponent amb tinença d'en Tria i a tramuntana amb tinença d'en 

Francesc Feliu.  

-Una feixa de terra a Mataró, al lloc dit Samon. Està sota domini del mateix 

monestir a prestació de cinquè i braçatge. Afronta a llevant amb tinença d'en 

Joan Feu, a migdia i ponent amb tinença d'en Ponç Guillem i a tramuntana 

amb tinença d'en Feu.  

Preu de 30 lliures i 5 sous de Barcelona.  

 

Testimonis: Joan Valençó de Cirera, Pere Catà, Pere Orta de Valldeix i Antoni 

Comes, tots de la parròquia de Santa Maria del terme del castell de Mataró. 

 

Signatura  de domini d'Elionor de Corbera, cambrera del monestir de Sant 

Pere de les Puelles. 

 

Notari: Pere Andreu, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 220) 

 

 

1409, agost, 27 (Barcelona) 

 

Bartomeu Català, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, estableix en 

emfiteusi a Pere Palau, de dita parròquia, una feixa de terra situada a Mataró, 

prop del mas anomenat den Bova, a prop del camí que porta a la Quadra del 

Cros, de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, de pertinences del mas 
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Català, la qual té sota domini del castell de Mataró. Afronta a llevant amb 

tinença d’en Creu, a migdia amb l’esmentat camí, a ponent amb tinença d’en 

Bernat Rubei i a tramuntana amb el camí que va de Mataró a Argentona. Cens 

de 6 diners anuals per Nadal. Entrada de 16 lliures.  

 

Testimonis: Berant Ortal i Pere Barrera, escrivent de Barcelona. 

 

Notari: Pere Andreu, de Barcelona. 

 

Signatura  de domini de Ramon de Peguera, cavaller, menor de dies, com a 

tenint el castell de Mataró com a dot de Isabel, muller seva, essent testimonis 

Bartomeu Droc, donzell, resident amb dit Peguera. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 561) 

 

 

1411, març, 15 (Argentona) 

 

Antoni Saguí, hereu i propietari del mas Saguí de Pins, fill de Pere Pins i de 

Francesca, muller seva, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, reconeix 

haver rebut a Joana, filla d'Antoni Mallol i Alamanda, de dita parròquia, 40 

lliures de Barcelona de dot de les que ell en fa augment de 20 lliures més, 

sumant en total 60 lliures. Que les predites 60 lliures les pugui tenir Joana tant 

casada com vídua, amb fills o sense, i de les 40 lliures en cas de no tenir 

infants que arribin als 14 anys , pugui disposar de 10 lliures de Barcelona per 

testar, i les restants 30 lliures s'hagin de restituir al seu pare, i l'augment resti 

pels hereus de Saguí. Obliga el seu mas Saguí.  

 

Testimonis: Francesc Espinalt, Marc Portell i Jaume Roqueta, tots 

d'Argentona. 
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Notari: Mateu ses Serres, rector de Sant Julià d'Argentona. 

 

Signatura  de domini de Miquel des Bosc, senyor del castell de Sant Vicenç i 

de Vilassar. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 363) 

 

 

1411, maig, 28 (Mataró) 

 

Isabel, muller de Ramon de Peguera, cavaller, menor de dies, filla de 

l'honorable Pere Arnau Marquès, vivent, ciutadà de Barcelona, i de Maria, 

difunta, com hereva de l'esmentada mare seva, senyora del castell de Mataró, 

defineix a Bartomeu Català, del terme de dit castell, un cens de 40 sous anuals 

que rep anualment, la meitat per Nadal i la meitat per sant Pere i Feliu d'agost, 

sobre el mas Català i les seves peces de terra que es troben a Santa Maria de 

Mataró i Sant Julià d'Argentona, el qual cens fou imposat per Romeu Llull el 

1342. Consten cinc peces de terra que són: peça de terra a ses pets que fou 

establerta per Arnau Sabater al cens de 2 sous anuals; dues peces de terra a sa 

tira establertes per Pere Pons al cens de 2 diners i de 3 diners; peça de terra a 

sa Pola que fou establerta per Pere Feliu al cens de 3 diners; peça de terra a 

doat establerta per Pere Palau al cens de 6 diners.  També defineix tot el 

domini directe, «et prestationem sacramenti et homagi propietatis, 

intestiarum, eixorquarom, cuguciarum, redemptunum huminum et mulierum» 

per ell i la seva descendència. Preu de 137 lliures i 10 sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Bartomeu Droc, donzell i Miquel Mitjans, mercader ciutadà de 

Barcelona. 

 

Notari: Pere Andreu, de Barcelona. 
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(APCCM. Pergamí,  núm. 318) 

 

 

1411, agost, 1  (Argentona) 

 

Jaume de Camp, àlies Oliver, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, que 

fou fill del difunt Arnau de Camp, de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, 

defineix al seu germà Bernat de Camp, hereu i propietari del mas Camp de 

dita parròquia d’Argentona, tota la legítima paterna i materna i qualsevol dret 

que pugui tenir sobre els llegats del seu pare i la seva mare i sobre el mas 

Camp. Per aquesta definició reconeix haver rebut 10 lliures de Barcelona. 

 

Testimonis: Pere ses Serres i Pere Carreres, rector de la parròquia de Santa 

Maria d’Esparreguera. 

 

Notari: Mateu Ses Serres, rector de Sant Julià d’Argentona. 

 

(APCPM.  Pergamí,  núm. 74) 

 

 

1411, desembre, 23 (Barcelona) 

 

Guillem Bruguera, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, ven a Francesc 

Rispau, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, un camp que té en alou a 

Argentona, al lloc dit ad Polam. Aquest camp abans es tenia per la prepositura 

de la confraria de Santa Maria de Cardedeu al cens de sis vuitens de forment a 

mesura de Granollers, el qual cens fou venut per Romeu Mascaró, doctor den 

Lleis, canonge de Barcelona,  procurador de Guillem Mascaró,  prepòsit de 

dita confraria, davant del notari Guillem de Sant Hilari, de Barcelona, el 5 de 

juny de 1368. Afronta a llevant «in franquedine del mas Mataró» que 
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antigament fou d'en Lladó, a migdia amb tinença d'en Guillem Pons de la 

parròquia de Sant Julià d'Argentona, a ponent amb el torrent de sa Pola, àlies 

ces Brugueres i a tramuntana amb tinença del mas Roqueta. Li pertany per 

venda feta per Pere Saguera de la parròquia de Santa Maria de Mataró davant 

del notari Pere Andreu  l'1 de setembre de 1411. Al dit Pere Saguera com 

hereu de Bartomeu Feliu, de Mataró, amb testament fet davant de Pere 

Sahoner, vicari de Santa Maria de Mataró per Pere Guillem Jaufrés, rector de 

dita, el 4 de desembre de 1409, el qual ho tenia com a fill i hereu de Pere Feliu 

de Mataró. Preu de 44 lliures de Barcelona. 

 

Francesca, muller del difunt Bartomeu Feliu, aprova la venda.  

 

Testimonis: Francesc Barau i Bernat Ortal. 

 

Notari: Pere Andreu, de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamí Rafael Soler) 

 

 

1412, abril, 23 (Vilamajor) 

 

Jaume Morera, prevere, beneficiat de l’altar de sant Esteve de l’església 

parroquial de Santa Maria de Mataró, pel discret Berenguer Ferrer, difunt, en 

nom de dit benefici estableix en emfiteusi a Guillem Borrell i la seva muller 

Constança, de l’esmentada parròquia de Mataró, una peça de terra amb arbres 

de diferents espècies que es troba a Mataró, al lloc dit as Palau, prop de la 

vila. Afronta a llevant amb honor d'en Francesc Palau dels Figueres, a migdia 

amb camí que va al castell de Mataró, a ponent amb honor del mas Miralles i a 

tramuntana amb honor d'en Ponsgem, tots de Mataró. El cens és de set sous a 

pagar per la festa de la santa Creu del mes de maig. Entrada de 10 sous.  
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Testimonis:  Guillem de Vallpar i Bernat Ferrer, àlies Armengol, tots de sant 

Pere de Vilamajor. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 358) 

 

 

1413, juny, 11 (Vilassar) 

 

Testament de Pere Espanyol, fill de Jaume Espanyol, de la parròquia de Santa 

Maria de Mataró, i de Maria, primera muller seva, ara muller de Ramon 

Gibert, de Torrentbó, parròquia de Sant Martí d'Arenys, fet patint malaltia, 

però en bona memòria i capacitat, escull com a marmessors a Salvador Pi, de 

la parròquia de Sant Genís de Vilassar i a la seva mare Maria. Mana que es 

paguin els seus deutes i es restitueixin les injúries siguin restituïdes i els deutes 

siguin pagats. Escull la seva sepultura en el cementiri de l'església de Santa 

Maria de Mataró. Destina 5 florins d'Aragó per la seva ànima, sepultura i 

demés llegats, dels quals 2 sous a l'altar de Sant Genís de Vilassar; 2 sous als 

seus marmessors; 12 diners al seu senyor natural. Si sobren diners que es 

destinin a Déu i a llegats pietosos a elecció dels seus marmessors. Nomena 

hereva seva universal a la seva mare Maria.  

 

Testimonis: Antoni Vidal i Berenguer Saura, de la parròquia de Sant Genís de 

Vilassar. 

 

Notari: Guillem Bonet, prevere, arrendatari i notari públic de la parròquia de 

Sant Genís de Vilassar per Jaume de Camps?, canonge, rector de dita. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 536) 
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1413, agost, 15  (Argentona) 

 

Sança, muller de Guillem sa riba, de Sant Julià d'Argentona, ven a Jaume 

Pons, d’Argentona, una peça de terra a Argentona al lloc dit ses Buygues, sota 

domini de Miquel des Bosc, de pertinences del seu mas Riba. Afronta a llevant 

amb honor del comprador i part amb honor d’Esteve Mas, de Mataró, a migdia 

amb honor d'Antoni Mas de sa Riera, de Mataró, i a ponent i tramuntana amb 

altres peces de terra del mas Riba. Preu de 9 lliures de Barcelona i 6 sous.  

 

Testimonis:  Guillem Macià i Francesc Ferrer, ambdós d’Argentona. 

 

Notari Mateu ses Serres, rector de Sant Julià d'Argentona. 

 

Signatura  de domini de Miquel des Bosc. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 65) 

 

 

1413, novembre, 4 

 

Antoni Reniu, fuster de la vila de Mataró, reconeix haver rebut de la seva 

muller Gabriela, filla d’Antoni Mauri, habitant en dita vila, i d’Angelina, 10 de 

les 20 lliures que l’esmentat Mauri va prometre en dot en temps de núpcies i 

es signà carta dotal en poder del notari de Barcelona Pere Andreu el 7 de 

setembre de 1410. 

 

Testimonis: Andreu Vallfogona i Guillem Jordà, escrivents de Barcelona. 

 

Notari: Joan Reniu. 
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(AHPB, manual 123.1) 

 

 

1413, desembre, 3  (Cabrera) 

 

Pere Ponç, menor de dies, de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera, reconeix 

deure a Vicenç Ballot, de la vila de Mataró, 50 lliures de Barcelona per raó del 

dot i aixovar d'Eulàlia, filla de Ponç i muller de Ballot. La manera de pagar 

serà 25 lliures el dia de la celebració eclesiàstica i 60 sous anuals a comptar a 

un any de la celebració. Nomena fideïcomissaris a Pere Puig, àlies Mujal, 

Nocilau Rispau, àlies Feliu, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona i 

Guillem Arnau de la vila de Mataró, actualment habitant a Barcelona. 

 

Testimonis: Bernat Serra, Bartomeu Català i Pere Feliu, àlies Paserell, ambdós 

de Mataró. 

 

Notari: Pere Fahoner, vicari de Sant Feliu de Cabrera per Joan Muntaner, 

rector de dita. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 427) 

 

 

1413, desembre, 3 (Cabrera) 

 

Vicenç Ballot, fill del difunt Joan Ballot, de la vila i parròquia de Santa Maria 

de Mataró, reconeix haver rebut d'Eulàlia, filla de Pere Pons, menor, de la 

parròquia de Sant Feliu de Cabrera, amb la qual ha contret matrimoni, per raó 

de dot i legítima paterna i materna, 50 lliures de Barcelona, de les quals 

Vicenç Ballot fa augment de 25 lliures més, usant com a garantia el mas Ballot 

amb les seves terres i honors situat a la vila de Mataró, sota domini del senyor 
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del castell de Mataró. En cas de no tenir fills que arribin als 14 anys d'edat 

Eulàlia podrà disposar de 15 lliures per testar, i les restants 35 lliures es 

retornaran a Pere Pons o el seu hereu. 

 

Testimonis: Bernat Serra, Bartomeu Català i Pere Feliu, àlies Paserell, tots de 

la parròquia de Santa Maria de Mataró, Salvador Julià de Sant Genís de 

Vilassar i Guillem Pons de Sant Feliu de Cabrera. 

 

Notari: Pere Sahoner, vicari de Sant Feliu de Cabrera per Joan Muntaner, 

rector de dita. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 469) 

 

 

1413, desembre, 6    

 

Francesca, vídua d’Esteve Bouet, pescador ciutadà de Barcelona, i Gabriela, 

muller de Salvador, hereves de dit Esteve, venen a Francesc Soler, sastre de 

Santa Maria de Mataró, una peça de terra que tenen en alou a Mataró, al lloc 

dit Cap dome. Afronta a llevant amb tinença (en blanc), a migdia amb camí 

que va al Cros, a ponent  amb tinença (en blanc) i a tramuntana amb tinença de 

Bartomeu Feliu. Preu de 6 lliures de Barcelona i 12 sous. 

 

Testimonis:  Antoni Reniu, pescador de Barcelona. 

 

Notari: Joan Reniu. 

 

(AHPB, manual 123.3) 
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1413, desembre, 16 (Barcelona) 

 

Joaneta, muller d'Antoni de Torres, Doctor en Dret, filla dels difunts Ramon 

de Màrgens i Violant, ciutadans de Barcelona, senyora del castell de Mataró, 

atenent que Isabel, muller del cavaller Ramon de Peguera i filla de Pere Arnau 

Marquès, ciutadà de Barcelona i Maria, difunta, primera muller seva, hereva 

de l'honorable Pere de Màrgens, ciutadà de Barcelona, senyor de l'esmentat 

castell, i Isabel, quan n'era senyora, el 1411 va definí a Bartomeu Català el 

mas i les seves terres per 137 lliures i 10 sous de Barcelona, i atenent el plet 

que va tenir amb la dita Isabel per la possessió del castell de Mataró, confirma 

a l'esmentat Bartomeu Català, la definició abans esmentada. 

 

Testimonis: Antoni Ribalta i Pere Gener, causídic ciutadà de Barcelona, fet el 

10 de març de 1414 a casa de dit Antoni de Torres.  

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 319) 

 

 

1414 (Barcelona) (Molt mutilat. Falten parts) 

 

Joan Vilella, prevere beneficiat al monestir de sant Pere de les Puelles, de 

Barcelona, procurador de [...] reverenda dona Constança, abadessa del 

monestir de sant Pere de les Puelles [...] al 1406 davant del notari Joan de 

Fo[nt] confirma a Joan Saguí [...]  quatre peça de terra amb tots els drets que té 

sota domini i alou de dit monestir a prestació de [...]dels fruits i pans i dues 

joves  [...] [Por]ell de dita parròquia. [La primera peça de terra es troba al lloc 

dit les illas de Castellar àlies de sant Pere]. Afronta la primera peça de terra a 

llevant amb tinença d'en [...]  Bartomeu Català de dita, a ponent amb tinença 

d'en Creu i part amb tinença d'en Capella i a tramuntana  [...]. Una altra al lloc 

dit a Somial, que es té a agrer [...]. Afronta a llevant [...] i part amb tinença 
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d'en Costa i part amb tinença d'en Pere Tria, part amb tinença d'en Antoni 

Cunill, àlies Sastre, a migdia amb tinença d'en [...]  i part amb tinença [...] de 

Valldeix, i part amb tinença d'en Pere Sala de dita i part amb tinença d'en Lluís 

Major, a ponent amb tinença del mas Feu i part amb tinença d'en [...] i part 

amb tinença del mas Andreu. Una altra peça de terra al lloc antigament 

anomenat torrent forcat i avui als amallers den Nadal, a prestació d'agrer de 

cinquè dels fruits i arbres. Afronta a llevant amb tinença d'en Rispau de Sant 

Martí de Mata, [...] d'en Marot i part amb tinença d'en Major i part amb 

tinença d'en Costa i part amb tinença d'en Soler de Valldeix, a ponent amb 

tinença d'en Major i part amb tinença d'en Oliver [...] d'en Mir de Sant Martí 

de Mata. Una altra peça de terra de vinya al lloc dit torrent forcat a prestació 

de vuitè de vi i de pans i agrer cinquè i braçatge. Afronta a llevant amb tinença 

d'en Bernat Roig i part amb tinença d'en Feu, [...] Pi de Mata i part Bartomeu 

Pont i part amb tinença d'en Portell, a migdia amb tinença d'en Garbí, a ponent 

amb tinença d'en Ballot i a tramuntana amb tinença d'en Pere de Mas.  

[...] la reducció dels esmentats censos per part de Joan Vilella a Joan Saguí es 

valoren en 30 sous de Barcelona, que es pagaran la meitat per Nadal i l'altra 

meitat per sant Pere i Feliu d'agost, amb la condició que les dues joves que el 

propietari del mas Portell presta a Saguí per raó d'aquesta peça de terra... 

[...] el dit mas Pi una quartera d'ordi per sant Pere i sant Feliu i dues quarteres 

d'ordi... 

 

Testimonis: Berenguer Estanyol i Pere Castelló, escrivents de Barcelona. 

 

Notari: Joan de Font[coberta], notari públic de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 98) 
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1415, febrer, 5   

 

Dolsa, muller de Guillem Marí, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, filla 

i hereva abintestat de Bernat Caulés, difunt, de Sant Martí de Mata, nomena 

procurador a Pere Catà, de la parròquia de Mataró, per tal de «vendre e alienar 

per ella e en nom seu tot aquell mas Caulés ab cases e edificis, terres, honors 

e possesions de aquell lo qual es en la dita parroquia de Sent Martí de 

Mata»..situat a Sant Martí de Mata. 

 

Testimonis:  Pere Feliu i Antoni Garbí de la parròquia de Mataró. 

 

Notari: Joan Reniu. 

 

(AHPB, manual 123.1) 

 

 

1415, agost, 1  (Argentona) 

 

Bartomeu Cardona, propietari del mas Argent de Sant Andreu d’Orrius, i la 

seva muller Margarida, venen a Agneta, muller de Pere de Riudameia, 

propietària del mas Far d’Argentona, el cens d’una quartera de forment que té 

en alou i que anualment rep sobre el mas Julià d’Òrrius, propietat de Bernat 

Julià, i paga per Sant Pere i Feliu d’agost, la qual serveix per un aniversari en 

l'església de Sant Julià d'Argentona per l’ànima de Bernat Far d’Argentona. 

També el cens de 2 sous i 6 diners que dit Julià paga per Nadal per l'esmentat 

mas Julià.  

 

Testimonis: Bernat Batlle, Pere Ballot, Jaume Cabanyes de Sant Julià 

d'Argentona i Bernat de Camporiol, Jaume Garau i Pere de Riudameia, de Sant 

Andreu d'Òrrius. 
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Notari: Joan Carrets?, vicari de Sant Julià d'Argentona i de Sant Andreu 

d'Òrrius i notari per Mateu Rafael Eroles, rector. 

 

(APCFO.  Pergamí,  núm. 4) 

 

 

1416, gener, 2  (Argentona) 

 

Jaume Sabater, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, procurador de 

Guillem Bruguera de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, tal i com consta en 

procura feta l'1 d'agost de 1415, ven a Antoni Mallol de sa Riera, de la 

parròquia de Sant Julià d'Argentona, una peça de terra campa situada en 

l'esmentada parròquia, al lloc dit a sa Tira. Es té per Bernat de Camp de la 

parròquia d'Argentona al sisè dels pans i dels vins i al cens de 5 diners a pagar 

per Nadal, i Bernat de Camp ho té per Miquel des Bosc. L'esmentat cens de 5 

diners s'haurà de pagar anualment al dit des Bosc. Afronta a llevant amb altra 

peça de terra aloera que en el dia d'avui Bruguera també ven a Mallol i que 

antigament era del mas Bartomeu, a migdia part amb honor del mas Rispau i 

part amb honor del mas Rovira d'Argentona, a ponent amb honor d'en Pere 

Torrent des Torrent i a tramuntana amb honor del mas d'en Pere Cabot que 

antigament fou d'en Garbeller. Preu de 55 sous.  

 

Testimonis: Antoni Arnó de Sant Feliu de Cabrera i Guillem Rigol, vicari de 

Sant Julià d'Argentona. 

 

Notari: Mateu ses Serres, rector de Sant Julià d'Argentona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 107) 
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1416, gener, 30
25

   

 

Testament de Constança, muller de Pasqual Riba de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona, filla d'en Pere Diumer de la parròquia de Sant Genís de Vilassar, 

amb greu malaltia de la qual tem morir. Nomena marmessors a Antoni 

Diumer, germà seu, Bernat Avellà, tots de Vilassar, als quals els hi dóna 5 

sous. Demana ser enterrada al cementiri de l’església de Sant Genís de 

Vilassar. Destina a les seva ànima 10 lliures, de les quals 100 sous en misses i 

almoines a Sant Genís de Vilassar, entre les quals vol les misses de Sant 

Amador; 6 diners a l’altar de Sant Genís; 2 diners a les bacines de dita; 4 

diners a l’altar de Santa Maria; 2 diners a l’altar de Sant Nicolau; 6 diners a 

l’altar major d’Argentona; 2 diners als altres altars; 6 diners a Santa Maria de 

Montserrat; 1 sou al seu senyor terrenal  per dret de senyoria; 10 sous al seu 

germà Bernat Diumer. Nomena hereu universal al seu germà Antoni Diumer. 

 

Testimonis: Salvador Riera i Pere Martí, tots de Vilassar. 

 

(APSGV,  manual 3) 

 

 

[1416], abril, 12 (Mataró) 

 

Pere Roig, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, amb el consentiment del 

seu pare Bernat Roig, estableix en emfiteusi a Bernat Serra, un camp de 

pertinences del mas Pujol el qual té a Mataró, al lloc dit a ça Caranera, el qual 

té pels hereus i successors del [mas Pujol] al cens de 12 diners a pagar per 

Nadal a Joaneta, muller d’Antoni de Torres, doctor en Dret, senyora del castell 

de Mataró. Afronta a llevant amb tinença d’en Feu, a migdia amb tinença d’en 

                                                 
25

 .- Consta que l’òbit fou el 24 de març de 1416 
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Ponsgem, a ponent part amb tinença d’en Català i part amb tinença d’en 

Portell i part amb tinença d’en Horta i a tramuntana amb tinença de dit Horta i 

part amb tinença d’en Tria. El cens a pagar serà de 2 sous anuals a pagar per 

Nadal, del quals en donareu 12 diners als hereus del mas Pujol. L’entrada de 

20 lliures de Barcelona. 

 

Testimonis:  Llorenç Flaquer, prevere, Bernat Ferrer i Esteve Mas, de la 

parròquia de Mataró. 

 

Signatura  de domini de Joaneta, muller d’Antoni Torres, senyora del castell 

de Mataró, feta el 22 d’abril de 1416. 

 

Notari: Pere Pons, notari de Barcelona.   

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 336) 

 

 

1416, abril, 25 (Barcelona) 

 

Esteve Bonet, pescador ciutadà de Barcelona, ven a Bartomeu Arnau, de la 

parròquia de Santa Maria de Mataró, una peça de terra situada a Mataró, al 

lloc dit lo mas Bonic, que es té per Joaneta, muller d'Antoni de Torres, doctor 

en Drets, senyora del castell de Mataró, al cens de 2 sous anuals. Afronta a 

llevant part amb tinença d'en Pere Orta i part amb tinença del mas Sibília i part 

amb tinença del mas Feliu i part amb tinença d'en Bartomeu Pou i part amb 

tinença d'en Pere Creu i part amb tinença d'Antoni Saguí i part amb tinença 

d'en Pere Auleda i part amb tinença d'en Bernat Serra, a migdia amb tinença 

d'en Bernat Ferrer, a ponent i a tramuntana amb tinença d'en Bartomeu 

Lloreda, àlies Sibília. Preu de 66 sous.  
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Testimonis: Jaume Comas i Bartomeu Agell, escrivent de Barcelona. 

 

Signatura  de domini de Joaneta, muller d'Antoni de Torres, senyora del castell 

de Mataró. Testimonis em Pere Saguera de Mataró i Bartomeu Agell, 

escrivent habitant a Barcelona. 

 

Notari: Pere Ponç, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 577) 

 

 

1413, juliol, 16   

 

Constança, muller de Francesc Feliu, de la parròquia de Santa Maria de 

Mataró, nomena procurador a Bernat Serra, de Mataró, per tal que reclami 

unes quantitats de dot que deu Bartomeu Caulés, del terme del castell de 

Mataró, primer marit seu. 

 

Testimonis:  Joan Dalmau, notari i Pericó Feliu, de dita parròquia.  

 

Notari: Joan Reniu. 

 

(AHPB, manual 123.1) 

 

 

1416, octubre, 10 (Mataró) 

 

Bernat Roig, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, ven a Eulàlia, muller 

de Bartomeu Arnau de dita parròquia, una peça de terra a Mataró al lloc dit la 

quintana d'en Julià, la qual té per Esteve Bonet, ciutadà de Barcelona, al cens 
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de dos diners anuals per Nadal, sota domini del castell de Mataró. Afronta a 

llevant part amb tinença d'en Bonet i part amb torrent d'en Boca, a migdia i 

ponent amb tinença del mas Bova propi de la compradora i a tramuntana amb 

tinença del venedor. Preu de 55 sous. Pere i Rafael Roig, fills de Bernat, 

aproven les venda.  

 

Testimonis: Guillem Rupit i Bernat Ferrer, ambdós de Mataró. 

 

Notari: Pere Ponç, de Barcelona. 

 

Signatura  de domini de Pere Saguera, procurador de Joaneta, muller d'Antoni 

Torres, senyora castell de Mataró. Testimonis: Antoni Comes i Joan Vilaseca, 

de Mataró. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 372) 

 

 

1416, novembre, 14 (Barcelona) 

 

Antoni ça Plana, prepòsit de la Prepositura del mes de maig, rector de 

l’església parroquial de Santa Maria de Mataró, estableix de nou a Antoni 

Portell de Valldeix, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, un camp de 

terra amb tots els seus drets que de temps posseïu a Mataró, al lloc dit torrent 

forcat, sota domini de la rectoria de Mataró. Afronta a llevant i migdia amb 

tinença del mas d’en Bernat Ponç, a ponent amb el torrent anomenat Forcat i a 

tramuntana amb honor del mas Mascort. El cens a pagar serà l’agrer de 

cinquè, braçatge, delme i primícia de tots els fruits del camp. Per aquest nou 

establiment pagarà 9 sous de Barcelona. 
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Testimonis: Jaume Vidal, estudiant que conviu amb Antoni Ça Plana i Bernat 

Carrera, escrivent de Barcelona. 

 

Notari: Jaume de Vallfreda, notari públic de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 99) 

 

1416, novembre, 14 (Barcelona) 

 

Antoni ça Plana, prepòsit de la Prepositura del mes de maig, rector de 

l’església parroquial de Santa Maria de Mataró, estableix de nou a Antoni 

Portell de Valldeix, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, una peça de 

terra amb tots els seus drets que de temps posseïu a Mataró, al lloc dit sancta 

Cicilia, sota domini de la rectoria de Mataró. Afronta a llevant amb tinença 

que fou de Bernat Marí, a migdia amb tinença que fou d’en Bernat Gener, a 

ponent amb tinença de Guillem ça Orta i a tramuntana amb tinença del mas 

Morot. El cens a pagar el delme i la primícia de tots els fruits del camp. Per 

aquest nou establiment pagarà 9 sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Jaume Vidal, estudiant que conviu amb Antoni Ça Plana i Bernat 

Carrera, escrivent de Barcelona. 

 

Notari: Jaume de Vallfreda, notari públic de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 100) 
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1417, abril, 9 (Mataró) 

 

Testament de Pere Palau, de la vila i parròquia de santa Maria de Mataró. El fa 

detingut de malaltia, de qual tem morir. Escull com a marmessors a Joan 

Morot i Francesc Soler, sastres de dita vila. Demana que es paguin els seus 

deutes i es restitueixin les seves injúries. Destina 20 lliures de Barcelona per 

l’enterrament i per la seva ànima, el qual mana es faci en el cementiri de Santa 

Maria de Mataró, destinant 12 diners a l’altar de santa Maria de dita. Als altres 

altars de dita 2 diners. Al seu senyor 12 diners. Als seus marmessors 5 sous. El 

que sobri de les 20 lliures en misses a celebrar a l’església i on considerin els 

marmessors. Estableix un aniversari valorat en 6 sous dels quals 3 sous anuals 

en misses celebrades a santa Maria de Mataró i 3 sous més en misses on 

escullin els marmessors, pel qual assigna l’alou que té a Mataró, al lloc dit 

Spinalp, que afronta a llevant amb honor d’en Sibilia, a migdia amb honor 

d’en Capella, a ponent amb en Pere Boet, ciutadà de Barcelona, a tramuntana 

amb honor part d’en Capella i part amb honor d’en Bartomeu Arnau. Nomena 

a la seva muller Francesca usufructuària dels seus béns i li llega 20 lliures per 

les seves voluntats. Nomena hereva universal a Clara, filla de Francesc Soler, 

casada amb Pere, fill de Bernat Bonivern, de sant Genís de Vilassar. Sinó la 

substitueix per Joana, filla del dit Francesc Soler, casada amb Nicolau, fill de 

fit Bernat Bonivern. Francesca confirma l’heretament i manifesta que si Joana 

no viu la substitueix per Antoni i sinó per Joan, també fills de Francesc Soler.  

 

Testimonis: Guillem Costa de Valldeix, Guillem Costa de Valldeix, Joan 

Valençó i Antoni Reniu, fuster, tots de Mataró. 

 

Notari: Pere Ros, vicari de Mataró per Antoni Saplana, rector de dita. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 153) 
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1417, agost, 24 (Cabrera) 

 

Bernat Lladó de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera, confessa davant de 

l’honorable Fra Bernat Vilar, prior del monestir de Sant Pere de Clarà, que té 

sota el seu domini la meitat del seu mas anomenat Lladó i tots els seus honors, 

tinences i possessions situat a la parròquia de Cabrera, el qual mas antigament 

estava sota domini del venerable Francesc de Sant Vicenç, senyor de la 

Domus de dita parròquia de Cabrera en una meitat, i sota domini del prior de 

Clarà l’altra meitat. Per aquest mas presta anualment per la festa de Nadal una 

pensió de 18 sous. La meitat pertanyent a Clarà inicialment fou destinada a 

fundar un aniversari en el monestir de Castellsiren ? en honor de la senyora 

Agnès de Coll, muller de Bernat de Montalegre, cavaller, el6 de març de 1318 

davant del notari públic de Barcelona Jaume de Letanal i clos pel discret 

Bernat Turell, també notari públic de Barcelona, del qual monestir actualment 

és successor Sant Pere de Clarà. La part de Francesc de Sant Vicenç fou 

definida pel seu difunt pare Bernat Lladó, juntament amb altres homes de 

Cabrera, el18 de desembre de 1387 davant de Ponç Amorós, notari públic de 

Barcelona. 

 

Testimonis: Antoni Jaume i Pere Geronella de Cabrera. 

 

Notari: Pere Sahoner, vicari de Cabrera pel discret Joan Muntaner rector. 

 

(APCMC.  Pergamí,  núm. 29) 

 

 

1417, octubre, 5  (Mataró) 

 

Testament de Bartomeu Roig, ciutadà de Barcelona, fet en greu malaltia. 

Nomena marmessors a Joan Pla, botiguer ciutadà de Barcelona, i  els seus 
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germans Antoni Pins d’Argentona i Esteve Roig de Mataró. Demana que es 

paguin les seves deutes i es restitueixin les injúries. Destina 30 lliures de 

Barcelona per la seva ànima, sepultura, cap d'any i llegats, distribuint 5 sous a 

l'església de Santa Maria de Mataró pel seu enterrament, i a l'altar de Santa 

Maria; 6 diners a cada altar de dita església; 4 diners a cada bacina de dita 

església; 11 sous al «tabernaculo et ymagini beate Marie dicte ecclesie que 

debent ibidem fieri amore Dei»; 33 sous per 33 misses dites de sant Amador; 

10 sous a cada marmessor; 3 sous a Santa Maria del Mar; 1 sou a Santa Maria 

de Montserrat; 1 sou a l'hospital general de Barcelona; 20 sous a la seva sogre 

Oliva, vídua de Nicolau Asbert, ciutadà de Barcelona; 3 florins al seu germà 

Francesc Roig i 1 florí d'or d'Aragó a cada fill o filla seu i 2 florins a la seva 

muller Eulàlia; 5 sous a cada fill o filla del seu germà Esteve Roig i 1 florí a la 

seva muller Angelina; 5 sous a cada fill o filla del seu germà Antoni Pins; 5 

sous a la seva fillola Joana, filla d'Antoni Mas de la Riera, difunt; 5 sous al seu 

fillol Bartomeu, fill de l'esmentat Mas; la resta que es gasti en misses en 

l'església de Mataró, puellis maritandis i almoines a coneixement dels seus 

marmessors. Dels altres béns destina 70 sous a Pere, fill del seu germà Esteve 

Roig, que li està devent; 5 florins que li deu a Antoni Bassa d'Òrrius; 6 florins 

a la seva mare; 10 lliures de Barcelona a la seva muller Violant. Nomena 

hereus al seu fill Esteve i al fill que porta la seva muller al ventre si és home, i 

si és dona que sigui dotada convenientment, i sinó als seus tres germans a 

parts iguals. 

 

Testimonis: Pere Roig i Antoni Mauri, de Mataró i Pere Comelles de 

Montmeló. 

 

Notari: Pere Ros vicari de Mataró per Antoni sa Plana, rector. 

 

(APCPA. Pergamí desena 15, núm. 144) 
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1418, agost, 12 (Barcelona) 

 

Joaneta, muller d'Antoni de Torres, professor de Lleis ciutadà de Barcelona, 

reconeix haver rebut de Bartomeu Català, de la parròquia de Santa Maria de 

Mataró, 11 lliures i 15 sous de Barcelona, que per cessió del procurador de 

Constança, abadessa del monestir de Santa Maria de Valldonzella, que 

juntament amb Antoni Capella, Miquel Mandri, Antoni Reniu i Antoni Morera 

i altres homes del terme del castell de Mataró per un censal mort difunt de 

l'esmentada pensió, i 5 sous com a import de la reclamació del deute.  

 

Testimonis: Jaume Llobet, notari i Guillem Arnau, de la parròquia de Sant 

Feliu de Cabrera  

 

Notari: Bernat de Vilar, menor, per tota la terra d'Aragó. 

(APCCM. Pergamí,  núm. 579) 

 

 

1418, novembre, 13 (Argentona) 

 

Bernat Cabot, Miquel Cabot, àlies Parera i la seva muller Maria, aquesta 

propietària del mas Cabot de Pins, de Sant Julià d’Argentona, per heretament 

del seu pare Bernat Cabot en temps de la seves núpcies, davant del notari 

Mateu ses Serres, rector de Sant Julià d’Argentona el 25 de novembre del 

1414, venen a Pere Puig, de Sant Julià d’Argentona, el mas Cabot, àlies d’en 

Garbeller, situat a Argentona, al lloc dit el Cros, a prop del vostre mas 

antigament anomenat mas Mujal, el qual es té per Miquel des Bosc. Afronta a 

llevant part amb honor dels venedors sota domini de sant Benet del Bages i 

part amb honor del mas Lladó d’Argentona, a migdia part amb el mas Gual del 

Cros i part amb honors del mas Rispau d’Argentona, a ponent amb la riera 

d’Argentona i a tramuntana part amb honors del mas Gili i part amb honors 
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del mas Mujal (propi de Puig) i part amb una peça de terra sota domini de 

Miquel des Bosc. També venen una feixa de terra vinya de pertinences del 

mas Cabot la qual té a primeres rabasses Joan Garbí, àlies Llibre, de Santa 

Maria de Mataró, té a Argentona, al lloc dit les Buigues, la qual es té pel mas 

Far d’Argentona, i finalment per Miquel des Bosc. Afronta a llevant amb el 

torrent de les Buigues, a migdia part amb honors del mas Roqueta i part amb 

honors del mas Mujal, a ponent amb honors del mas Creu de Mataró i a 

tramuntana amb honors del mas Estrany d’Argentona, alou de Miquel des 

Bosc. I sobre l’esmentat mas prestem homenatge i altres fidelitats i l’hem de 

mantenir afocat, amb intesties, eixorques, cugúcies, joves, jornals, amb 

definició feta davant del notari infrascrit el 15 de setembre de 1417. Preu de 

30 lliures i 5 sous de Barcelona. Els censos són: 20 sous, un parell de gallines, 

mitja quartera d’ordi, a pagar 10 sous i les gallines per Nadal i els altres 10 

sous i l’ordi per sant Pere i Feliu d’agost. 

Signatura  de Gabriel Cabot, germà de Bernat. 

 

Testimonis:  Joan Moner, prevere i Pere Gifrà, escolà resident a l’església 

d’Argentona. 

 

Signatura  de domini de Miquel des Bosc. 

 

Notari: Mateu ses Serres, rector de Sant Julià d'Argentona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 125) 

 

 

1419, març, 19  (Argentona) 

 

Bernat Cabot, Miquel Cabot, àlies Parera i la seva muller Maria, aquesta 

propietària del mas Cabot de Pins, de Sant Julià d’Argentona, per heretament 
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del seu pare Bernat Cabot en temps de la seves núpcies, davant del notari 

Mateu ses Serres, rector de Sant Julià d’Argentona el 25 de novembre del 

1414, reconeixen haver rebut de Pere Puig, de Sant Julià d’Argentona, 30 

lliures i 5 sous pel preu de la venda del mas Cabot, àlies d’en Garbeller, situat 

a Argentona, al lloc dit el Cros, a prop del vostre mas antigament anomenat 

mas Mujal. L’acte de venda del mas fou fet davant del notari Mateu ses Serres 

el 13 de novembre de 1418. 

 

Testimonis: Joan Moner, prevere i Pere Grifa, escolar, domiciliats a la rectoria 

d’Argentona.  

 

Notari: Mateu ses Serres, rector d’Argentona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 110) 

 

 

1419, juny, 13 (Mataró) 

 

Testament de Guillem Bastit, de la parròquia de santa Maria de Mataró, fet 

patint malaltia, però en bona memòria i capacitat. Escull com a marmessors a 

Guillem Flaquer, prevere beneficiat a l’església de santa Maria de Mataró, i 

Guillem Borrell, sastre habitant a la vila de Mataró. Demana que les injúries 

siguin restituïdes i les deutes pagades. Demana ser enterrat al cementiri de 

l’església de santa Maria de Mataró, destinant 20 sous de Barcelona per la 

sepultura i els llegats. Per l’altar de santa Maria de Mataró 12 diners; als altres 

altars de dita església 2 diners; a cada bacina de l’església de santa Maria de 

Mataró 2 diners; als seus marmessors 12 diners; a Constança, germana seva, 

muller de l’esmentat Guillem Borrell 12 diners. La resta de diners dels 20 sous 

que es destinin a misses i almoines a criteri dels marmessors. Nomena hereu a 

l’esmentat Guillem Borrell.  
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Testimonis: Antoni Auleda i Pere Aulina, ambdós de la vila i parròquia de 

Mataró. 

 

Notari: Pere [...], vicari i notari públic de l’església de santa Maria de Mataró, 

per l’honorable Antoni Ça Plana, rector de dita. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 101) 

 

 

1419, desembre, 30 (Barcelona) 

 

Pere Beçet, Conseller Reial i Batlle General de Catalunya, atenent que Isabel, 

muller de Ramon de Peguera, cavaller, propietària del castell de Mataró, va 

vendre a Bartomeu Català per preu de 137 lliures i 10 sous de Barcelona amb 

acta davant de Pere Andreu el 28 de maig de 1411 i que posteriorment 

Joaneta, muller d'Antoni de Torres, en el temps en què tenien el castell de 

Mataró com a pares i administradors de Baltassar de Torres, fill comú, van 

ratificar aquesta venda. Atenent que Joaneta, muller d'Antoni de Torres, filla 

de Ramon de Màrgens i de Violant, difunts, senyora del castell de Mataró i 

atenent que Isabel, muller del noble Ramon de Peguera, filla de Pere Arnau 

Marquès, vivent, i de Maria, difunta, i hereva d'aquesta darrera de Pere de 

Màrgens, ciutadà de Barcelona i senyor del castell de Mataró... Lloa i ratifica 

aquestes vendes i definicions.  

 

Testimonis: Bernat Tor, ciutadà de Barcelona i Joan Croanyes i Pere Ballot, de 

Sant Julià d'Argentona. 

 

Notari: Joan Teixera, de Barcelona, escribà de la Batllia General. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 320) 
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1420, gener, 19 (Barcelona) 

 

Antoni Guerau, ferrer, fill del difunt Guillem Guerau, de la parròquia de Santa 

Maria de Cardedeu, i Eulàlia muller seva, vivent, que ara viu a la parròquia de 

Sant Martí de Teià, reconeix haver rebut de la seva muller Antònia, filla 

d'Antoni Mallol i Alamanda, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, 30 

lliures de les 35 lliures de Barcelona de dot que li havien estat promeses. 

 

Testimonis: Salvador Mallol, fuster i Antoni Martí, notari de Barcelona. 

 

Notari: Joan Nadal, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 377) 

 

 

1422, gener, 2 (Barcelona) 

 

Guillem Marí, de la parròquia de Santa Maria, terme del castell de Mataró, ven 

a Bartomeu Català, de l'esmentada parròquia una peça de terra de pertinences 

del seu mas anomenat Miralles que posseeix a Mataró i, juntament amb el 

mas, el té sota domini del rei. Afronta a llevant part amb honor d'Antoni Ponç 

Guillem i part amb honor d'en Guillem Borrell, a migdia amb camí que porta 

al castell de Mataró, a tramuntana part amb un torrent i part amb honor de 

l'esmentat Ponç Guillem i a ponent amb torrent que porta al mar. Preu de 60 

florins d'or d'Aragó equivalents a 33 lliures de Barcelona. 

 

Testimonis: Pere Ros escrivent habitant en la parròquia de Santa Maria de 

Mataró, Bernat Paladella, procurador fiscal de la Cúria del Batlle de Barcelona 

i Pere Nadal, escrivent habitant a Barcelona. 
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Notari: Jaume Nadal, notari de la Batllia General. 

 

Signatura  de domini de Pere Beçet, doctor en lleis, Batlle General de 

Catalunya. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 355) 

 

 

1422, gener, 13  (Barcelona) 

 

Miquel des Bosc, ciutadà de Barcelona, senyor dels castells de sant Vicenç i 

de Vilassar, estableix de nou al venerable Gaspar de Costabella, ciutadà de 

Barcelona i senyor de la cas del cros, de la parròquia de sant Julià 

d’Argentona, terme del castell de sant Vicenç, una peça de terra que els seus 

avantpassats tenen de fa temps sota domini del dit castell a Argentona, al lloc 

dit çes Buygues. Afronta a llevant amb un torrent, a migdia amb tinença del 

mas Camp i part amb tinença de mas Rovira, a ponent amb tinença de dit mas 

Rovira i a tramuntana amb tinença del mas Bramona i part amb tinença del 

mas Feliu de dita parròquia. Pel dit establiment haurà de pagar al mas Camp 

de dita parròquia la sisena part dels fruits i 5 sous per raó de lluïció al dit mas. 

Consta establerta la predita peça de terra per Ramon Juglar a Bernat de Camp i 

la seva muller Romea, d’Argentona, el 4 de juny de 1323 davant de Berenguer 

de Prat, notari públic de Barcelona i de Caldes de Montbui, rector de l’església 

de dit lloc. Pel nou establiment pagarà 9 sous. 

 

Testimonis: Esteve Camps, ferrer ciutadà de Barcelona i Pere de Castellnou. 

 

Notari: Joan Dalmau, ciutadà de Barcelona, per tota la terra del rei d’Aragó. 

 

(APCPM.  Pergamí,  núm. 80) 
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1422, gener, 13 (Barcelona)
26

 

 

Miquel des Bosc, ciutadà de Barcelona, senyor del castell de sant Vicenç i de 

Vilassar, estableix de nou al venerable Gaspar de Costabella, ciutadà de 

Barcelona, senyor de la casa del Cros, situada a la parròquia de sant Julià 

d’Argentona, terme de l’esmentat castell de sant Vicenç, una peça de terra que 

fou de pertinences del mas Guieta, que posseïu del vostres avantpassats a 

Argentona, al lloc dit ça Gavarra. Es té sota domini i alou de des Bosc. 

Afronta a llevant amb honor del mas Mateu, a migdia amb honor del mas d’en 

Moió, a ponent amb honor del mas Boscà i a tramuntana amb possessió del 

mas Bova. Per cens s’haurà de pagar anualment per Nadal 2/3 parts d’una 

perna de cansalada que s’haurà de pagar al seu mas de Riera, de dita 

parròquia. El qual establiment es feu a la parròquia de sant Feliu de Cabrera el 

9 de juny de 1391 davant del rector de dita, i li pertany com a senyor del 

castell en establiment fet a Nicolau Rispau, hereu del mas o borda de Jaume de 

Puig, difunt d’Argentona. Per aquest nou establiment pagarà 9 sous de 

Barcelona. 

 

Testimonis: Esteve Camps, ferrer ciutadà de Barcelona i Pere de Castellnou, 

domiciliat a casa del honorable Miquel des Bosc. 

 

Notari: Joan Dalmau, notari públic de Barcelona i per tota la terra del rei 

d’Aragó. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 102) 

 

                                                 
26

 .- Nota al dors: “En 1630 la poseia Francesch Mallol de Argentona. Fa de cens 4 

sous a des Bosc”. 
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1422, febrer, 24  (Mataró)   

 

Guillem Gener, major de dies, i Jaume Gener, fill seu, de Santa Maria de 

Mataró, estableixen a Antoni Mas, àlies Palau, de Mataró, una peça de terra 

part vinya i part erma, de pertinences del mas Gener, a Mataró, al lloc sa 

Lantia. Es té juntament amb el mas Gener pel rei, senyor del castell de 

Mataró, a certs censos que seguiran pagant els Gener. Afronta a llevant part 

amb honor d'en Bartomeu Arnau i part amb un torrent, a migdia amb honor del 

mas Pujol, a ponent amb honor d'en Jaume Roig i a tramuntana part amb 

honor del mas Pere Silicia? i part amb honor d'en Jaume Roig. Cens de 18 

diners anuals per Nadal i entrada de 8 lliures de Barcelona i 6 sous. 

 

Testimonis: Pere Soler i Mataró i Mateu Ivern de Sant Andreu de Ramió.  

 

Notari Pere Pons, de Barcelona. 

 

Signatura  de domini de Pere Beçet, Batlle General de Catalunya. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 64) 

 

 

1422, octubre, 21 

 

Testament de Bernat Soler de la parròquia de Santa Maria de Mataró. Nomena 

marmessors a Bernat Mas de Vilassar i Pere Mas de Mataró. Hereu en Bernat 

Mas de Vilassar. Destina 14 florins d'or per la seva ànima. Demana ser 

enterrat en lo fosar de Vilesar i llega 12 diners a Santa Maria de Mataró; 2 

diners a cada altar de Santa Maria de Mataró; 12 diners a Sant Genís de 

Vilassar; 4 diners a Santa Maria i Sant Nicolau; 2 diners a Sant Salvador, a 

Santa Creu i a Sant Cristòfol; 3 sous a cada marmessor; 2 diners a cada bacina. 
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Llega 22 sous a Eulàlia, filla de Bernat Mas de Vilassar, 33 sous a la seva 

neboda na Guala. «Que sien dites les misses de Sanct Mador en legleya de 

Vilasar». Nomena hereu universal a Bernat Mas de Vilassar. 

 

(APSGV,  manual 3) 

 

 

1422, novembre, 17  (Barcelona) 

 

Miquel des Bosc, ciutadà de Barcelona, senyor dels castells de Sant Vicenç i 

de Vilassar, estableix en emfiteusi a Antoni Mallol de la parròquia de Sant 

Julià d'Argentona una peça de terra erma i inculta amb arbres que té en alou a 

Argentona, al lloc dit ça Gavarra. Afronta a llevant amb honor del mas Mateu, 

a migdia amb honor del mas Moió, a ponent amb honor del mas Boscà i a 

tramuntana amb honor del mas Bova. Aquesta peça de terra li fou restituïda a 

des Bosc per Gaspar de Costabella, ciutadà de Barcelona i senyor de la Casa 

del Cros davant del notari Joan Dalmau el 13 de gener de 1422, i l'esmentat 

Costabella la tenia sota domini del mas Riera al cens anual de 2/3 parts d'una 

perna de cansalada per Nadal, que seguirà pagant Mallol. El cens imposat per 

des Bosc és de 4 sous anuals per Nadal. Entrada de 22 sous. 

 

Testimonis: Antoni Maians, frare ciutadà de Barcelona i Joan Romei escuder 

de Miquel des Bosc. 

 

Notari: Joan Dalmau, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 104) 
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1423, maig, 23 (Sant Sadurní de la Roca) 

 

Simó Ricomar i la seva muller Sància, de la parròquia de Sant Sadurní de la 

Roca venen a Antoni Fornells de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, una 

peça de terra erma amb tots els seus drets, que tenen a la parròquia 

d’Argentona, al lloc anomenat la Genesta, prop de la [...] de Pins, sota domini 

de l’honorable Berenguer d’Hostalric, donzell senyor de la casa d’Argentona a 

prestació d’un cinquè de fruits i pans, el qual la té sota domini del castell de 

Sant Vicenç. Afronta a llevant amb camí públic que porta de l’església 

d’Argentona a Pins, a migdia amb honor de l’esmentat Antoni Fornells, a 

ponent part amb honor d’Andreu Collell i part amb [la quintana] de la rectoria 

de l’església d’Argentona. Preu de 110 sous moneda de Barcelona de tern. 

 

Testimonis: Pere Ballot i Jaume Serras de Sant Julià d’Argentona. 

 

No és clos. 

 

(APCSP.  Pergamí,  núm. 13) 

 

 

1423, octubre, 2  (Mataró) 

 

Joan Comas, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, senyor útil i propietari 

del mas Miquel, situat al veïnat de Valldeix de dita parròquia, inhabitat, dona a 

Joan Soler, de dita parròquia, per causa de permuta, dues peces de terra de 

pertinences del mas Miquel, situades al lloc dit Sancta Cilia. Es tenen, junt al 

mas Miquel, pel rei com a senyor del castell de Mataró a certs censos anuals 

els quals promet seguir pagant en Comas. afronta una de les peces a llevant 

amb honor d’en Morot, a migdia part amb honor d’en Gener i part amb honor 

d’en Orta, a ponent amb honor d’en Portell i a tramuntana amb honor d’en 
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Orta. L’altra afronta a llevant i migdia amb honor d’en Orta i a ponent i 

tramuntana amb honor d’en Flaquer. Per la part de l’establiment haurà de 

pagar 12 diners per Nadal. Entrada de 60 sous. Joan Soler permuta amb 

Comas dues peces de terra de pertinences del mas Soler situades al veïnat de 

Valldeix, al lloc dit a Rossell. Es tenen, junt al mas Soler, pel rei com a senyor 

del castell de Mataró a certs censos anuals els quals promet seguir pagant en 

Comas. Afronta a llevant amb honor d'en Benajam part amb honor del dit Joan 

Comas, a migdia amb honor del dit Joan Comas, a ponent amb honor d'en 

Morot i al tramuntana amb honor d'en Català. L'altra afronta a llevant i migdia 

amb honor d'en Català, a ponent amb honor d'en Morot i a tramuntana amb 

honor d'en Català. 

 

Testimonis: Pere Berenguer, Jaume Reniu i Pere Ros, escrivents, tots de 

Mataró. 

 

Notari: Pere Ponç, notari públic de Barcelona. 

 

Signatura  de domini de Pere Buçot, doctor en lleis, Batlle General de 

Catalunya. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 105) 

 

 

1423, octubre, 25 

 

Pere  Beçet, Conseller del rei, Batlle General de Catalunya, i el rei com a 

senyor del castell de Mataró, estableix en emfiteusi a Pere Orta, fill i hereu 

universal d’Arnau Orta, difunt de Santa Maria de Ciutat Freta, àlies Treta, 

terme del castell de Mataró, una peça de terra que antigament solia estar 

plantada de vinya, ara però erma i inculta, situada a Mataró, al lloc dit al Ram. 
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Afronta a llevant amb honor de Salvador Portell, a migdia amb honor de 

Gabriel Mates, a ponent amb honor de Pere Ametller i a tramuntana amb 

honor d’Antoni Mas. Es de pertinències del mas Orta, el qual vos teniu i 

posseïu a cert cens. Cens de 2 sous i 8 diners de Barcelona per Nadal. Per Sant 

Pere i Feliu d’agost mitja quartera de forment, una quartera i mitja d’ordi i 

mitja quartera d’espelta a mesura de dit castell. I per Sant Miquel de setembre 

dues quarteres i la sisena part de vi. I en aquesta festa 10 sous per quèstia. 

 

Tot seguit, Pere Orta, fill i hereu d’Arnau Orta, de Santa Maria de Mataró, ven 

a Esteve Masgros, de dita, l'esmentada peça de terra erma al lloc dit al Ram. Li 

pertany com a hereu d’Arnau Orta. Preu de 6 lliures de Barcelona i 12 sous. 

 

Testimonis:  Pere Catà, ciutadà de Girona i Joan Jordi de Llemena, mercader 

ciutadà de Barcelona. 

 

(AC, BGC,  núm. 131) 

 

 

1423, novembre, 24 

 

Bernat Morot de Mataró dóna a Jaume Morot, mercader de Barcelona, fill seu, 

40 lliures per heretament o donació feta per Joan Morot, també fill seu, en 

testament fet a Sant Cebrià de Vallalta, del castell de Montpalau el 30 de 

setermbre de 1403 davant Bartomeu Gracià, notari.  

 

Notari: Joan Reniu 

 

(AHPB, manual 123.3) 
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1424, febrer, 15 

 

Antònia, vídua de Berenguer Brumisser, àlies Rapa, de Santa Maria de 

Mataró, i Eulàlia, muller de Pere Coll ciutadà de Barcelona, venen a Esteve 

Roig, pescador de Mataró, una peça de terra horta, amb arbres, que tenen a 

Mataró, al lloc dit as Villars. Es te pel mas antigament anomenat Feliu sota 

alou i domini de Miquel des Bosc. Afronta a llevant i migdia amb tinença del 

comprador mitjançant un carrer, a ponent amb la riera que discorre de la vall 

de Cirera i a tramuntana amb tinença de (no diu res). Preu de 66 sous. 

 

 

Notari: Joan Reniu 

 

(AHPB, manual 123.3) 

 

 

1424, febrer, 15 (Barcelona) 

 

Antònia, vídua de Berenguer Brumisser, àlies Rapàs, de la parròquia de Santa 

Maria de Mataró, i la seva mare Eulàlia, muller de Pere Coll, ciutadà de 

Barcelona, venen a Esteve Roig, pescador de Mataró, una peça de terra 

cultivada, amb arbres, que tenen a Mataró, al lloc dit as Villars, la qual es té 

pels hereus de Bernat Aperset i la seva muller Saurina, difunts, de Mataró a 

cens de 2 sous i 1 diner anualment per sant Miquel, sota domini i alou de 

Miquel des Bosc, successor de [...] Sant Vicenç. Afronta a llevant i migdia 

amb tinença del comprador, a ponent amb una riera que baixa de Cirera i a 

tramuntana amb tinença d'en Guillem Arnau i d'en Joan Ferrer. Preu de 66 

sous de Barcelona. 
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Testimonis: Aparici Quarriol, espaser, i Tomàs Luguts, beiner ciutadà de 

Barcelona. 

 

Notari: Joan Reniu, notari públic de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 106) 

 

 

1424, març, 1  (Barcelona) 

 

Miquel des Bosc, ciutadà de Barcelona, senyor dels castells de Sant Vicenç i 

de Vilassar, confirma l'agrer del cinquè i el braçatge dels fruits que Pere de 

Puig, àlies Mujal, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona de la peça de terra, 

ara erma, situada a Argentona, al lloc dit Mujal. Es té per Feliu Gili 

d'Argentona al cens de 4 diners i sota domini directe de des Bosc. Afronta a 

llevant, migdia i tramuntana amb honor de l'esmentat Pere de Puig i a ponent 

amb la riera d'Argentona. Aquesta confirmació es fa amb pacte que anualment 

per Nadal Pere de Puig pagui 12 diners a des Bosc en compensació del cinquè 

i braçatge. Per la confirmació pagarà 9 sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Els venerables Lluís des Bosc i el seu fill Gaspar des Bosc, Pere 

Pujolar, escuder de Miquel des Bosc i Jaume Gili, escrivent de Barcelona. 

 

Notari: Berenguer Roure, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 102) 
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1424, abril, 25  (Mataró) 

 

En presència de Domènec Forner, prevere i notari de Sant Iscle i Santa 

Victòria de Dosrius, Antoni Rovira i Vicenç Miquel, de l’esmentada parròquia 

i Antoni Forner, que viu amb l’esmentat Domènec. Pere Mas, de Santa Maria 

de Mataró, s’ha personat amb Guillem Brugueres, al mas Brugueres de 

Dosrius, portant el següent document: 

«Com vos Guillem Bruguera, de la parròquia de Sent Iscle de Dos rius, ayats 

venuda una peça de terra en alou lo qual es troba en Sent Julià de Argentona 

en lo lloc apellat Boygues an Pere Mas, àlies Vilar, de Materó, en la carta de 

la dita venda, en la carta de la segona enictio per vos Guillem Bruguera al dit 

en Pere Mas ayats li promes de esser y tengut de enictio contre totes persones 

que qüestió ni demanda en la dita peça de terra li facssen e donàs li 

fermances [...4 o 5 paraules]  solen e com ara novelament les pital de senta 

creu de Barcelona o lo procurador del dit hosppital aia inceptada o moguda e 

faça demanda al dit Pere Mas dien [...4 o 5 paraules]   dita peça de terra es 

alou del dit hospital e que aquella es stada fraudolosament venuda per la qual 

cosa la dita peça de terra es tanguda en comis la qual cosa venuda [...4 o 5 

paraules]   Mas, per tant lo dit Mas noteficant les dites coses a nos dit 

Guillem Burguera principal e a nosaltres dits en Guillem Staper, Anthoni 

Burguera alies Loreda, Jacme Rossell, cascun de nosaltres [...2 o 3 paraules]  

quens apossetsal dit plet e questio e aquella manets a vostres messionse 

despeses segons sots tenguts e havets promes e jurat en altra manera, lo 

contrari fets [...] creu protesta contra vosaltres e a cascun de vosaltres de 

totes messions dampnatges e enteresses que lin convengues per e sostenir 

requeriment nos en notari que [...] fassats carta o cartes, una e moltes, e 

tantes com aner ne voldra». 

 

Notari: [...], vicari de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, pel rector Antoni 

de Almunia. 
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(APCCM. Pergamí,  núm. 75) 

 

 

1424, agost, 7  (Argentona)
 27

 

 

Bernat Sala de la parròquia de Sant Martí d'Arenys, successor de la propietat 

del mas Mir de Mata, per adjudicació davant de Pere Vilardell, batlle reial del 

terme del castell de Mataró,  la qual adjudicació consta feta el 13 de setembre 

de 1423 davant del notari Bartomeu Agell, de l’escrivania de Mataró per 

Bernat Ferrer, senyor útil de dita, estableix en emfiteusi a Guillem Tries, de la 

parròquia de Sant Martí de Mata, el mas Mir i la seva quintana, situat a Mata. 

Afronta a llevant amb honor d’en Lladó, a migdia amb la riera de Mata, a 

ponent amb honor d’en Mata i a tramuntana amb honor d’en [...].  

1. Peça de terra en l'esmentada parròquia, al lloc dit es Planes. Afronta a 

llevant amb honor d'en Mata, a migdia amb honor d'en Pere Lladó, a 

ponent amb honor d'en Bernat Mir, de pertinences de dit mas sota 

domini del monestir de Sant Pol, i a tramuntana amb honor d'en 

Berenguer Lladó. 

2. Peça de terra en l'esmentada parròquia, al lloc dit Valballera. Afronta a 

llevant amb honor d'en Lladó, a migdia amb honor d'en Canal de 

Llavaneres, a ponent amb honor d'en Lladó i a tramuntana amb honor 

d'en Rispau. 

3. Peça de terra en l'esmentada parròquia, al lloc dit Valballera. Afronta a 

llevant amb la serra, a migdia amb honor d'en [...], a ponent amb honor 

d'en Bernat Berenguer i a tramuntana amb honor d'en Pere Lladó. 

                                                 
27

 .- Es un trasllat, malgrat no es fa constar, ja que es diu que el notari Bartomeu 

Agell és difunt, i hi ha signa de domini de Pere Joan Ferrer. El notari que el signa és 

Joan Asemar, vicari d'Argentona, per Mateu Eroles, rector, el 20 de gener de 1479. 

http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/1424
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/agost
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/7
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/Argentona
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/Bernat
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/Sala
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/de
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/St
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/Mart%C3%AD
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/d%27Arenys
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/Guillem
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/de
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/Mart%C3%AD
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/de
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/Mata
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4. Sis peces de terra contígües en l'esmentada parròquia, que afronten a 

llevant, ponent i tramuntana amb honor dels homens de sa Tria i a 

migdia amb honor d'en Lladó de Mata. 

5. Segueixen 18 peces de terra amb les seves afrontacions... 

Cens de 65 sous anuals per Sant Pere i Sant Feliu d'agost. Entrada de 40 sous.  

 

Testimonis: Bernat Mir de Sant Martí d'Arenys, Antoni Marc, major de dies i 

Julià Bernat, àlies Gener, de Sant Julià d'Argentona. 

 

Pere Joan Ferrer, senyor del castell de Mataró, confirma en subscripció 

autògrafa. 

 

(BC. Pergamí núm. 18471) 

 

 

1426, abril, 26 (Barcelona)  

 

Pere de Puig, àlies Mujal, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, reconeix 

haver rebut de Pere Vicenç de Vilalba, gendre seu, 50 florins d'or d'Aragó que 

equivalen a 27 lliures i 10 sous de Barcelona com a lluïció d'un censal mort 

que prestàveu a la Universitat de Sant Iscle de Dosrius que eren part dels 4000 

florins d'or d'Aragó, que es van prometre com a dot d'Antònia, filla de Pere de 

Puig, en el moment de les núpcies. 

 

Notari: Bernat Nadal 

 

(AHPB, manual  58.65) 

 

 

 

http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/Pere
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/Joan
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/Ferrer
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/senyor
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/del
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/castell
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/de
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/Matar%C3%B3
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/confirma
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/en
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/subscripci%C3%B3
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/searchterm/aut%C3%B2grafa
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1426, agost, 4  

 

Establiment fet per Antoni Mallol d’Argentona i Antoni Garau de Mataró de 

una peça de terra situada a Argentona, en lo lloc dit les Buigues, que es té per 

Miquel des Bosc a cens de 5 sous per Nadal. Afronta a llevant i ponent amb el 

restant de dita peça de terra, a migdia amb Toni Comelles, àlies Moner i a 

tramuntana amb en Roig de Mataró. Fet a Cabrera a 4 d’agost de 1426. No és 

clos. 

 

(BC. Fons Moja, lligall 325) 

 

 

1427, març, 26 (Barcelona)  

 

Bernat Batlle de Sant Julià d'Argentona reconeix haver rebut de Bartomeu 

Puig, mestre d'aixa ciutadà de Barcelona, 9 lliures de Barcelona pel preu de 40 

quarteres de pinyons. 

 

Notari: Bernat Nadal. 

 

(AHPB,  manual  58.65) 

 

 

1427, agost, 8 (Mataró) 

 

Guillem Borrell i la seva muller Constança, de la parròquia de Santa Maria de 

Mataró, venen a Bartomeu Català, de Mataró, una peça de terra amb diferent 

arbres situada a Mataró, al lloc dit as Palau, prop de la vila de Mataró. Es té 

pel benefici de l’altar de sant Esteve construït a l’església parroquial de Santa 

Maria de Mataró a cens de set sous anuals. Afronta a llevant amb honor d'en 
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Francesc Palau de les Figueres, a migdia amb un camí que va al castell, a 

ponent amb honor del propi Català i a tramuntana amb honor d'en Ponsgem. El 

preu de 66 sous.  

 

Testimonis:  Bernat Guitart, Pere Moió i Pere Ros, escrivent, tots de Mataró. 

 

Notari Pere Pons, notari públic de Barcelona. 

 

Signatura  de domini de Pere Mora, prevere de Barcelona, assignat al benefici 

de sant Esteve pel venerable Ferrer de Pujol, vicari General. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 359) 

 

 

1428, setembre, 21 (Cardedeu) 

 

Antoni Brugueres, fill i hereu de Guillem Brugueres de la parròquia de Sant 

Iscle de Dosrius. Considerant que el seu pare va vendre a Pere Mas, sastre de 

la vila de Mataró, una peça de terra situada a la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona, al lloc dit les Buygues, per preu de 115 florins d'or d'Aragó, de la 

qual es va fer àpoca. L'hereu de Pere Puig, àlies Mujal, va presentar una 

qüestió per pretendre ser propietari de l'esmentada peça de terra, motiu pel 

qual es van restituir 60 florins del preu de la venda. Per això Antoni Brugueres 

cedeix a Pere Mas tots els drets que li puguin competir sobre els béns de 

Bartomeu Montells, difunt de la parròquia de Santa Maria de Cardedeu, sobre 

els 30 florins que va llegar a Guillem Montells. 

 

Testimonis: Guillem Estaper de Sant Iscle de Dosrius i Francesc Febrer de 

Sant Martí de Pertegàs. 
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Notari: [...] vicari de Santa Maria de Cardedeu. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 585) 

 

 

1429, febrer, 21 (Mataró) 

 

Bernat Mataró, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, estableix en 

emfiteusi a Bartomeu Català, de dita parròquia, una part d'una peça de terra 

que per indivís té juntament amb Gabriel Ametller, de dita, al lloc esmentat la 

quintana den Roure, del veïnat de Valldeix, alou seu. Afronta a llevant amb la 

riera de Valldeix, a migdia i ponent amb honor d'en Català, alou del monestir 

de Sant Pere de les Pueles, i a tramuntana amb tinença d'en Morot, alou del 

castell de Mataró. Cens a pagar de 2 sous anuals per Nadal i entrada de 22 

sous. 

 

Testimonis: Guillem Costa, Francesc Riba i Pere Ros, escrivent, tots de 

Mataró. 

 

Notari: Pere Ponç, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 260) 

 

 

1429, març, 29 (Santa Maria de Mataró) 

 

Pere Boet de la Torre, i Bernat Boet, nét seu, de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona, venen a Bartomeu Català, de Santa Maria de Mataró, unes cases 

amb la terra on es troben a Mataró, al lloc dit as Vilars, prop del cementiri de 

dita parròquia, que tenen pels hereus de Jaume Creu i la seva muller Sància, a 
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cens anual de 14 sous en dos terminis, 8 sous per Tots Sants i 6 sous per 

Nadal, i dits les tenen per la Capellania Major de l'església de Santa Maria de 

Mataró. Afronta a llevant amb carrer i amb el cementiri de dita església, a 

migdia part amb honor d'en Benajam i part amb honor d'en Pere Roqué? que 

era d'en Morera i part amb honor d'en Bernat Ferrer que fou del dit Morera, a 

ponent part amb honor d'en Bartomeu [manca suport] i part amb honor d'en 

Pere Roig i a tramuntana amb honor d'en dels venedors alou de l'església de 

Santa Maria de Mataró. Preu de 16 lliures i 10 sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Pere Gual de Sant Julià d'Argentona i Pere Ros de Mataró. 

 

Signatura  de domini de Miquel Formós, prevere de l'església de Barcelona, 

procurador de dita Capellania per l'honorable Capítol. 

 

Notari: Pere Pons, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 297) 

 

 

1429, abril, 4  (Mataró)  

 

Pere Creu, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, ven a Bartomeu Pou, de 

dita parròquia, una peça de terra situada a Mataró, al lloc dit Illes. Es té pel 

benefici de l'altar de Sant Joan de l'església de Santa Maria de Mataró, al cens 

de dos quarteres d'ordi a mesura de Granollers per Sant Pere i Feliu del mes 

d'agost. Afronta a llevant amb tinença d'en Capella, alou de Sant Cugat del 

Vallès, a migdia amb el mar, a ponent i tramuntana amb tinença d'Antoni 
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Capella. Aquesta peça de terra és la meitat d'una peça que dit Antoni
28

 Capella 

té. Preu de 13 lliures i 15 sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Joan Garrofer, de Blanes, Joan Carrers, mestre d'aixa de Lloret i 

Pere Ros, escrivent de Mataró. 

 

Notari: Pere Ponç, de Barcelona. 

 

Signatura  de domini del procurador de Vicenç de Vilalba, benifficiat en laltar 

de Sant Jhoan construyt en lesgleya de Santa Maria de Materó. 

 

(MASMM. Pergamins Església, núm. 64) 

 

 

1429, abril, 27   

 

Sància, muller de Salvador Guerau de Mataró, que primer fou muller de Pere 

Polls, de Sant Julià d'Argentona, reconeix haver rebut de Joan Polls, fill de dit 

Pere, 17 lliures de Barcelona de les 25 lliures de Barcelona de la dot que va 

aportar. 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.2) 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 .- En els dos casos Antoni apareix tatxat tal i com declara el notari al signar. 
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1429, setembre, 3   

 

Pere Colomer i Antoni Colomer, fill seu, ambdós de Sant Pere de Premià, 

reconeix haver rebut d’Eulàlia, filla del difunt Bernat Julià i d’Eulàlia, de Sant 

Andreu d'Òrrius, muller de Pere Colomer, 20 lliures de dot. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

 (AHPB, manual 142.2) 

 

 

1430, maig, 27 (Mataró) 

 

Testament de Pere Soler, fill de Francesc Soler, de la parròquia de Santa Maria 

de Mataró, fet patint malaltia, però en bona memòria i capacitat. Escull com a 

marmessors al seu pare Francesc Soler i a Pere Figueres, de la parròquia de 

sant Sadurní de la Roca. Demana que les injúries siguin restituïdes i les deutes 

pagades. Demana ser enterrat al cementiri de Santa Maria de Mataró. Destina 

100 sous de Barcelona per la sepultura i els llegats. Demana es facin les 33 

misses de sant Amador. Llega 1 sou a l'altar de santa Maria de dita església; a 

tots els altars de dita 3 diners; a totes les bacines de dita 2 diners; als seus 

marmessor 10 sous a cada un; al seu senyor natural 1 sou; a la seva muller 

Joana 20 sous. Reconeix haver rebut 12 lliures de Barcelona de dot de la seva 

muller. Reconeix haver rebut de Eulària, sogre seva, un sou i 9 diners per un 

cofre, que demana li donin a la seva muller. Llega al seu pare Francesc i a la 

seva mare Eulària 40 sous a cada un. Nomena hereu seu universal al seu fill 

Julià, i sinó el substitueix per la seva germana Sibília. 

 

Testimonis: Joan Saguí i Joan Llibra, de la parròquia de Mataró. 

 



717 

 

Notari: Narcís , prevere de sant Esteve de Pecinassa, regint l'escrivania de 

Santa Maria de Mataró, per Gabriel Gombau canonja de la Seu de Barcelona i 

rector de dita de Mataró. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 108) 

 

 

1430, setembre, 3 (Sant Esteve de Canyamars) 

 

Berenguer Ilella i la seva muller Francesca, de la parròquia de Sant Esteve de 

Canyamars, reconeixen deurer a Antoni Beatriu, fill de Francesc Beatriu, de 

Sant Julià d’Argentona, 30 lliures, una caixeta amb joies, una flassada de borra 

de 30 sous, una gonella, un vestit de diari i 5 canes de [    [, que són del dot de 

la seva filla Maria Ilella segons els esponsalicis fets al dia d’avui en poder del 

rector de Sant Iscle de Dosrius. Per això Berenguer Ilella es compromet a 

pagar 10 lliures i tots els objectes el dia del casament, i posteriorment dues 

lliures anuals a partir d’un any del casament, fins arribar a les 20 lliures que 

resten. Nomenen com a fiadors de les 30 lliures a Pere Arquer de Goscons, de 

la parròquia de Sant Martí d’Arenys, Jaume Padró de Sant Esteve de 

Canyamars i Guillem de Vallmajor de Sant Iscle de Dosrius, els quals junt 

amb Berenguer Ilella obliguen tots els seus béns a fi i efecte de garantir el 

pagament. 

  

Testimonis: Joan de Croanyes de Sant Julià d’Argentona, Bernat Tapiol, àlies 

Jovell de Canyamars i Nicolau Oller de Sant Iscle de Vallalta. 

Notari: Pere Sinola, rector de Sant Iscle de Dosrius. 

 

(APCBA. Pergamí,  núm. 11) 
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1430, octubre, 15   (Cabrera) 

 

Bernat Camp, de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, per motiu de núpcies 

amb Antònia, filla de Francesc Mir i Sància, de la parròquia de Sant Feliu de 

Cabrera, fa donació al seu fill i de la seva muller Sància, Llorenç Camp, de 

tots els seus béns mobles i immobles que té a Argentona, especialment el seu 

mas anomenat lo mas Camp amb totes les seves terres i possessions que té per 

Miquel des Bosc. Posa com a pacte que en cas que no tingui fills que arribin a 

edat de testar disposi únicament de 15 lliures per poder testar. 

 

Testimonis: Bernat Font de Sant Pere de Premià i Noguera de Bloques, de la 

parròquia de Sant Martí de Teià, i Joan Plegamans escolar de Cabrera. 

 

Notari: Antoni Devesa, prevere, vicari i notari de l’església de Sant Feliu de 

Cabrera per Llorenç Balaguer, rector de dita. 

 

(APCPM.  Pergamí,  núm. 85) 

 

 

1430, desembre, 24 (Mataró) 

(Trasllat de Bartomeu Costa, notari tenint les escriptures de Pere Ponç, el 4 

d’abril de 1464). 

 

Bernat Roig i el seu fill Pere Roig, senyor útil i propietari del mas Roig, de 

Mataró, venen a Eulàlia, muller de Bartomeu Arnau, ciutadà de Barcelona, 

una peça de terra de mig jornal amb arbres, que és de pertinences del mas 

Roig, situada a Mataró, al lloc dit Quadrantells o sa Figuerola, sota domini 

del rei, senyor del castell de Mataró. Afronta a llevant amb honor d'en Gabriel 

Arnau, fill vostre, a migdia amb honor vostre, a ponent amb honor d'en 

Capella i a tramuntana amb via pública que va al Cros. El cens el pagaran el 
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venedors juntament amb el mas Roig. La venda és aprovada per Sibila, muller 

de Bernat Roig. Preu de 16 lliures de Barcelona i 10 sous. 

 

Testimonis:  Pere Creu i Pere Ros, escrivent de Mataró. 

 

Signatura  de domini de Bernat de Vilafranca, donzell, per Galzeran de 

Aquesen, Batlle General de Catalunya.  

 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 569) 

 

 

~1430 

 

Conflicte entre en Gabriel de Mataró, de la parròquia de Santa Maria de 

Mataró, i Pere ça Tria, de Mataró, fill i hereu de Bernat ça Tria, difunt de 

Mataró. Actuen com a àrbitres en Joan Alemany i en Pere Queralt, mercaders 

ciutadans de Barcelona i Guillem ça Tria, de la parròquia de sant Martí de 

Mata del terme del castell de Mataró, els quals es reuneixen a la casa de Joan 

Alemany, situat al carrer dits dels Banys Nous, de la ciutat de Barcelona. El 

litigi és pel cens del mas Tria, el qual Pere ça Tria té al lloc dit la coma de 

Vallex sota domini d'en Gabriel Mataró a cens de dos sous i vuit diners de 

Barcelona i 3 cortans d'oli a pagar per Nadal; mitja quartera de forment a 

mesura de Granollers per sant Pere i sant Feliu. També molts agrers per 

diverses peces de terra que Tria té sota domini de Mataró. Però Pere ça Tria 

al·lega que l'agrer de les peces de terra estan incloses en el cens del mas i les 

seves terres, i per tant enumera les terres incloses: una a ces Parets, altra al 

Palau, altra al Pujal, altra a ces Illes, altra en la coma e pineda e té per indivís 

ab na Bernarda, altra a coma e pineda que és en el lloc dit ça Pineda, altra un 

pati o tros de terra en lo qual antigament han hagudes cases. Tot això ho 
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demostra amb una donació que Bernat de Mataró feu al seu fill Bort de Mataró 

del dit mas i les peces de terra, feta a les cinc calendes de juliol de 1323 en 

poder de Jaume Net, notari, closa per en Pere Bigues, notari. Sentencien que 

per totes aquestes peces de terra Tria haurà de pagar 3 florins i mig d'or 

d'Aragó a Gabriel Mataró per la festa de Pentecosta. 

 

Notari: Pere de Casanoves, notari públic de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 109) 

 

 

1431, gener, 15 (Mataró) 

 

Angelina, muller de Francesc Lori, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, 

filla de Llorenç Espanyol i Benenguda, cònjuges difunts, de la parròquia de 

Santa Maria de Mataró, de consens amb el seu marit, considerant els bons 

serveis rebuts per Pere i Guillem Aimerich, de la parròquia de Sant Cugat del 

Vallès, els hi fa donació universal de tots els drets que pugui tenir sobre el mas 

Espanyol i les seves terres, situat a la parròquia de Santa Maria de Mataró. 

 

Testimonis: Bernat Agell, Bernat Bonet, de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona i Pere Ros, escrivent de Santa Maria de Mataró. 

 

Notari: Pere Ponç, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 637) 
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1431, febrer, 19 (Mataró) 

 

Pere i Guillem Aimeric, germans, de la vila de Sant Cugat del Vallès, que van 

rebre donació entre vius d'Angelina, muller de Francesc Lori de la parròquia 

de Sant Julià d'Argentona, amb acta davant del notari de Barcelona Pere Ponç 

el 15 de gener de 1431, defineixen a Antoni Català, fill de Bartomeu Català, 

de la parròquia de Santa Maria de Mataró, tots els drets que poguessin tenir en 

el mas anomenat Espanyol i les seves terres, propi de Català per donació que li 

feu Bartomeu Espanyol, germà de l'esmentada Angelina, que ho tenia per 

donació de Llorenç Espanyol i la seva muller Benenguda, difunts de dita vila 

de Mataró, pares seus, segons el seu testament en el que llegaven 20 lliures de 

Barcelona per dot a Angelina dels 1000 sous que la seva mare Benenguda va 

aportar en dot al seu matrimoni. Per aquesta definició han rebut 60 lliures i 10 

sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Pere Ros, escrivent de Barcelona i Bartomeu Lloreda i Antoni 

Riba de la parròquia de Mataró. 

 

Notari: Bartomeu Agell, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 177) 

 

 

1431, febrer, 19 (Santa Maria de Mataró)  

 

Bartomeu Català, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, ven a Pere Ros i 

Antoni Vilaseca, de dita parròquia, marmessors de Pere Fàbregues, difunt de 

Mataró, per l'aniversari que dit Fabregues va fundar en l'església de Santa 

Maria de Mataró, amb testament davant de Narcís Cartellà, prevere i sacristà 

de Sant Esteve de Peretallada i regent de l'escrivania de l'església de Mataró, 
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per Gabriel Gombau, canonja de la Seu de Barcelona i rector de Mataró, el 7 

de setembre de 1428, un morabatí de cens a raó de 9 sous per morabatí amb 

tots els drets de domini, a pagar anualment per la festa de Sant Maties, sobre 

una peça de terra anomenada lo clos den Guera, situada prop de l’església de 

Mataró, que té per concessió de Pere Saguera, mercader de Barcelona, 

propietari del mas Guera de Mataró, amb acta davant del notari infrascrit l'1 de 

maig de 1430. Afronta a llevant amb honor d'en Capella, a migdia part amb 

honor d'en Capella, part amb honor d'en Pere Fornells, part amb honor de 

l'església mitjançant una tàpia, a ponent amb un camí que de l’església porta a 

Valldeix, part amb honor d'en Portell i a tramuntana amb honor del dit Portell i 

part amb honor d'en Alegre. Preu 20 lliures de Barcelona. 

 

Testimonis: Bartomeu Lloreda i Gaspar Vilardell, ambdós de Mataró. 

 

Notari: Bartomeu Agell, de Barcelona. 

 

 

(MASMM. Pergamins Església, núm. 65) 

 

 

1431, març, 13 (Sant Cugat del Vallès) 

 

Bartomeu Espanyol, oriünd del mas Espanyol de la parròquia de Santa Maria 

de Mataró, dóna als seus parents Guillem i Pere Aimerich, germans, de la vila 

de Sant Cugat del Vallès, fills del difunt Guillem Aimerich, de la vila de 

Monistrol de Montserrat, parents de l'esmentat Bartomeu, tots els seus béns, 

retenint-se 50 sous per testar. 

 

Testimonis: Martí Soler, prevere i Gabriel Massó. 
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Notari: Jaume Mirtibé, prevere, notari de Sant Cugat del Vallès. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 531) 

 

 

1431, abril, 10  (Barcelona) 

 

Galceran Roca, prevere i mestre en Arts i corrector del capítol de la Seu de 

Barcelona, procurador de l’honorable Raimon de Papiol, doctor i conseller del 

Rei, domiciliat a la ciutat de Barcelona, amb procura feta davant del notari de 

Barcelona Joan Ubach el 15 de juliol de 1427, reconeix haver rebut de Pere 

Viver, del terme del castell de sant Vicenç i de Vilassar, clavari de la 

parròquia de sant Julià d’Argentona, per mans de Llorenç Camps, de dita 

parròquia, 16 lliures, 3 sous i 10 diners de Barcelona, les quals Antoni Fornells 

i Jaume Sabater, de dita parròquia, devien a l’esmentat Raimon de Papiol.  

 

Testimonis: Celdoni Viver, escrivent i Antoni Besant, estudiant en Arts, de 

Barcelona. 

 

Notari: Joan Ubach, notari públic de Barcelona. 

 

(APCPM.  Pergamí,  núm. 88) 

 

 

1431, agost, 14  (Barcelona)  

 

Pere Saguera, mercader barceloní, habitant a la parròquia de Santa Maria de 

Mataró, arrenda a Bernat Batlle, germà seu i a Miquel Batlle, nebot seu, de la 

parròquia de Sant Julià d'Argentona, durant quatre anys a començar per Santa 

Maria del mes d'agost, tot un molí amb un casal i aigua i tots els aparells i 
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forniments necessaris,  el qual té a la parròquia de Sant Julià d'Argentona sota 

domini de Miquel des Bosc, ciutadà de Barcelona, senyor del castell de Sant 

Vicenç, al cens de dos quarteres i mitja de forment a mesura de dita parròquia, 

que seguirà pagant en Pere Saguera. Preu de 40 lliures de Barcelona, a raó de 

10 lliures anuals. 

 

Testimonis: Antoni Camp de Castellet, de la parròquia de Santa Eulàlia de 

Ronçana, i Joan Fàbregues, blanquer ciutadà de Barcelona  

 

Notari: Bartomeu Agell, de Barcelona  

 

(BC. Pergamí núm. 23370)   

 

 

1431, octubre, 9 (Mataró)   

 

Pere Saguera, mercader ciutadà de Barcelona, abans habitant a Santa Maria de 

Mataró, propietari del mas sa Guera de dita, per lluir un censal mort de 33 

sous de pensió anual que presta a Martí Poal de Sant Martí de Teià, ven a Pere 

Ros, de Mataró, les rabasses de dues peçes de terra a Mataró:  

-Peça de terra a Mataró, al lloc dit a ses Comes. Afronta a llevant amb resta 

peça de terra nostra, a migdia amb honor d’en Padró, a ponent amb honor de ? 

i a tramuntana amb resta honor del venedor.  

-Peça de terra a Mataró, al lloc dit ses Valls. Afronta a llevant, a migdia i a 

ponent amb resta peça de terra del venedor i a tramuntana part amb honor d’en 

Auleda i part amb honor d’en Vilardell.  

Preu de 27 lliures de Barcelona i 10 sous. 

 

Pere Ros i la seva muller Jordina, a l’obtentor de la capellania que el difunt 

Bernat Ferrer, hostaler de Mataró, va dotar a l’altar de Sant Esteve de 
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l’església de Santa Maria de Mataró, que avui n’és patró en Bernat Ferrer, fill 

del difunt. 

 

Notari: Bartomeu Agell 

 

(AHPB, manual 142.3) 

 

 

1431, octubre, 10    

 

Joan Croanyes, de Sant Julià d'Argentona, reconeix haver rebut de Bernat 

Morot, sogre seu i a Bartomeu Morot, de Mataró, hereu i propietari del mas 

Morot, 67 lliures de Barcelona i 12 sous de les 90 lliures de Barcelona que 

prometereu donar per dot d’Angelina, filla de Bernat i germana de Bartomeu. 

Es va signar debitori a Argentona el 27 d’octubre de 1399 davant del vicari 

Berenguer de Moles, en el qual foren fideïcomissaris Bernat Ferrer.  

 

Testimonis: Joan Ferrer, mercader de Barcelona i Bernat Sabater. 

 

Notari: Bartomeu Agell 

 

(AHPB, manual 142.3) 

 

 

1431, octubre, 18   

 

Francesca, muller de Ramon Mora, notari de Barcelona, ven a Jaume Padró, 

sastre de Mataró, la meitat d’una peça de terra que posseeix juntament amb 

Clara, muller de Jaume Ferral, mariner de Barcelona, al lloc dit ses Comes. 

Afronta a llevant amb honor del comprador que era de Pere Saguera, a migdia 
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amb honor del comprador, a ponent amb honor d’en Creu i part amb honor 

d’en Saguera i a tramuntana amb honor del comprador que era de Pere 

Saguera. Preu de 99 sous. 

 

Testimonis: Joan Rovira, teixidor de lli i Andreu Verdaguer, ciutadà de 

Barcelona. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.3) 

 

 

1431, octubre, 23 (Argentona)     

 

Joan Croanyes, de Sant Julià d'Argentona, que va rebre 40 lliures de Barcelona 

de Bernat Batlle, de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, de les 95 lliures de 

Barcelona del dot promès per la seva filla Elionor, difunta, que fou muller del 

difunt Pere Croanyes, fill de Joan, les quals les restitueix. 

 

Testimonis: Pere Ballot i Joan Boscà, d’Argentona. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.3) 

 

 

1431, novembre, 13  

 

Pere Saguera, ciutadà de Barcelona, abans habitant a Mataró, ven a Joan 

Llibra i Antònia, cònjuges de Mataró, una peça de terra campa que té en alou a 
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Mataró al lloc dit les figueres den Creu. Preu de 9 lliures de Barcelona i 6 

sous.  

 

Testimonis: Joan Llibre de Mataró i Esteve Mir, escrivent de Barcelona. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.3) 

 

 

1431, novembre, 15  

 

Pere Saguera, ciutadà de Barcelona, abans habitant a Mataró, propietari del 

mas Pere Feliu de dita, ven a Bernat Ferrer, ciutadà de Barcelona, un feixa de 

terra, de pertinències de dit mas, situada a Sant Julià d'Argentona, al lloc dit a 

lorras, sota domini del castell de Sant Vicenç. Afronta a llevant i al migdia 

amb honor d’en Pou, a ponent amb honor d’en Roqueta d’Argentona i a 

tramuntana amb camí públic que porta al Cros. Preu de 55 sous.   

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.3) 

 

 

1431, novembre, 24  

 

Vicenç Verdaguer, com a procurador de Pere Saguera, ciutadà de Barcelona, 

abans habitant a Mataró, ven a Antoni Oliver, ferrer de Mataró, una peça de 

terra campa que té en alou a Mataró al lloc dit lo mas Franch, de pertinences 

del mas Saguera. Afronta a llevant amb honor d'en Pere Feliu, a migdia amb 
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honor d'en Sala de Valldeix, a ponent amb honor d'en Pere Mas de la riera i a 

tramuntana amb un camí que porta al castell de Mataró. Preu de 7 lliures de 

Barcelona i 3 sous.   

 

Testimonis: Bernat Cisa de Sant Pere de Premià  

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.3) 

 

 

1431, novembre, 24  

 

Vicenç Verdaguer, com a procurador de Pere Saguera, ciutadà de Barcelona, 

abans habitant a Mataró, ven a Berenguer Reniu, de Mataró, una petita peça de 

terra que té sota domini del rei a Mataró al lloc dit colomer, prop de la 

quintana del mas Saguera, sota domini del rei a prestació de certs censos que 

seguirà pagant el venedor. Afronta a llevant amb la resta del mas de Pere 

Feliu, a migdia part amb la resta del mas de Pere Feliu, part amb honor d'en 

Joan Pujol i part amb honor d'en Bernat Ferrer, a ponent amb honor d'en Joan 

Perich i a tramuntana amb honor del venedor. Preu de 66 diners.  

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.3) 
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1431, desembre, 4    

 

Nosaltres Bartomeu Eroles, àlies Ballot, de Sant Julià d'Argentona, i Maria 

muller seva, senyora útil i propietària del mas Canyelles, de Sant Feliu de 

Cabrera, estableixen a rabassa morta a Francesc Mateu, de Sant Julià 

d'Argentona, una gran peça de terra o quintana on està fundat dit mas. Es té, 

junt al mas Canyelles, per l’altar de Sant Llorenç de l’església de Sant Julià 

d'Argentona. Afronta a llevant amb la resta de la quintana, a migdia amb 

honors d'en ? i d'en Tries, a ponent i a tramuntana amb la resta de la quintana. 

S’ha de plantar en quatre anys.  

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.3) 

 

 

1432 

 

Pere Joan de Pou, Batlle General de Catalunya, estableix en emfiteusi a Bernat 

Ferrer, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, la seva casa situada a 

Mataró. Afronta a llevant part amb hereus de Pere Ranfaster ? amb casa del 

Ferrer de destret i amb tinència d’en Llibre, a migdia amb carrer que porta a la 

plaça, a ponent amb tinença de Francesc Oliver, ferrer de dita i a n amb altre 

carrer «possitis et valeatis construere et edifficare de novo». Cens anual de 6 

sous per Nadal. 

 

(ACA, BGC, BA, volum 126) 
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1432, gener, 18 (Mataró)   

  

Francesc Soler, batxiller de Mataró, ven a Gabriel Arnau, de dita, una casa 

amb un portal situada a dita, al carrer dit lo carrer den Libra antiquitus vero es 

Vilars. Es té per Francesca, muller de Ramon Mora, notari ciutadà de 

Barcelona, filla de Bartomeu Bonet, difunt sastre de Barcelona al cens de 7 

sous anuals per Nadal, sota domini i alou del Rei. Afronta al llevant amb 

honor den Llibra, al migdia amb camí públic, a ponent amb honor de Bernat 

Ferrer que fou de la senyora Morera i part amb honor de Pere Ros que fou de 

dita i a tramuntana amb Pere Ros que fou de dita. Preu de 22 lliures de 

Barcelona.  

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.3) 

 

 

1432, febrer, 2  

 

Pere de Torrents, ciutadà de Barcelona, castlà del castell de Mataró ven i 

arrenda als homes del terme del castell de Mataró, pels anys propers a comptar 

l’1 de gener propvinent, els rèdits, agrers i la quarta part del delme, la fàbrega, 

i tot el que té per raó de la castlania. Preu de 60 lliures de Barcelona anuals. 

 

Testimonis: Bernat Sabater, sabater de Sant Julià d'Argentona. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.3) 
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1432, febrer, 3 (Mataró)    

 

Antoni Moió, de Santa Maria de Mataró, fill del difunt Antoni Moió de dita i 

de Eulàlia, que fou muller de Joan Vilar, àlies Ferrer, de dita, reconeix haver 

rebut de Francesc , fill d’Antoni Mayol de Sant Julià d'Argentona i Alamanda 

muller seva, 35 lliures de Barcelona de les 50 lliures de Barcelona de dot de 

Francesca. 

 

Testimonis: Gaspar de Vilalba, donzell del Vallès, Bernat ?, cirurgià i Jaume ? 

de Mataró. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.3) 

 

 

1432, febrer, 25    

 

Pere Saguera, mercader ciutadà de Barcelona, ven a Guillem (Masgròs ?), de 

la parròquia de Santa Maria de Mataró, una part de la peça de terra erma 

situada a Mataró, al lloc dit al aulet den Guera. Afronta a llevant part amb 

honor d'en Costa de Cirera i part amb honor d'en Pujol i part amb honor d'en 

Pons de Valldeix, part amb honor d'en Ponsgem i part amb honor d'en Costa 

de Cirera i part amb honor d'en Auleda, a migdia part amb honor d'en Joan 

Saguí i part amb honor d'en Lladó, part amb honor d'en Padró que fou del 

venedor i a ponent i tramuntana amb la resta de dita peça de terra. Preu de 44 

lliures de Barcelona.  

 

Notari: Bartomeu Agell. 
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(AHPB, manual 142.3) 

 

 

1432, febrer, 26    

 

Margarita, muller de Francesc Ferrer de Sant Julià d'Argentona, confessa al 

venerable fra Pere Moner, prior de Sant Pere de Clarà, a la parròquia de Sant 

Andreu d'Òrrius, que té el mas anomenant Marc, situat a Sant Julià 

d'Argentona, essent senyora pròpia, sòlida i afocada de Clarà 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.3) 

 

 

1432, març, 17  

 

Antoni Oliver i Francesc Oliver, fill seu, ferrers de la parròquia de Santa 

Maria de Mataró, i Margarida, filla de l’esmentat Antoni i muller de Gabriel 

Mateu, de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera, defineixen a Joan Roig de 

Mataró i a Antònia, muller de Pere Arnau, àlies Torrent, fill del difunt Bernat 

Torrent de la parròquia de Santa Maria de Cardedeu, de tots els drets que 

poguessin tenir sobre els béns del difunt Guillem Miró de Mataró en la 

donació que va fer a Antoni Oliver. Per la definició han cobrat 110 sous. 

 

Testimonis: Bernat Serra de Cirera i Antoni Mas des Castellar, de Mataró, i 

Joan Orriols d’Agell i Berenguer Aymerich de Cabrera. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 
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(AHPB, manual 142.3) 

 

 

1432, març, 17  

 

Pere Saguera, mercader de Barcelona oriünd de Mataró, ven a Antoni 

Valençó, de Santa Maria de Mataró, una peça de terra de pertinences del mas 

Saguera situada a as Palau, que té en alou. Afronta a llevant amb honor d’en 

Vilaseca, a migdia amb honor d’en Feu, a ponent part amb honor d’en Feliu i 

part amb honor d’en Vilaseca i a tramuntana part amb honor d’en Portell i part 

amb honor d’en Morot. Preu de 55 sous. 

 

Testimonis: Bartomeu Pou de Mataró i Bernat Sabater d’Argentona 

 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.3) 

 

 

1432, març, 17  

 

Pere Saguera, mercader de Barcelona oriünd de Mataró, ven a Nicolau 

Benajam, de Santa Maria de Mataró, una peça de terra de pertinences del mas 

Pere Feliu de Mataró situada a Espinalp, sota domini del monestir de Sant Pol 

de Mar. Afronta a llevant amb honor d’en Lloreda, a migdia i a ponent amb 

honors del venedor i a tramuntana amb honor d’en Pou de Lladó. Preu de 50 

sous. 

 

Testimonis: Jaume Padró, sastre de Mataró i Bartomeu Pou de Mataró. 
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Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.3) 

 

 

1432, març, 17  

 

Definició feta per Pere de Riudameia, de Sant Julià d'Argentona, a Pere Mas, 

sastre de Santa Maria de Mataró, de 8 sous que paga per Nadal per una casa i 

hort en dita parròquia de Mataró, al lloc dit as Vilars, sota domini de la 

prepositura de maig de la Seu, establert el 5 de novembre de 1428 davant del 

notari infrascrit a Pere Mas i a Antònia, vídua de Miquel Parets, ciutadà de 

Barcelona. Preu de 8 lliures de Barcelona. 

 

Testimonis: Antoni Mas des Castellar, de Mataró i Guillem Catà de Sant 

Andreu de Llavaneres. 

 

Definició feta per Pere de Riudameia, de Sant Julià d'Argentona, a Pere Mas, 

sastre de Santa Maria de Mataró, de 2 sous que paga per Nadal per un hort al 

lloc dit Vilars, alou de la rectoria de Mataró. Afronta a llevant amb altre honor 

seu, de la prepositura, a migdia amb camí públic, a ponent amb riera de Cirera 

i a tramuntana amb camí públic. Preu de 20 sous. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.3) 
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1432, març, 18  

 

Pere Saguera, mercader de Barcelona oriünd de Mataró, ven a Bartomeu Pou, 

de Mataró, la part de tramuntana d’una peça de terra situada a Mataró, al lloc 

dit a les Valls, que té en alou. Afronta a llevant amb la resta de la terra de 

vinya plantada, la qual vinya és de Pere Ros, a migdia amb honor d’en 

Valençó, a ponent part amb honor d’en Capella, part amb honor d’en Bonet i 

part amb honor d’en Bernat Roig de la Riera i a tramuntana amb honor d’en 

Auleda. També ven una «vasa vinaria et bladaria, tabulas, et omnes alios 

aparatus et fornimenta ut alia bona mobilia que nunc sunt in manso meo 

vocato ça Guera, sito in dicta parrochia ... arbores dicte petie terre videlizet 

olsines e pins». Preu de 68 florins d’or equivalents a 37 lliures i 8 sous de 

Barcelona. 

 

Testimonis: Bartomeu Català i Jaume Padró, sastre de Mataró. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.3) 

 

 

1432, març, 18  

 

Pere Saguera, mercader de Barcelona oriünd de Mataró, ven a Pere Roig de la 

Riera, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, el seu mas anomenat d’en 

Pere Feliu, amb la seva quintana, el qual està situat en la parròquia de Mataró, 

sota domini del rei, al cens de 10 quarteres de forment, 2 quarteres d’ordi a 

mesura del castell de Mataró anualment per sant Pere i sant Feliu d’agost i 6 

florins de Barcelona per quèstia a pagar per sant Miquel. Afronta a llevant 

amb la riera de Cirera, a migdia part amb honor d’en Jaume Roig, part amb 
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honor d’en Ametller? i part amb honor d’en Pujol mitjançant camí, a ponent 

amb honor d’en Joan Perich, que fou d’en Pujol i a tramuntana part amb honor 

d’en Berenguer Reniu, part amb honor d’en Fornells i part amb honor d’en 

Serra que fou de pertinences del mas d’en Pere Feliu. Preu 47 lliures de 

Barcelona. Nomena fideïcomissaris a Bartomeu Arnau, la seva muller Eulàlia i 

el fill comú Gabriel. 

 

Testimonis: Bernat Ferrer, Jaume Padró, sastre i Bartomeu Pou, tots de 

Mataró. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.3) 

 

 

1432, març, 18  

 

Pere Roig de la Riera, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, ven a Gabriel 

Arnau, de dita, el mas Roig amb les cases, la seva quintana, prop del torrent 

d’en Bova. Afronta el mas i la peça de terra on es troba a llevant part amb 

honor d’en Bonet i part amb honor d’en Català, a migdia amb honor del 

comprador, a ponent amb la riera i a tramuntana amb honor del mas Creu. 

Afronta la quintana a llevant part amb altre honor del venedor que avui ven a 

Arnau i part amb honor d’en Bernat Ferrer, a migdia amb honor del 

comprador, a ponent amb el torrent d’en Bova i a tramuntana amb un camí. 

També ven la peça de terra contigua, alou de Bernat Batlle d’Argentona, que 

afronta a llevant amb honor d’en Fornells, a migdia amb honor del comprador, 

a ponent amb la quintana que també es ven i a tramuntana amb altre honor 

venut avui, alou del rei. El mas i la quintana es tenen pel rei al cens de 2 

quarteres d’ordi per sant Pere i sant Feliu d’agost a mesura del castell de 



737 

 

Mataró, 8 cortans de vi a mesura del castell per Tots Sants, 5 sous per Nadal i 

6 sous i 4 diners per quèstia per la festa de sant Miquel. També presta una 

quartera d’ordi al castlà per sant Pere i sant Feliu i un parell de gallines per 

Nadal. Per la quintana presta a Guillem Costa de Valldeix 2 sous i a na Sala de 

Barcelona altres 2 sous. Per la darrera peça de terra 20 diners per Nadal a 

Bernat Batlle. El comprador pagarà les 2 quarteres d’ordi, els 8 cortans de vi, 

els 4 sous per la quintana i els 20 diners a Batlle. Preu de 30 lliures pel mas, 27 

lliures per la quintana i 3 lliures per la peça de terra. 

 

Signatura  d’aprovació de Sibília, muller de Pere Roig. 

 

Testimonis: Bernat Ferrer, Jaume Padró, sastre i Bartomeu Pou, tots de 

Mataró. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.3) 

 

 

1432, març, 18  

 

Pere Saguera, mercader de Barcelona oriünd de Mataró, ven a Gabriel Arnau, 

de la parròquia de Santa Maria de Mataró, una peça de terra erma de 

pertinences del mas Feliu, situada a Mataró, al lloc dit a roques albes, a 

domini del rei juntament amb el mas Feliu. Afronta a llevant i migdia amb 

honor del comprador, a ponent part amb honor del comprador, part amb honor 

d’en Benajam i part amb honor d’en Masgròs i a tramuntana amb honor del 

mas Pujol. Preu de 77 sous. 

Testimonis: Jaume Padró i Bartomeu Català, ambdós de Mataró. 
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Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.3) 

 

 

1432, març, 18 

 

Pere Saguera, mercader de Barcelona oriünd de Mataró, ven a Francesc Soler, 

sastre de la parròquia de Santa Maria de Mataró, una part d'una gran peça de 

terra que té en alou a Mataró, al lloc dit a çes Valls. Afronta a llevant amb 

honor d'en Valençó, a migdia amb honor d'Antoni Masgròs, que fou de 

pertinences d'aquesta peça de terra, a ponent amb la resta de la peça de terra i a 

tramuntana amb honor d'en Vilardell. Preu de 27 lliures i 10 sous de 

Barcelona. 

 

Testimonis: Bernat Ferrer, Jaume Padró, sastre i Bartomeu Català, tots de 

Mataró. 

 

El mateix dia signa àpoca de 9 lliures i 10 sous de Barcelona, i per les restants 

18 lliures i 10 sous de Barcelona Francesc Soler ven un censal mort a Pere 

Saguera, de pensió anual 26 sous i 1 diner de Barcelona. 

 

Testimonis: Bernat Ferrer, Bartomeu Català i Pere Padró, àlies Ponsgem, tots 

de Mataró. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.3) 
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1432, març, 18  

 

Pere Saguera, mercader de Barcelona oriünd de Mataró, ven a Jaume Padró, 

sastre de la parròquia de Santa Maria de Mataró, una part d'una gran peça de 

terra que té en alou a Mataró, al lloc dit a çes Valls. Afronta a llevant amb 

honor d'en Soler, venut el dia d'avui, a migdia amb honor de Pere Ros, de dita, 

i part amb honor d'en Creu, a ponent amb honor d'en Pou, que fou d'aquesta 

peça de terra venuda per Pere Saguera i a tramuntana amb honor d'en Pere 

Ros, plantat de vinya, que li va vendre a rabasses en Pere Saguera. Preu de 10 

lliures i 10 sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Gabriel Arnau, de Mataró i Gabriel Carbonell, àlies Riera, de la 

parròquia de Sant Andreu de Llavaneres.  

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.3) 

 

 

1432, març, 18  

 

Pere Saguera, mercader de Barcelona oriünd de Mataró, ven a Jaume Padró, 

sastre de la parròquia de Santa Maria de Mataró, el cinquè que rep de 

Berenguer Reniu, de Mataró, d'una vinya que té a rabasses al lloc dit a çes 

Valls, d'una gran peça de terra que Saguera ha anat venent. Afronta a llevant 

amb honor del venedor i part amb honor d'en Creu, a migdia amb honor d'en 

Jaume Reniu des Torrent, a ponent amb honor d'en Gabriel Arnau i part amb 

honor d'en Pujol i a tramuntana amb honor d'en Joan Miró, que també té a 

rabassa. També li ven el cinquè que rep d'aquesta peça de terra de Joan Miró. 

Afronta a llevant amb honor del venedor, a migdia amb honor d'en Berenguer 
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Reniu, a ponent part amb honor d'en Pujol i part amb honor d'en Valençó i a 

tramuntana amb honor d'en Valençó. Preu de 110 sous. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.3) 

 

 

1432, agost, 4  (Barcelona) 

 

Guillem Arnau, patró de barca ciutadà de Barcelona, ven a Jaume Padró, 

sastre habitant a la parròquia de Santa Maria de Mataró, una peça de terra i 

camp anomenat lo Clos, que té a Mataró, contigua a la casa que Arnau té. Es 

té per la capella de Sant Bartomeu de Cabanyes, construïda a la parròquia de 

Sant Andreu d'Òrrius, a cens de dos diners anuals per Nadal. Afronta a llevant 

amb honor d'en Roig Fusell i part amb honor d'en Francesc Soler, a migdia 

amb honor d'en Rapassa, a ponent amb honor d'en Joan Vilar, habitant a 

Mataró, i a tramuntana part amb l’esmentada casa i part amb honor d'en Pere 

Padró, part amb honor d'en Pere Palau i part amb honor d'en Joan Vilar, tots 

habitants a Mataró. Li pertany per donació feta per Bartomeu Arnau, germà 

seu, davant del notari infrascrit el 22 de desembre de 1423, al qual li pertanyia 

per les seves causes. Preu de 27 lliures de Barcelona i 10 sous. 

 

Testimonis:  Joan de Vilagaià i Francesc Finestres, notari ciutadans de 

Barcelona. 

 

Notari Joan Sunyer, notari públic per tota la terra del rei d’Aragó. 
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Signatura  de domini de Bartomeu Cardona, àlies Argent, senyor útil del mas 

de Cabanyes de dalt, patró i administrador de la capella de Sant Bartomeu de 

Cabanyes. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 67) 

 

 

1432, agost, 9 (Barcelona) 

 

Cebrià de Vilalba, donzell domiciliat al Vallès, tutor nomenat pel seu fill Pere 

de Vilalba, difunt, cavaller, dels bens de Pericó de Vilalba, fill de Pere i 

d'Antònia, difunta, nét de Cebrià, com consta la tutela ordenada per Pere 

davant del notari infrascrit el 27 de juny de 1430, reconeix haver rebut 

d'Antoni Mallol, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, 70 sous pagats en 

dos terminis per l'arrendament durant un any des de la festa de Sant Pere i Sant 

Feliu d'agost, del mas Mujal i la seva quintana, que l'esmentat pubill té com 

hereu de la seva mare a Argentona. L'arrendament fou fet per Cebrià davant 

del notari infrascrit el 19 de febrer de 1431.  

 

Testimonis: Antoni de Capdevila, mercader i Esteve Mir, escrivent de 

Barcelona. 

 

Notari: Bartomeu Agell, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 543) 
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1432, octubre, 10  (Barcelona) 

 

Antoni Moió, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, fill del difunt Antoni 

Moió, de dita i d'Eulàlia, vivent, ara muller de Joan Vilar, àlies Ferrer, de 

Mataró, reconeix haver rebut de Francesca, futura muller seva, filla d'Antoni 

Mallol i d'Alamanda, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, 10 lliures de 

Barcelona de les 35 lliures promeses en la carta dotal signada davant del notari 

infrascrit el 4 de febrer de 1432, en el qual Gabriel Arnau i Antoni Guerau, 

ferrer, cunyat de dita Francesca. 

 

Testimonis: Joan Sunyer, notari i Antoni Madrenchs, mercader de Sant Feliu 

de Guíxols. 

 

Notari: Bartomeu Agell, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 433) 

 

 

1433, gener, 8 (Argentona) 

 

Testament d’Antoni Mallol, de la parròquia de sant Julià d’Argentona, malalt i 

tement morir. Escull com a marmessors a Antoni Saguí, gendre seu 

d’Argentona i Antoni Garau, també gendre seu, de Mataró. Primer de tot mana 

que tots els seus deutes siguin pagats i que les injúries siguin restituïdes. 

Demana ser enterra al cementiri de Sant Julià d’Argentona, «in vaso mansi 

den Ameller ubi pater meus jacet et omnes mei predecessores jassent cum 

voluntate heredis mansi den Ametller». Destina per la sepultura i cap d’any 60 

sous, dels quals 4 diners a l’altar de sant Julià d’Argentona; dos diners als 

altres altars de dita; 4 diners a l’altar de la verge maria del Viver; 4 diners a 

l’altar de sant Rafael; 2 diners a l’altar de sant Fidis; 4 diners a l’altar de sant 
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Miquel; 2 diners per cada bacina de dita església; 6 diners a la mare de Déu de 

Montserrat; 2 sous als marmessors. Nomena a la seva muller Alamanda 

senyora majora i usufructuària sempre i quan no es torni a casar, i en aquest 

darrer cas 10 sous a les seves voluntats. A la seva filla Antònia, muller 

d’Antoni Garau, 3 sous. A Francina, filla seva, muller d’Antoni Moió, 3 sous. 

A tots els néts i nétes que estiguis vius el dia de la seva mort 6 diners. A la 

seva néta Joana, filla d’Antoni Garau, 20 sous. Al senyor natural 2 sous. 

Nomena hereva a la seva filla Joana, muller d’Antoni Saguí. 

 

Testimonis: Pericó Torrent, Guerau Morell, teixidor, tots d’Argentona. 

 

Notari: Gabriel Leopart, vicari de Sant Julià d'Argentona per Mateu Eroles, 

rector. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 135) 

 

 

1433, maig, 22 (Barcelona)  -  (Manques de suport) 

 

Pere Saguera, mercader ciutadà de Barcelona, abans habitant a la parròquia de 

Santa Maria de Mataró, ven a Antoni Valençó, de dita parròquia, dues peces 

de terra, de pertinences del seu mas, anomenat ça Guera, situat a Mataró, sota 

domini del monestir de Sant Pere de les Puelles al cens de 5 sous anuals a 

pagar per Nadal. Primer un camp situat a Mataró, al lloc dit Aberreya. Afronta 

a llevant amb honor d'en Pi de la parròquia de Mata, a migdia amb honor d'en 

Guerau de Santmartí de dita parròquia de Mata, a ponent amb honor d'en Martí 

de Mata i part amb honor d'en Morot i a tramuntana amb honor d'en Guerau de 

Mata. En segon lloc una peça de terra erma situada al lloc dit Aberreya. 

Afronta a llevant amb honor d'en Berenguer de Mata, a migdia amb el mar, a 
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ponent amb honor d'en Pi i a tramuntana amb honor d'Esteve Masgròs de 

Mataró. Preu de [trenta] quatre sous. 

 

Testimonis: Fra Valentí, abat de Sant Llorenç del Munt, Tomàs de Dies, 

blanquer i Joan Ginebrer, escrivent de Barcelona. 

Notari: Bartomeu Agell, de Barcelona. 

 

Signatura  de domini de la cambrera del monestir de Sant Pere de les Puelles. 

 

(MASMM. Pergamins Església, núm. 66) 

 

 

1433, juny, 22 (Barcelona) 

 

Arnau Espanyol, ferrer ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut de 

Bartomeu Català de la parròquia de Santa Maria de Mataró, 9 florins d'or 

d'Aragó que restaven de pagar de les 8 lliures i 5 sous de Barcelona que el seu 

fill Antoni Català li devia de la definició que va fer-li del mas Espanyol de la 

parròquia de Mataró, amb acta davant del notari infrascrit el passat 14 de 

febrer. 

 

Testimonis: Joan Oliver, de la vila de Roses i Antoni Guimara, apotecari 

habitant a Barcelona. 

 

Notari: Bartomeu Agell, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 608) 
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1433, desembre, 27 (Mataró) 

 

Antonio Moió, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, fill d'Antoni Moió, 

difunt, de dita parròquia, i Eulàlia, vivent, actualment muller de Joan Vilar, 

àlies Ferrer, de Mataró, reconeix a Francesca, muller seva, filla d'Antoni 

Mallol de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, i d'Alamanda, vivents, que 

de les 35 lliures de Barcelona promeses per dot en la carta dotal signada 

davant del notari infrascrit el 4 de febrer de 1432, de les quals va signar 

debitori davant del notari infrascrit, ha rebut d'Antoni Guerau, ferrer, germà de 

Francesca i Gabriel Arnau de Mataró, de part del seu pare, un segon pagament 

de 50 sous i un «coffre fustis dalber engrogat et una flaciatam albani», el qual 

cofre i flassada promet retornar en cas de restitució del dot.  

 

Testimonis: Joan Major, àlies Saguí i Joan Serra, de la parròquia de Santa 

Maria de Mataró.  

 

Notari: Bartomeu Agell, de Barcelona.  

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 486) 

 

 

1435, maig, 24  (Mataró) 

 

Guerau Villars, prevere beneficiat de la Seu, procurador de Graïda de Corbera, 

cambrera del monestir de sant Pere de les Puelles, estableix de nou a Salvador 

Portell, de la Parròquia de Santa Maria de Mataró, nou peces de terra, situades 

a la parròquia de Santa Maria de Mataró: 

1. Peça de terra al lloc dit Rossell, antigament dit Beli. Afronta a llevant 

amb la riera de Valldeix, a migdia amb honor d'en Nicolau Benajam, 
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alou de la Llàntia de Santa Maria de Mataró, a ponent amb honor d'en 

Feu i a tramuntana amb honor d'en Ponsgem. 

2. Peça de terra al lloc dit Palau. Afronta a llevant i ponent amb honor 

d'en Morot, a migdia amb honor d'Antoni Valençó, a tramuntana amb 

honor d'en Joan Comes. 

3. Peça de terra al lloc dit Perets. Afronta a llevant amb honor del mas 

Sibilia, a migdia amb honor d'en Ramon Andreu, a ponent (en blanc) i a 

tramuntana (en blanc). 

4. Peça de terra al lloc dit Muntada insana. Afronta a llevant amb una 

riera, a migdia amb honor d'en Pinyol, a ponent amb honor d'en Pinyol i 

a tramuntana amb honor d'en Ballot. 

5. Peça de terra al lloc dit Muntada subirana. Afronta a llevant amb la 

riera de Valldeix, a migdia amb honor d'en Català, a ponent amb honor 

del venedor i a tramuntana amb honor del venedor. 

6. Peça de terra al lloc dit Sancta Cilia. Afronta a llevant amb honor del 

mas Catà, a migdia amb la riera de Valldeix, a ponent amb honor d'en 

Feliu Costa i a tramuntana amb honor del comparador i part amb honor 

del mas Andreu. 

7. Peça de terra al lloc dit ça carrera. Afronta a llevant amb honor d'en 

Bartomeu Català, a migdia amb honor del mas Carbó, a ponent amb 

honor d'en Bernat Reniu i a tramuntana amb honor d'en Catà. 

8. Peça de terra al lloc dit Plana de Macos. Afronta a llevant part amb 

honor d'en Ponç, part amb honor d'en Martí ipart amb honor d'en 

Masgròs, a migdia amb honor d'Antoni Vilaseca, a ponent amb honor 

del comprador i a tramuntana amb honor d'en Català. 

9. Peça de terra al lloc dit ça got. Afronta a llevant amb honor d'en Pons, a 

migdia amb honor d'en Soler, a ponent amb honor d'en Materó i a 

tramuntana amb honor d'en Mas. 
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Aquestes peces de terra les té dels seus avantpassats a prestació de cinquè i 

braçatge. Al mateix temps estableix de nou al mateix cens les següents peces 

de terra: 

1. Peça de terra al lloc dit a Çamora. Afronta a llevant amb honor d'en 

Soler, a migdia amb honor d'en Gener, a ponent amb honor d'en 

Ametller i a tramuntana amb honor d'en Gener. 

2. Peça de terra al lloc dit ses Comelles. Afronta a llevant amb honor del 

mas Mir, a migdia amb honor d'en Joan Saguí, a ponent amb honor d'en 

Costa i d'en Ballot i a tramuntana amb honor d'en Mir. 

3. Peça de terra al lloc dit Gardia. Afronta a llevant, ponent i tramuntana 

amb honor d'en Mir, i a migdia amb honor d'en Guillem Guerau. 

4. Peça de terra a sa Genestada. Afronta a llevant amb honor d'en Tria, a 

migdia amb el mar, a ponent amb honor del mas Orta i a tramuntana 

amb honor d'en Morot. 

Les quals peces de terra té dels seus avantpassats a prestació de cinquè i 

braçatge. En compensació d'aquesta reducció de censos a cinquè, braçatge i 

dues joves que prestava, ara pagarà 12 sous anuals, la meitat per sant Pere i 

Feliu d'agost i l'altra per Nadal. Per aquesta reducció pagarà 5 sous. 

 

Testimonis: Bartomeu Català i Antoni de Vilaseca, de dita parròquia de 

Mataró. 

 

Notari: Esteve Jordà, notari públic del regne d'Aragó. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 110) 
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1435, juny, 7 (Mataró) 

 

Guerau Villars, prevere beneficiat de la Seu, procurador de Graïda de Corbera, 

cambrera del monestir de sant Pere de les Puelles, estableix de nou a Bernat 

Reniu, de la vila de Mataró, una peça de terra erma que té dels seus 

avantpassats a Mataró, al lloc dit a sa carba, a prestació de cinquè i braçatge 

dels fruits. Afronta a llevant part amb honor d'en Lladó i part amb honor d'en 

Salvador Portell, a migdia amb honor d'en Reniu, alou de l'església de Santa 

Maria de Mataró, a ponent amb la riera de Valldeix i a tramuntana part amb 

honor d'en Soler i part amb honor d'en Catà. Per aquesta reducció de cinquè i 

braçatge pagarà 12 diners anuals per sant Pere i Feliu d'agost, i cinc sous en 

aquest acte. 

 

Testimonis: Jaume Bover i Lluís Vidal preveres de Barcelona. 

 

Notari: Pere Esteve Jordà, notari públic de Barcelona, com a tenint les 

escriptures de Guillem Jordà, pare seu.  

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 111) 

 

 

1435, juny, 21 (Barcelona) 

 

Joana, muller de Bernat Constantí, calafat ciutadà de Barcelona, amb 

consentiment del seu marit ven a Salvador Noguera, de Santa Maria de 

Mataró, una peça de terra que té a Mataró, al lloc dit Sancta Cilia. Està sota 

domini del monestir de sant Pere de les Puelles a cens de dos diners anuals per 

sant Pere i Feliu d'agost. Afronta a llevant amb honor d'en Morot, a migdia 

amb honor d'en Soler, a ponent amb honor del comprador i a tramuntana amb 
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honor d'en Soler. El preu de 55 sous de Barcelona, amb condició que es faci 

càrrec del cens.  

 

Testimonis: Bernat Casanoves, mestre de cases, Antoni Miquel i Gabriel 

Rigual, escrivents de Barcelona. 

 

Signatura  de domini de Gracia de Corbera, camerera del monestir de sant Pere 

de les Puelles. 

 

Notari: Guillem Jordà, notari públic de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 112) 

 

 

1435, juny, 25 (Mataró) 

 

Testament de Caterina, vídua d'Antoni Portell, difunt de la parròquia de Santa 

Maria de Mataró, fet patint malaltia, però en bona memòria i capacitat. Escull 

com a marmessors a Llorenç Flaquer, prevere beneficiat de l'església de Santa 

Maria de Mataró i Salvador Portell, nét seu, de Mataró. Demana que les 

injúries siguin restituïdes i les deutes pagades. Demana ser enterrada al 

cementiri de Santa Maria de Mataró. Destina 5 lliures de Barcelona per la 

sepultura i els llegats; llega 1 sou a l'altar major de Santa Maria de Mataró; a la 

resta d'altars de dita 2 diners; a totes les bacines de dita 2 diners; per les 

espelmes que cremen a dita els dissabtes 6 diners; que els marmessors facin 

celebrar les 33 misses dites de sant Amador destinant 33 sous; als marmessors 

5 sous; que els marmessors facin celebrar cinc misses en la dita església en 

honor de la verge Maria; a Clara, muller del dit Salvador Portell, 10 sous; a 

tots els néts o nétes que hagin nascut el dia de la seva mort 1 sou; a Antoni 

Pla, nebot seu, de Canet, 5 sous. Nomena hereu al seu nét Salvador Portell. 
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Testimonis: Bartomeu Català i Guillem Costa, ambdós de Valldeix. 

 

Notari: Salvador Mas, prevere i vicari de Santa Maria de Mataró per Joan 

Comes, rector de dita. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 113) 

 

 

1435, setembre, 5 (Barcelona)  -  (Manques de suport) 

(Trasllat fet per Pere Fitor, notari de Barcelona, el 1585) 

 

Pere Saguera, mercader ciutadà de Barcelona, habitant però en la parròquia de 

Santa Maria de Mataró, fill i hereu de Pere Saguera, difunt de dita parròquia, 

segons consta en el seu testament fet a Mataró el 14 de març de 1299
29

 davant 

de Berenguer Trulls, prevere de l'església de Santa Maria de Mataró pel rector 

Pere Guillem Jaufred. Per poder pagar certes quantitats que deu a Jaume 

Vicenç, cavaller, per un hospici situat al carrer que va al portale de la Bocaria 

[de la ciutat de Barcelona] i per lluir un censal mort de preu de 33 lliures i 15 

sous de Barcelona i pensió de 43 sous anuals que presta als hereus de Pere 

Eroles de la parròquia de Sant Genís de Vilassar ven a Bernat de Mataró, de la 

parròquia de Santa Maria de Mataró, el seu mas anomenat Saguera, amb les 

seves cases i la quintana, i amb una peça de terra amb arbres, que ho té tot en 

alou a Mataró, supra villam ipsius parrochie. Afronta a llevant part amb honor 

d'en Masgros i part amb honor d'en Ponsgem de la riera, part amb honor d'en 

Fornells, part amb honor d'en Ramon Folgueres, part amb honor d'en Costa de 

Cirera i part amb el comprador, al migdia part amb honor del comprador, part 

amb honor d'en Ramon Folgueres, part amb honor d'en Ponsgem, part amb 

                                                 
29

 .- Es una errada del document. Hauria de dir 1399. 
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honor de na Rovira de la riera, part amb honor d'en Ametller de la riera i part 

amb honor d'en Paruh, a ponent part amb honor d'en [...], part amb la riera de 

Cirera i a tramuntana part amb honor d'en Bonajam i part amb honor d'en 

Pujol. També ven una peça de terra erma de pertinences del dit mas situada a 

Mataró, que té en alou al lloc dit torrent Forcat. Afronta a llevant amb honor 

d'en Pi de Mata, a migdia amb honor del mas Ferrer de Valldeix i part amb 

honor d'en Martí de Mata, a ponent amb honor d'en Portell de Valldeix i a 

tramuntana amb honor d'en Mas de Mata. El seu pare havia permutat la 

senyoria del mas i la peça de terra a Ramon de Peguera, cavaller, i Isabel, 

muller seva, senyora del castell de Mataró, a canvi d'una peça de terra a Caldes 

d'Estrac i de 71 lliures i 10 sous de Barcelona, segons consta en acta fet a 

Mataró el 21 de desembre de 1411 davant de Pere Ponç, notari. La peça de 

terra del Torrent Forcat la té el venedor per enfranquiment fet per l'Infant Joan 

d'Aragó i Sicília, duc de Montblanc, com a germà i administrador de Joana, 

muller seva, com a [...] de Baltassar de Màrgens, fill seu, senyor del castell de 

Mataró, amb acta fet a València el 27 d'octubre de 1417 davant del notari 

Antoni Rigau. Preu de 220 lliures de Barcelona. Alamanda, muller de Pere 

Saguera, confirma aquesta venda. 

 

Testimonis: Joan Comabell, sabater i Francesc Julià, traginer. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

 

(MASMM. Pergamins Adan, núm. 47) 
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1435, novembre, 16 (Mataró) 

 

Antoni Moió, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, fill del difunt Antoni 

Moió de la parròquia de Santa Maria de Mataró, i de la seva muller Eulàlia, 

vivent, actualment muller de Joan Valari, àlies Ferrer, de l'esmentada 

parròquia, reconeix haver rebut de Antoni Mallol, sogre seu de la parròquia de 

Sant Julià d'Argentona, per mans d'Antoni Guerau, ferrer de Mataró, gendre de 

dit Mallol, 150 sous, part de les 35 lliures de Barcelona promeses en dot a 

Francesca, muller de Moió i filla de Mallol, segons consta en instrument dotal 

signat en poder del notari infrascrit el 4 de febrer de 1432, i es signà també 

debitori de 350 sous davant de l'esmentat Antoni Guerau i de Gabriel Arnau, 

ambdós de Mataró. 

 

Testimonis: Joan Saguí, batlle de Mataró i Pere Vilar carnisser de Mataró. 

 

Notari: Bartomeu Agell, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 218) 

 

 

1435, desembre, 9 (Argentona) 

 

Antoni Guerau, ferrer de la vila de Mataró, reconeix haver rebut a Antoni 

Mallol, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, sogre seu, que li ha lliurat 

en tres pagaments 100 sous que restaven de les 35 lliures de Barcelona per raó 

del dot d'Antònia, filla de Mallol i muller de Guerau.  

 

Testimonis: Joan Rosselló, de la parròquia de Sant Martí de Teià i Pere 

Bramona d'Argentona. 
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Notari: Bartomeu Agell, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 249) 

 

 

1435, desembre, 9 (Argentona) 

 

Antoni Saguí, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, reconeix haver rebut 

d'Antoni Mallol, sogre seu d'Argentona, 60 sous de les 40 lliures de Barcelona 

per raó del dot de Joana, filla de Mallol i muller de Saguí. 

Testimonis: Joan Rosselló, de la parròquia de Sant Martí de Teià i Pere 

Bramona d'Argentona. 

 

Notari: Bartomeu Agell, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 249) 

 

 

1436, febrer, 13 (Mataró)    

 

Bernat Mataró, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, ven a Joan Soler, de 

dita, un cens d'una quartera de forment a mesura de dita vila i els drets de 

domini que rep per una peça de terra que Narcís Saurí, àlies Sibília i la seva 

muller Angelina, senyora útil i propietària del mas Sibília de Mataró, al lloc 

dit Çespinalt. Afronta a llevant amb honor del mas Creus, a migdia part amb 

honor d'en Pere Fornells i part amb honor d'en Bartomeu Pou, a ponent amb 

honor d'en Benajam i a tramuntana part amb honor d'en Lladó, part amb honor 

d'en Ballot, part amb honor d'en Pons de la parròquia d'Argentona i part amb 

honor d'en Bernat Ferrer de Mataró. Preu de 34 florins que equivalen a 18 

lliures i 14 sous de Barcelona. 
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Testimonis: Esteve Roig i Nicolau Benajam de Mataró. 

 

Notari: Bartomeu Agell de Barcelona, regent de l'escrivania de la vila i terme 

del castell de Mataró. 

 

(MASMM. Pergamins Adan, núm. 48) 

 

 

1436, octubre, 17 (Barcelona) 

 

Joan Reniu, notari ciutadà de Barcelona i Bernat Reniu, de la parròquia de 

Santa Maria de Mataró, estableixen en emfiteusi a Jaume Padró, sastre de 

Mataró, la part de ponent d'un hort de pertinences d'una casa que tenen a 

mitges a Mataró, «in platea seu foro dicte ville», la qual té 28 pams de llarg a 

mesura de Barcelona. Es té pels successors de Francesc Capella, difunt, de 

Mataró, al cens de 21 sous anuals per Nadal, els quals ho tenen per la llàntia 

que crema a l'altar de Santa Maria de Mataró. Afronta aquesta part a llevant 

amb la resta de l'hort, a migdia amb tinença d'en Bertran de Pegulla, àlies 

Hospital, a ponent amb tinença de l'establert i a tramuntana amb tinença d'en 

Llorenç Mas de Mataró. Cens de 11 sous anuals per Nadal. Entrada de 66 

sous. 

 

Testimonis: Simó Muntells i Manuel Demer, escrivent, ciutadans de 

Barcelona. 

 

Notari: Francesc Cerdà, de Barcelona. 

 

 

(MASMM. Pergamins Adan, núm. 49) 

 



755 

 

1436, novembre, 18 (Mataró) 

 

Antoni Moió, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, fill d’Antoni Moió, 

difunt de dita i d’Eulàlia, vivent, avui muller de Joan Vilar, àlies Ferrer, de 

Mataró, reconeix haver rebut de Francisca, muller seva, filla d’Antoni Mallol i 

d’Alamanda, de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, 50 sous per mans 

d’Antoni Guerau, germà de Francisca, d’un dels terminis de les 35 lliures 

promeses en dot segons instrument dotal davant del notari infrascrit el dia 4 de 

febrer de 1432.  

 

Testimonis: Antoni Soler de Valldeix, de Mataró i Pere Major de Sant Andreu 

de Llavaneres.  

 

Notari: Bartomeu Agell, de Barcelona.  

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 482) 

 

 

1436, desembre, 07     

 

Pere Mas de la Riera, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, ven a Antoni 

Mas des Castellar, de dita, un cens de 5 sous per Nadal que rep sobre una casa 

de Joan Miró, de dita, té a la vila de Mataró. Pere Mas la té pel rei. Afronta a 

llevant amb honor d'en Joan Comes, a migdia part amb altre casa de Joan 

Miró, a ponent i a tramuntana amb casa de dit Joan Comes. També ven els 

cens de 8 sous i 3 diners que rep per Sant Pere i Sant Feliu d'agost sobre una 

casa i 3 peces de terra contigües, que Bernat Folgueres, pescador de Mataró, té 

en dita vila, al lloc dit Vilardell. Pere Mas les té pel mas Orta al cens de 3 sous 

anuals, i dit pel rei. Afronta a llevant amb la riera de Cirera, a migdia amb 
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honor d'en Sabater, a ponent amb honor d'en Lladó de Valldeix i a tramuntana 

amb els hereus de Ferrer Isern, difunt. Preu de 7 lliures i 10 sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Bartomeu Jofre i Pere Comes, ambdós de Mataró.  

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.23) 

 

 

1436, desembre, 9 (Argentona) 

 

Antoni Gili, fill de Feliu Gili i de la seva muller Eulàlia, de Sant Julià 

d’Argentona, fan rebut a Francesc Beatriu, fill d’Antoni Beatriu i de la seva 

muller Maria, per 25 lliures que Antoni Beatriu, pare de Francesc, prometé 

donar per la dot de Francesca, filla seva i futura muller d’Antoni, de les quals 

Antoni Gili en feu escreix de 12 lliures i mitja. Fent pacte que si tenen fills 

pugui la dita Francesca disposar de les dites 25 lliures per  totes les seves 

voluntats, disposant però només de 10 lliures si morís sense fills legítims. I per 

poder complir amb tot això Antoni Gili obliga tot el seu mas anomenat Gili, de 

la parròquia d’Argentona, que te sota domini de l’honorable Pere des Bosc, 

ciutadà de Barcelona, senyor del castell de Sant Vicenç. 

 

Testimonis: Jaume Rovira, Bernat Roqueta, Antoni Far i Joan Croanyes, tots 

d’Argentona. 

 

(Document parcialment mutilat per la seva banda superior dreta). 

 

(APCBA. Pergamí,  núm. 12) 
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1437, gener, 5 (Barcelona) 

 

Pere Joan de Pou, escrivent del senyor Rei, i lloctinent del Batlle General de 

Catalunya, estableix de nou a Bartomeu Català, de la parròquia de Santa Maria 

de Mataró, un hospici que té davant l'església parroquial de la vila de Mataró. 

Afronta a llevant amb el cementiri, a migdia part amb en Benajam i part amb 

en Pere Ros i part amb en Bernat Ferrer, a ponent amb en Gabriel Arnau i a 

tramuntana part amb en Bernat Bonet i part amb en Francesc Soler, tots de dita 

vila. Cens de 3 sous anuals per Nadal. Entrada d'11 sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Bernat sa Fàbrega i Pere Suau, notari ciutadà de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 234) 

 

 

1437, setembre, 9 (Barcelona) 

 

Pere Joan de Pou, Secretari Reial i Lloctinent del Batlle General de Catalunya, 

estableix en emfiteusi a a Gabriel Arnau, de la parròquia i vila de Santa Maria 

de Mataró, unes cases que posseeix en l'esmentada parròquia, fora però a prop 

de la vila de Mataró, en els límits del seu mas anomenat Arnau. Afronta a 

llevant amb honor d'en Bernat Ferrer, a migdia amb la riera anomenada de 

Cirera, a ponent part amb la riera i part amb honor d'en Bonet i a tramuntana 

amb honor d'en Pere Roig. Permet construir i edificar de nou un clibanum
30

 o 

forn per pa i altres aliments a us i empriu de la seva casa i família. Cens anual 

de 7 sous per Nadal. Entrada d'onze sous dipositats en la taula de canvi de 

Berenguer Vendrell. 

 

                                                 
30

 .- Forn de terrissa 
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Testimonis: Bartomeu Salvador i Gabriel Artedó, notari ciutadà de Barcelona. 

 

Notari: Jaume Nadal, escrivà de la Batllia General de Catalunya. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 398) 

 

 

1438, maig, 7 (Mataró) 

 

Testament de Bartomeu Català, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, 

detingut malaltia de la qual tem morir. Nomena marmessors a Bernat Ferrer, 

Antoni Català, fill seu, Jaume Padró i Pere Villar, tots quatre de Mataró. 

Demana que es paguin les seves deutes i es restitueixin les injúries. Demana 

ser enterrat al cementiri de l’església de Santa Maria de Mataró. Destina per la 

sepultura i pels llegats 60 lliures de Barcelona, de les quals llega 2 sou a l'altar 

major de Santa Maria de Mataró, 1 sou a cada altar de dita església, 2 diners a 

cada bacina de dita església, 33 sous per 33 misses dites de sant Amador, 10 

sous a cada marmessor i 1 sou al seu senyor natural per raó de domini. Llega 

al seu fill Antoni Català 25 sous i a la seva muller Clarà 50 sous. A Bartomeu, 

fill de dit Antoni i nét seu, 25 sous i les cases que posseeix a la vila de Mataró, 

amb tots els seus drets i pertinences, les quals cases es troben situades prop de 

l'església de dita vila, però si dit Bartomeu mor sense tenir fills que arribin a 

edat de fer testament llega les esmentades cases a l'hereu del mas Català., 

situat en dita parròquia, al lloc dit Valldeix. A cada nét o néta 50 sous. A 

Isabela, filla de Joan Català, fill seu, néta seva, 100 lliures de Barcelona per 

quan es casi, les quals té el seu pare. A Eulàlia, muller del testador, 50 sous i 

la nomena usufructuària mentre no es torni a casar. Per remissió de la seva 

ànima funda dos aniversaris en l'església de Santa Maria de Mataró, un a 

celebrar per la festa de sant Abdon i Senén, que es celebra el 30 de juliol i es 

celebri en l'altar dels esmentats sants i l'altre aniversari en la festa de sant 
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Antoni, que es celebra el 18 de gener i es faci en l'altar de l'esmentat sant, els 

quals ha de celebrar el rector de dita o el vicari i preveres i hagin de celebrar 

una missa de rèquiem i absolució sobre el túmul seu, amb creu i salpàs, pels 

quals aniversaris consigna 9 sous de Barcelona, els quals han de donar 4 sous 

anuals a cada aniversari i el sou que sobra que els seus marmessors el 

distribueixin amb els administradors dels aniversaris. El que sobri de les 60 

lliures mana es distribueixi en misses. Nomena hereu universal al seu fill 

Antoni Català.  

 

Testimonis: Joan Villar i Francesc Ferrer, ambdós habitants a Mataró. 

 

Notari: Salvador Mas, prevere i vicari de Santa Maria de Mataró per Joan 

Comes, rector de dita.  

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 270) 

 

 

1438, maig, 10     

 

Bertran de Pegulla, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, per certs deutes 

que té amb Jaume Padró, sastre de dita vila, li fa donació de les cases que té a 

la plaça del mercat de Mataró. Afronta a llevant amb honor d'Antoni Reniu, a 

migdia amb la plaça, a ponent amb honor de dit Padró, i a tramuntana part 

amb honor d'en Padró i part amb honor d'Antoni Reniu. Es té pel rei. 

 

Testimonis: Bernat Ferrer, Bartomeu Pou i Pere Ros, tos de Mataró. 

 

Signatura  de domini de Jaume Gener, cavaller, agent del Batlle General de 

Catalunya. 1450. 
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Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.23) 

 

 

1438, novembre, 10 (Mataró) 

 

Antoni Moió, de la parròquia de santa Maria de Mataró, reconeix haver rebut 

d’Alamanda, sogre seva, vídua d’Antoni Mallol, de la parròquia de sant Julià 

d’Argentona, 50 sous que són part de la dot promesa per dits cònjuges a 

Francesca, filla seva i muller d’Antoni Moió. 

 

Testimonis: Pere Ram, sastre i Joan Fexes, ferrer de Mataró. 

 

Notari: Bartomeu Agell, notari públic de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 162) 

 

 

1439, gener, 28     

 

Bernat Mataró ven a Bartomeu Pou una peça de terra o camp al lloc dit les 

Illes den Mataró, de la parròquia de Mataró, sota domini de Sant Cugat. 

Afronta a llevant amb carrer públic, migdia amb el mar, a ponent part amb 

honor vostre (Pou) mitjançant camí i part amb honor de Pere Masgròs i part 

honor del mas Sibília i a tramuntana amb honor de dit mas Sibília i part amb 

honor vostre mitjançant camí. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 
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(AHPB, manual 142.23) 

 

 

1439, febrer,  28     

 

Guillem Fornells, fill de Pere Fornells, difunt de Santa Maria de Mataró, i de 

Francesca, vivent , reconeix haver rebut de Joana, muller seva, filla de Bernat 

Armengol, difunt de Sant Cebrià de Tiana, i d'Eulàlia, vivent, que fou muller 

de Joan Noguera, difunt de Sant Martí de Teià, 100 lliures de Barcelona de 

dot. 

 

Testimonis: Joan Palau de Sant Cebrià de Tiana i Berenguer Rosselló de Sant 

Martí de Teià. 

 

L'11 de gener de 1440 es signa àpoca, essent testimonis en Bernat Ferrer de 

Mataró i en Bernat Ponsgem, mercader ciutadà de Barcelona  

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.23) 

 

 

1440, gener, 22 (Monistrol de Montserrat) 

 

Guillem Aimeric, de la vila de Sant Cugat del Vallès i Pere Aimeric, mestre de 

cases del lloc de Monistrol de Montserrat, fan donació al seu germà Francesc 

Aimeric, assaonador de pells de la ciutat de Barcelona, de tots els drets que 

tenen sobre el mas anomenat Espanyol, de la parròquia de Santa Maria de 

Mataró, i les seves terres i possessions, que tenen per donació de Angelina, 

muller de Francesc Lori, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, la qual 
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donació fou feta a Mataró el 15 de gener de 1431 davant del notari Pere Ponç, 

de Barcelona. 

 

Testimonis: Francesc Vidal, Romeu Llorenç i Antoni Coll, tots de Monistrol 

de Montserrat. 

 

Notari: Berenguer Vall, rector de Monistrol. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 341) 

 

 

1440, març, 7 (Barcelona) 

 

Antoni Capella, major de dies i la seva muller Margarida, i Antoni Capella fill 

comú junt amb la seva muller Antònia, tots de la parròquia de Santa Maria de 

Mataró, reconeix haver rebut a Vicenç Ballot, de dita, 22 lliures i 11 sous de 

Barcelona per la lluïció d'un cens sobre la part de llevant d'una peça o quintana 

de terra de les cases que tenen al lloc dit les Illes. També serveix per la venda 

de dues feixoles de terra contigües també al lloc dit les Illes. Les quals feixes 

són de pertinences del mas Capella que tenen a Mataró, sota domini de l'obra 

del monestir de Sant Cugat del Vallès. Aquesta venda consta en poder del 

notari infrascrit. I els diners obtinguts seran per lluir un censal mort de pensió 

anual de 22 sous i 5 diners i preu de 22 lliures i 11 sous de Barcelona que dits 

Capella presten a Guillem Costa de Valldeix el primer d'abril, com a succeint a 

l'hospital de la Santa Creu de Barcelona.  

 

Testimonis: Bartomeu Jofre i Pere Comes, de la parròquia de Mataró. 

 

Notari: Bartomeu Agell, de Barcelona. 
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(APCCM. Pergamí,  núm. 378) 

 

 

1440, març, 7 (Mataró) 

 

Antoni Capella, major de dies, Margarida muller seva i Antoni Capella, fill de 

dits cònjuges, tots de la parròquia de Santa Maria de Mataró, per pagar 

aquelles 22 lliures i 11 sous de Barcelona preu d’un censal mort de 32 sous i 5 

diners de pensió anual a pagar l’1 d’abril a Guillem Costa, de la dita parròquia, 

com a succeint l’hospital de la Santa Creu de Barcelona, el qual censal és part 

d’un de major que els Capella i l’esmentat costa paguem al dit hospital, venen 

a Vicenç Ballot, de Mataró, la part oriental d’una peça de terra o quintana amb 

cases que tenen a Mataró, al lloc dit a çes illes. La qual peça de terra que té les 

marges vallats. Afronta a llevant amb honor del comprador, que fou d’en 

Lladó, a migdia amb un camí públic que va a la ciutat de Barcelona, a ponent 

amb la resta de la peça de terra i a tramuntana amb un camí públic que va de 

l’esmentada parròquia de Mataró al lloc de Caldes d’Estrac. També li venen 

dues feixetes de terra contigües que tenen a Mataró, al lloc dit de les illes, una 

de les quals afronta a llevant part amb honor d'en Bruguera, a migdia amb 

honor d'en Joan Saguí mitjançant un carrer públic i part amb honor dels 

venedors, a ponent amb honor del comprador, que fou d’en Lladó i a 

tramuntana amb honor d'en Ponsgem. L’altre feixeta de terra afronta a llevant 

amb honor d'en Joan Saguí, a migdia part amb honor d'en Creu i part amb 

honor dels venedors, a ponent amb honor dels venedors mitjançant el camí 

públic i a tramuntana amb els compradors mitjançant un camí públic. Les 

quals peces que venen, juntament amb el mas Capella, es tenen per l’obra del 

monestir de Sant Cugat del Vallès a certs censos que seguiran pagant els 

venedors. Preu de 22 lliures i 11 sous de Barcelona. 

 

Testimonis:  Bartomeu Jofre i Pere Comes, ambdós de Mataró.  
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Notari Bartomeu Agell, notari públic de Barcelona. 

 

Signatura  de domini de Guillem Ramon de Barberà, frare benedictí, obrer del 

monestir de Sant Cugat del Vallès. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 422) 

 

 

1440, abril, 22 

 

Joan de Pou, secretari reial, estableix en emfiteusi a Pere Ros, de Santa Maria 

de Mataró, una casa que té a Mataró, que afronta a llevant amb carreró que 

porta a l’església, a migdia amb honor de Gabriel Arnau que fou d’en Soler, a 

ponent amb honor de d’en Català i a tramuntana part amb dit Català i part amb 

tinença d’en Benejam de dita vila, edificada de nou. Pensió anual de 4 sous a 

pagar per Nadal. Entrada d’11 sous. 

 

(ACA, BGC, BA, volum 137) 

 

 

1440, novembre, 25  

 

Antoni Moió, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, reconeix haver rebut 

de Alamanda, vídua d’Antoni Mallol, de la parròquia de Sant Julià 

d’Argentona, sogra seva, 50 sous de Barcelona d’una major quantitat per dit 

de Francesca, muller de Moió i filla d’Alamanda. 

 

Testimonis: Joan Feixes, ferrer, Salvador Gaullí i Pere Ros, escrivent de 

Mataró. 
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Notari: Bartomeu Agell, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 488) 

 

 

17 de juny de 1441 

 

Galzeran de Requesens, cavaller, Batlle General de Catalunya, estableix en 

emfiteusi a Jaume Padró, de Mataró, una taula de fusta de longitud 2 canes a 

mesura de Barcelona i d’ample 12 pams, situada en la plaça del casell del lloc 

de Mataró, davant d’una casa de Padró que havia estat d’en Bertran, 

mitjançant un carrer, al costat de llevant d’una arcada. Afronta a llevant amb 

l’esmentada arcada, a migdia i ponent amb dita plaça i a tramuntana amb dita 

via pública que és entre dita taula i dita casa vostra. Pensió de 12 diners anuals 

per Sant Joan. Per entrada 11 sous a pagar a la taula de canvi de Jaume des 

Puig, canviador de Barcelona.  

 

(ACA, BGC, BA, volum 137) 

 

 

1442, abril, 3 (Mataró)    

(Trasllat fet pel notari Jaume Mas, de Barcelona, com a tenint les escriptures 

del difunt Bartomeu Agell, el 1481) 

 

Pere Vilardell, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, procurador nomenat 

per Antoni de Mas, notari i Salvador Vives, ferrer, ciutadans de Barcelona, 

tutors dels fills del difunt Joan Pujol, ferrer de Barcelona, ven en encant públic 

a Gabriel Arnau, de Mataró, una peça de terra situada a Mataró, al lloc dit 

Campdome. Es té per la capellania major de Santa Maria de Mataró, agregada 

al Capítol o Casa de la caritat de la Seu de Barcelona a l’agrer del sisè. 
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Afronta a llevant part amb honor del comprador i part amb honor d’en Pere 

Sabater, a migdia amb honor de Pere Sabater, a ponent amb honor d’en Rupit 

que fou de dit Joan Pujol, i a tramuntana amb honor d’en Joan Vilar de 

Mataró. Preu de 60 sous. 

 

Testimonis: Jaume Padró, sastre i Joan Llibra, de Mataró.  

 

Signatura  de Bernat de Pegulla, corredor. 

 

Signatura  de domini de Ramon Riba, canonge de Barcelona, procurador de la 

Casa de la Caritat. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 514) 

 

 

1442, abril, 3  (Argentona)      

 

Pere Bramona i Pere Galzeran Bramona, fill seu, de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona, venen a Pere Fornells, àlies Viver, de dita parròquia, una feixa de 

terra erma que tenen en alou a Argentona, al lloc dit coll de les Corts, també 

dit de les Buygues. Afronta a llevant amb honor d'en Estrany, que avui el 

comprador té plantada de vinya a rabaça, a migdia amb un camí quo itur ad 

villam de Matar-ne, a ponent amb honor d'en Moió d'Argentona i a tramuntana 

amb honor d'en Mateu. Preu de 99 sous.  

 

Testimonis: Bernat Batlle i Joan Doy, àlies Buscà, ambdós d'Argentona  

Notari: Bartomeu Agell, de Barcelona. 
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(MASMM. Pergamins Església, núm. 68) 

 

 

1442, abril, 12 (Barcelona)   

(Trasllat de 1476 del notari Jaume Mas) 

 

En Salvador Thió, mestre de cases ciutadà de Barcelona, pare i administrador 

de Rafaela, filla impúber i hereva de Paula, difunta, primera muller seva i 

Agnès, vídua i hereva d'Esteve Mas, de Santa Maria de Mataró, àvia materna 

de dita Rafaela, amb testament fet per dit Mas el 25 de febrer de 1429 davant 

de Narcís Sartella, sagristà de Sant Esteve de ?, regent en l'escrivania de 

l'església de Mataró per Gabriel Gombau, canonja de la Seu de Barcelona i 

rector de Santa Maria de Mataró, per lluir el censal mort de 27 sous i 6 diners 

de pensió anual i preu de 19 lliures i 5 sous de Barcelona que Esteve Mas 

prestava a Pere de Vilalba, difunt cavaller, venen a Antoni Mas, barber de dita 

vila de Mataró, un casa amb situada a la vila de Mataró, a la plaça del mercat, 

la qual és té pel rei com a senyor del castell de Mataró. Afronta a llevant amb 

la plaça, a migdia i ponent amb la casa d'en Teixonera, de la parròquia de Sant 

Martí d'Arenys, que fou d'en Ramon Llibra i de la qual en pertanyia la casa 

que ara venem, i a tramuntana amb la domus furni comunibus. Pertanyia a 

Paula per donació feta pels seus pares Agnès i Esteve Mas, i al dit Esteve com 

a succeïnt a Guillem de Mas, pare seu de Mataró que ho tenia per renuncia de 

Pere Mas de la Riera, de Mataró, nebot seu, de la dita casa, aleshores derruïda, 

davant de Bartomeu Agell,notari de Barcelona, el 12 d'abril de 1425, i dit 

Guillem el tenia per compra a Guillem de Modolell, boter ciutadà de 

Barcelona, procurador de Gilarmunda, vídua de Francesc Marí, ciutadà de 

Barcelona, en nom propi i com a tutora de la seva filla Francesca, davant del 

notari del castell de Mataró Pere Martí, el 8 de febrer de 1377. Preu de 27 

lliures i 10 sous de Barcelona. Paga de cens 4 sous per Nadal dels 12 sous que 
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pagava tota la casa d'en Teixonera de la qual era aquesta, que foren d'en 

Bernat Escuder. 

 

Testimonis: Antoni de Capdevila, mercader ciutadà de Barcelona i Joan 

Guerau, escrivent de Barcelona. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

«Jo Pere Joan Ferrer, cavaller senyor del castell de Mataró e altres baronies 

del Maresme, ferm les coses demunt dites per senyal de senyoria, salvats los 

meus drets».  

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 114) 

 

 

1442, maig, 26 (Argentona) 

 

Testament d’Àngela, muller del difunt Bernat Batlle, de Sant Julià 

d’Argentona, en plena salut. Escull com a marmessors a Bernat Batlle, gendre 

i fillastre seu i fill de l’esmentat Bernat Batlle, i Bernat Cisa, nét de la 

testadora de Sant Pere de Premià. Primer de tot mana que tots deutes que el dia 

del seu òbit tingui siguin pagats i que les seves injúries siguin restituïdes. 

Escull la sepultura en el cementiri de l’església parroquial d’Argentona, en el 

túmul on descansa el cos del seu marit. Consigna per la seva ànima, per 

l’enterrament, pel cap d’any i pels llegats 20 lliures, dels quals 12 diners a 

l’altar major de Sant Julià d’Argentona; 6 diners a l’altar de Sant Llorenç i 6 

diners als altres altars de dita església; 6 diners a l’altar o capella de Santa 

Maria de Viver de dita parròquia; 12 diners a la bacina de l'obra de l'església 

de Sant Julià d'Argentona i a les altres bacines de l’esmentada església. Mana 

que es celebri per la seva ànima 33 misses per la vida de sant Amador en 
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l’esmentada església o en altra que triïn els marmessors, assignant 33 sous. 

Vol celebrar en l’església d’Argentona un novenari, o sigui, que els nou dies 

després de la mort es celebri una missa diària. Llega als marmessors 10 sous 

per amor a Déu. Llega a Sància, filla seva i muller de Bernat Batlle, fillastre i 

marmessor de la testadora 110 sous. A l’esmentat Bernat Batlle, a més del 

llegat com a marmessor, li llega 88 sous. Llega a Bernat Lloreda, ciutadà de 

Barcelona, fill de la testadora i del difunt Bernat Lloreda, primer marit seu, 

110 sous. Llega a les seves filles Francisca, muller de Llorenç Puig, àlies 

Ballot de la parròquia de Cabrera, i Elionor, muller de Mateu Goday, 

agricultor ciutadà de Barcelona, 5 sous. Llega a la seva neta Angelina, muller 

de Narcís Saurí de la parròquia de Llavaneres, filla de la difunta Joana, muller 

d’Antoni Bruguera àlies Lloreda i filla de la testadora 11 sous. Llega a tots els 

seus nets 5 sous. Llega a Bernat Cisa net i marmessor de la testadora 22 sous a 

part del llegat com a marmessor. Llega al senyor terrenal en reconeixement 12 

diners. Nomena hereva universal a la seva filla Sància, muller de l’esmentat 

Bernat Batlle, substituint-la en cas de premorir a la testadora pels seus fill o 

filles, sinó la seva filla Elionor, sinó la seva néta Angelina.  

 

Testimonis: Bartomeu Janer d’Argentona i Gabriel Catà de Mataró. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(APCCA.  Pergamí,  núm. 13) 

 

 

1443, febrer, 24  (Mataró)   

 

Antoni Ramon, de Sant Julià d'Argentona, reconeix deure a Feliu Gili, de dita 

parròquia, pel dot i augment de la difunta Angelina, filla de Gili, muller que 
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fou del difunt Pere Ramon, set lliures de Barcelona, de les quals pagarà 50 

sous per la festa de pasqua vinent, per tots sants 50 sous i les restants 40 sous... 

 

Testimonis:  Joan Perich, de Mataró, i Bernat Bonet, de la parròquia de Sant 

Julià d'Argentona. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(ACA, ANM, 2) 

 

 

1444, abril, 30 (Barcelona) 

 

Narcís Dalmau, canonge i prepòsit del mes d'abril de la Seu de Barcelona, 

confirma a Gaspar Vilardell, àlies Tria, de la parròquia de Santa Maria de 

Mataró, senyor útil i propietari del mas Andreu, de dita parròquia, dues peces 

de terra de pertinences del dit mas situades a Mataró. Una de campa, d'una 

mujada i mitja, al torrent de la Ginesta. Afronta a llevant part amb tinença 

d'en Morot, part amb tinença d'en Portell i part amb tinença d'en Orta, a 

migdia amb el mar, a ponent amb tinença d'en Bartomeu Lladó i a tramuntana 

part amb tinença d'en Bartomeu Lladó i part amb tinença d'en Costa. La 

segona peça de terra, campa, de dos seyons situada en l'esmentada parròquia, 

al lloc dit Mujal. Afronta a llevant amb tinença d'en Bartomeu Lladó, a migdia 

amb tinença d'en Ledó de Valldeleix, a ponent amb tinença d'en Costa i a 

tramuntana amb tinença del mas Sibília. El cens del mas Andreu, de la qual 

són dites terres, és de mitja quartera de forment, una quartera i mitja d'ordi i 

mitja quartera d'espelta, a mesura de la vila de Granollers per Sant Pere i Sant 

Feliu d'agost, i 4 sous i 2 diners per Nadal. Per la confirmació ha rebut 9 sous. 
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Testimonis: Bernat Lladó de Valldeix, de Mataró i Gaspar Coll, estudiant d'art, 

habitant a Barcelona. 

 

Notari: Joan Brujó, de Barcelona.  

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 630) 

 

 

1444, abril, 30 (Barcelona) 

 

Gaspar Vilardell, àlies Tria, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, 

propietari del mas Andreu de dita, estableix a Bartomeu Lladó, de Mataró, una 

peça de terra campa, d'una mujada i mitja, que per títol de confirmació fet en 

data d'avui per Narcís Dalmau, canonge i prepòsit del mes d'abril de la Seu, al 

torrent de la Ginesta. Afronta a llevant part amb tinença d'en Morot, part amb 

tinença d'en Portell i part amb tinença d'en Orta, a migdia amb el mar, a 

ponent amb tinença d'en Bartomeu Lladó i a tramuntana part amb tinença d'en 

Bartomeu Lladó i part amb tinença d'en Costa. També una peça de terra campa 

de dos seyons situada en l'esmentada parròquia, al lloc dit Mujal. Afronta a 

llevant amb tinença d'en Bartomeu Lladó, a migdia amb tinença d'en Ledó de 

Valldeleix, a ponent amb tinença d'en Costa i a tramuntana amb tinença del 

mas Sibília. El cens seran 4 sous per la primera terra i 2 diners per la segona, a 

pagar per Sant Pere i Sant Feliu d'agost. El cens que paguen les terres 

juntament el mas Andreu a la prepositura és de mitja quartera de forment, una 

quartera i mitja d'ordi i mitja quartera d'espelta, a mesura de la vila de 

Granollers per Sant Pere i Sant Feliu d'agost, i 4 sous i 2 diners per Nadal, que 

seguirà pagant Vilardell. Entrada de 14 florins, equivalents a 7 lliures i 14 sous 

de Barcelona. 
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Testimonis: Bernat Lladó de Valldeix i Gaspar Coll, estudiant d'art habitant a 

Barcelona. 

 

Signatura  de domini de Narcís Dalmau, canonge de la prepositura d'abril de la 

Seu. 

 

Notari: Joan Brujó, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 645) 

 

 

1444, maig, 30 (Argentona) 

 

Joana, muller d’Antoni Fornells de Sant Julià d’Argentona, patint greu 

malaltia de la qual tem morir però amb bon seny ordena el present testament 

nomenat marmessors a Antoni Mas nebot seu de Santa Maria de Mataró i Pere 

Ilella, àlies [Fornells] gendre seu d’Argentona. Mana que els seus deutes 

siguin pagats i les seves injúries restituïdes. Escull la sepultura al cementiri de 

l’església d’Argentona, al túmul del mas Fornells. Llega per l’ànima i per la 

sepultura, novena i cap d’any 7 lliures dels quals destina 1 sou a l’altar Major 

de l’església d’Argentona en el qual cementiri vol ser enterrada, i 6 diners als 

altres altars de l’església d’Argentona, 6 diners a l’altar de Santa Maria del 

Viver que vol que es gastin en ornaments, 2 diners a les bacines de dita 

església. Mana que es celebri en l’església d’Argentona 33 misses a la vida de 

Sant Amador per les quals destina 33 sous. Llega 5 sous als marmessors, 1 

sous als  [nebots], 1 sou al seu senyor terrenal. El que sobri de les 7 lliures que 

es destini a misses i almoines segons els seus marmessors. Nomena hereu 

universal a la seva filla Eulàlia, muller de Pere Ilella àlies Fornells.  

 

Testimonis: Pere Ferrer i Jaume Ferrer de Sant Julià d’Argentona. 
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Notari: Joan Bassart vicari d’Argentona (clos al març de 1448). 

 

(APCSP.  Pergamí,  núm. 14) 

 

 

1444, desembre, 26  (Mataró) 

 

Bernat Ferrer, de la vila de Mataró, ven a Joan Saguí, de Mataró, la part de 

ponent d'una peça de terra situada a Mataró, al lloc dit aragoidia, que fou de 

pertinences d'un mas de Ferrer, inhabitat, anomenat Caldes, situat a Mataró, la 

qual juntament amb el mas es tenen per la Cambreria de sant Pere de les 

Puelles al cens de 9 sous per Nadal. El cens, que és per la peça de terra i per la 

resta del mas Caldes, el seguirà pagant el venedor. Afronta a llevant part amb 

honor d'en Mataró i part amb la resta de la peça de terra mitjançant un camí o 

torrent que baixa del castell de Mataró, a migdia part amb honor d'en Major 

del Castell i part amb camí que per allà passa, a ponent part amb honor d'en 

Pons, part amb honor d'en Benajam i part amb honor d'en Pere Moió 

mitjançant un camí i a tramuntana part amb honor d'en Ametller i part amb 

honor d'en Major del Castell. La dita peça de terra i el mas li pertany per 

compra feta a Assinet?, vídua de Bernat Sans, notari ciutadà de Barcelona amb 

acta fet davant del notari infrascrit el 25 de novembre de 1440. Preu de 99 

sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Bernat Fuster i Joan Sala de Valldeix. 

 

Notari: Bartomeu Agell, notari públic de Barcelona. 

 

Signatura  de domini de Graïda de Corbera, cambrera del monestir de sant 

Pere de les Puelles. 
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(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 116) 

 

 

1444, desembre, 29 (Mataró) 

 

Graciana, muller de Pere Mas de la Riera, de la parròquia de Santa Maria de 

Mataró, filla i hereva del difunt Pere Mas, sastre de Mataró, tal i com consta 

en el testament que va fer davant de Salvador Mas, prevere de Mataró per Joan 

Comes, rector de dita, el 8 de juny de 1440, per poder pagar a Bartomeva, 

vídua de l'esmentat Pere Mas, pare seu, 30 lliures de Barcelona dotals de les 

60 lliures que el seu pare va deixar-li, ven a Antoni Palau, de dita parròquia, 

un cens de 10 sous anuals que rep anualment per Tots Sants per raó d'una casa 

amb una quintana al darrera que dit Palau posseeix a Mataró, la qual té per ella 

a l'esmentat cens i sota domini de la capellania de l'església de Mataró, sota 

certs censos que satisfà l'hereu del mas Creu. Afronta la casa i la quintana a 

llevant amb honor d'en Bertran de Pegulla, que fou d'en Jaume Padró, sastre, i 

part amb honor de l'esmentat Padró, a migdia amb honor d'en Jaume Padró 

que fou d'en Guillem Arnau, a ponent amb honor d'en Joan Ferrer que fou d'en 

Pere Creu, difunt senyor del mas Creu, i a tramuntana amb un carrer. I dit cens 

pertanyia al seu pare per compra que va fer a Pere Creu de Mataró, fill de 

Jaume Miró, àlies Creu, habitant a Mataró però en el moment de la venda 

habitant a Cardedeu i Bartomeva, difunta muller seva, senyora útil i 

propietària del mas Creu de Mataró. Preu de 10 lliures de Barcelona. 

 

Testimonis: Antoni Llorenç, ferrer de Malgrat, vescomtat de Cabrera i Antoni 

Munt, ferrer de Cotllliure. 

 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 243) 

 



775 

 

1445, novembre, 17 (Barcelona) 

(Trasllat d'Antoni Anglès, notari de Barcelona, del 1517) 

 

Vicenç Verdaguer, prevere beneficiat del benefici de Sant Esteve, instituït per 

Berenguer Ferrer, difunt prevere de l'església de Santa Maria de Mataró, 

estableix a Esteve Mallol, de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera, al cens de 

dos morabatins a raó de 9 sous per morabatí per Tots Sants, les següents peces 

de terra:  

-Peça de terra situada a Sant Feliu de Cabrera, al lloc dit les Famades de Agell, 

que fou de pertinences del mas Corçà. 

-Peça de terra contigua per la part de ponent amb l'anterior. 

Alhora li ven el cens d'un dels dos morabatins per preu de 18 lliures de 

Barcelona. 

 

Testimonis: Nicolau Safont, notari i Narcís Cotxó, escrivent de Barcelona. 

 

Notari: Bartomeu Agell, notari de Barcelona.  

 

(MASMM. Pergamins Adan, núm. 57) 

 

 

1446, desembre, 21 

 

Jaume Gener, cavaller, Batlle General de Catalunya per absència d'Arnau 

Fonolleda, considerant que el difunt Joan de Corbera, Batlle General de 

Catalunya, havia establert a Bernat Ferrer, ciutadà de Barcelona, habitant a 

Mataró, a cert cens i amb entrada de 30 florins d’or d’Aragó, les taules, 

carnisseria, i l’escrivania i notaria de dita vila, ara les estableix a Pere 

Vilardell, Francesc Roig, àlies Mas, Esteve Ponsgem, de Mataró, el present 

any jurats, Esteve Mates, abans habitant a Sant Martí de Mata i ara ciutadà de 
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Barcelona, Bartomeu Feu, Pere Comes, Maties Morera i Pere Major, en nom 

dels singulars de la universitat de Mataró, les taules i carnisseries construïdes, 

amb la seva teulada feta a despeses de la Universitat, on es pot vendre carn de 

moltó, ovípara, anyells, bous, cabres, porcs, i altres carns. També estableix 

l’escrivania i la notaria. Cens de 16 morabatins i 1 sou a raó de 9 sous per 

morabatí, a pagar per Nadal, dels quals 11 morabatins i 1 sou són per les taules 

i la carnisseria, 2 morabatins per la notaria, 2 morabatins pels drets de 

mesuratge i 1 morabatí per la veda del vi. També 35 sous per lluïció i 

amortització. Per entrada 31 florins d’or d’Aragó. 

 

(ACA, BGC, BA, volum 137) 

 

 

1447, juliol, 23 (Mataró) 

 

Testament de Ramon Folgueres, habitant en la parròquia de Santa Maria de 

Mataró, fet patint malaltia de la qual tem morir. Escull com a marmessors a 

Guillem Folgueres, fill seu i Antoni Capella, ambdós de la parròquia de 

Mataró. Demana que les injúries siguin restituïdes i les deutes pagades. 

Demana ser enterrat al cementiri de l'església de Santa Maria de Mataró. 

Destina 132 sous de Barcelona per la sepultura i llegats, de les quals 1 sou a 

l’altar major de Santa Maria de Mataró; 4 diners als altres altars de dita; 1 

diner a les bacines de dita; 2 sous a cada marmessor; 50 sous a la seva muller 

Constança; 30 sous a la seva néta Rafaela pel temps de les seves núpcies; 1 

sous a cada nét i néta; 1 sous al seu senyor terrenal; Nomena hereu seu 

universal al seu fill Guillem Folgueres. 

 

Testimonis: Joan Saguí i Antoni Ametller, habitants a la parròquia de Mataró.  

Notari: Miquel Costa, prevere de Santa Maria de Mataró, pel rector Joan 

Comes. 
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(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 118) 

 

 

1448, gener, 21  (Argentona) 

 

Joana, vídua d'Antoni Saguí de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, avui 

muller d'Antoni Torrent de dita parròquia, fa donació a Aldonsa, filla comuna 

seva i d'Antoni Saguí, que va contraure matrimoni amb Francesc Torrent de la 

parròquia de Sant Esteve de Palautordera, amb qui ha tingut fills, del mas 

Mallol de la parròquia d'Argentona, amb les seves cases i els seus honors  i 

singulis vasis cellari. La donació serà després de la mort de Joana, que es 

reserva 10 lliures de Barcelona per testar. També Joana, juntament amb el seu 

fill Bertran Saguí, promet donar a Aldonsa els 100 sous que el seu pare li va 

prometre quinze dies abans de la celebració de les noces.  

 

Testimonis: Andreu Llentisclar i Tomàs Cabot, habitants a Sant Julià 

d'Argentona. 

 

Notari: Joan Basart, vicari i notari de Sant Julià d'Argentona pel rector Mateu 

Ses Serres. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 100) 

 

 

1448, gener, 30 (Argentona) 

 

Bertran Saguí, habitant a la parròquia de Sant Julià d'Argentona, defineix a 

Aldonsa, filla del difunt Antoni Saguí i de Joana, germana seva, tots els drets 
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que li pertanyen sobre el mas anomenat vulgarment lo mas Mayol, que fou 

dels seus pares, i la seva legítima paterna i materna.  

 

Testimonis:  Andreu Llentisclar i Tomàs Cabot, ambdós d’Argentona.  

 

Notari: Joan Bafart, vicari de Sant Julià d'Argentona, per Mateu ses Serres, 

rector de dita. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 136) 

 

 

1448, setembre, 28 (Terme del castell de Vilassar) 

 

Pere Mas, de la vila de Mataró, ven a Francesc Oliver, de l’esmentada vila, el 

mas i la quintana que té a Mataró,  sota domini de Pere des Bosc. Afronta a 

llevant amb tinença de Francesc Mas, àlies Roig, a migdia amb quintana del 

mas Sibília que avui posseeix en Joan Soler, a ponent amb la riera que baixa 

de Cirera i a tramuntana amb tinença de l’esmentat Francesc Mas, àlies Roig. 

Es te la ratificació del Sr. des Bosc. Cens de 9 sous anuals per Nadal. Preu de 

18 lliures de Barcelona.  

 

Notari: Nicolau de Mediona. 

 

(BC. Fons Moja, lligall 113) 

 

 

1449, setembre, 20 (Casa de Bernat Roig – Palamós) 

 

Testament de Eulàlia, muller de Marc Pont, sabater de la parròquia de Santa 

Maria de Mataró, filla de Gaspar Tria, pagès de dita i de Joana, ambdós 
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vivents, fet patint malaltia, però en bona memòria i capacitat. Escull com a 

marmessors a Marc Pont i al seu pare Gaspar Tria. Demana que les injúries 

siguin restituïdes i les deutes pagades. Demana ser enterrada al lloc on triïn els 

seus marmessors. Destina 10 sous de Barcelona per misses per la seva ànima. 

Destina 5 sous per almoines, i 5 sous més per almoines després del cap d'any. 

Destina 10 sous per les misses de cap d'any. A cada bacina de Santa Maria de 

Mataró 1 diner; a la bacina de santa Maria de dita església 2 diners; a l'altar de 

santa Maria de dita església 6 diners per ornamentis; a tots els altars de dita 

església 4 diners per ornaments. Llega 20 sous al seu pare Gaspar Tria i 5 sous 

a la seva mare Joana. Al seu marit Marc Pont 20 sous. Nomena hereu 

universal al seu pare Gaspar Tria. 

 

Testimonis: Joan Roig, Joan Campariol, Antoni Aloerga, Joan Pomet, 

Francesc Rotget de la vila de Palamós, Berenguer Setembre, de Cadaqués, 

Guillem Pont, paraire de Blanes i el discret Narcís Cartellà, rector de santa 

Mariade Palamós. 

 

Notari: Guillem Sinaí (?), notari públic de la batllia i vila de Palamós.  

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 119) 

 

 

1450, març, 14 

 

Jaume Gener, cavaller, Batlle General de Catalunya per absència de Arnau 

Fonolleda, atenent que Antoni Català, habitant a Mataró, té hi posseeix en 

l’esmentada vila unes cases en mig de les quals hi havia un carreró no 

transitable  sota domini del rei, per això estableix en emfiteusi a l’esmentat 

Català el carreró, des del terra fins al cel, amb les seves entrades i sortides, que 

té 30 pams de longitud i 18 pams d’amplària. Afronta a llevant amb el carrer, a 
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migdia amb honor dels hereus de Benajam, a ponent i tramuntana amb honor 

d’Antoni Català. Cens anual per Nadal de 3 diners. Entrada de 50 sous. 

 

(ACA, BGC, BA, volum 137) 

 

 

1450, maig, 4 (Mataró) 

 

Antoni Escuder, prevere beneficiat de l'església de Sant Martí d'Arenys, 

reconeix a Marc Pont, sabater de Mataró, nebot seu, que de l'adquisició que va 

fer a Antoni Català, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, fill i hereu de 

Bartomeu Català, d'unes cases amb hort contigu i amb forn, situades a Mataró, 

al lloc dit as Vilars, prop del cementiri de l'església de dita parròquia, les quals 

té per la capellania major de l'església de Santa Maria de Mataró, ara agregada 

a la casa de caritat de la Seu de Barcelona. Foren establertes amb l'entrada de 

32 lliures i 9 sous de Barcelona i al cens de 14 sous anuals per Nadal el 3 de 

maig de 1450 davant de Bartomeu Agell. També comprà a l'esmentat Antoni 

Català, pel preu de 66 sous de Barcelona, un carreró  o pati de terra contigu 

per la part de ponent a les cases d'abans, que es té sota domini del rei al cens 

de 3 diners per Nadal. Amb tot fa donació al dit Marc Pont de tots els drets 

que té sobre les cases i el carreró. 

 

Testimonis: Berenguer Ros, Dionís Millats, apotecari ciutadà de Barcelona i 

Pere Ros de Mataró. 

 

Notari: Bartomeu Agell, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 302) 
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1450, maig, 14 (Mataró) 

 

Bonanat Mauri, de Sant Julià d’Argentona, reconeix haver rebut del seu germà 

Francesc Mauri, de Santa Maria de Palautordera, 26 lliures i 15 sous de les 40 

lliures de Barcelona promeses per dot o aixovar pel seu matrimoni amb 

Constança, filla de Jaume Rovira de Sant Julià d’Argentona. Testimonis: 

Antoni Puigvert de Santa Maria de Palautordera i Guillem Ros de Mataró. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(ACA, ANM, 3) 

 

 

1450, maig, 27 -  (Manques de suport) 

 

Isabel Cardona, cambrera del monestir de Sant Pere de les Puelles, de la ciutat 

de Barcelona, en nom de l'abadessa del monestir, estableix de nou i redueix a 

Salvador Nogueres, àlies Soler de Valldeix, de la parròquia de Santa Maria de 

Mataró, usufructuari i Eulàlia, muller, propietària: 

1. el mas anomenat Cathà, gairebé derruït amb la quintana, situat a Sant 

Martí de Mata, parròquia de Santa Maria de Mataró, en la plana Durge. 

Afronta a llevant amb honor del mas Carbó, a migdia part amb honor 

d'en Mataró, part amb honor d'en Mata i part amb honor del mas 

Miralles, a ponent amb honor del mas Marí i a tramuntana part amb 

honor d'en Tria i part amb honor del mas Martí.  

2. Una peça de terra que abans era dividida en dues, situada a Mataró, al 

lloc dit Vallverich. Afronta a llevant amb honor d'en Mascort, a migdia 

part amb honor d'en Orta i part amb honor d'en Morot, a ponent amb 

honor d'en Marí, part amb honor d'en Orta i part amb honor d'en Pons, 
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major i a tramuntana i a tramuntana part amb honor d'en Catà i part 

amb honor d'en Pi. 

3. Una peça de terra a Mataró, al lloc dit Marí. Afronta a llevant part amb 

honor d'en Ballot, part amb honor d'en Capella i part amb honor d'en 

Guerau, a migdia part amb honor de [...] de Valldeix i part amb honor 

dels establerts, a ponent part amb honor d'en Mata  i part amb honor 

d'en Pi i a tramuntana part amb honor d'en Ponç i part amb honor d'en 

Pi. 

4. Una peça de terra a [Santa Cicilia]. Afronta a llevant amb honor d'en 

Portell, part amb honor d'en Ballot, part amb honor d'en Morot, a 

migdia amb honor d'en Sala, a ponent amb honor d'en [...]. 

5. Una peça de terra a Mataró, al lloc dit Santa Cicilia. Afronta a llevant 

amb honor d'en Sala, part amb honor d'en Flaquer, a migdia amb honor 

d'en Bernat Reniu, a ponent amb honor d'en Salvador Portell i a 

tramuntana [...].  

Totes aquestes peces de terra són de pertinences del mas Catà. El cens a pagar, 

en compensació de l'anterior, serà de 25 sous i una quartera de forment per 

Sant Pere i Sant Feliu d'agost. Entrada de 9 sous. 

 

Testimonis: Antoni Guillem, prevere i Pere Anton Fraucà, escrivent de 

Barcelona. 

 

Notari: Guillem Jordà de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Marià Ribas, núm. 12) 
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1450, agost, 5 (Mataró) 

 

Gabriel Arnau, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, ven a Francesc Mas, 

àlies Roig, de dita parròquia, un cens de 5 sous de pensió anual amb els seus 

drets, que dit Mas presta per Nadal per una peça de terra amb un mas  que dit 

Mas té a Mataró, al lloc dit as Villars, a prop i contigua al seu mas. Es té per 

Arnau al dit cens i sota domini de la capella de sant Bartomeu de Cabanyes. 

Afronta a llevant amb altre honor del comprador, a migdia amb honor d'en 

Joan Soler, que fou del mas Sibília, a ponent amb altre honor del comprador i 

a tramuntana amb altre honor del comprador mitjançant un camí per on 

antigament s’anava al pou. I aquesta peça de terra fou establerta per Pere 

Arnau de na Bellamor a Bernat Roig, avantpassat seu, amb acta fet a les 

calendes d'octubre de 1292 per Pere de Noguera, notari públic de Granollers. 

Preu de 110 sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Bernat Ferrer i Pere Vilardell, de la parròquia de Santa Maria de 

Mataró. 

 

Signatura  de domini de Bartomeu [Arquer], de la parròquia de Sant Andreu 

d'Òrrius, administrador de la capella de sant Bartomeu, el 29 de maig de 1452. 

 

Notari: Bartomeu Agell, notari públic de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 120) 

 

 

1451, agost, 2 (Cabrera) 

 

Pere Escuder àlies Aguilar, abans habitant a Sant Feliu de Cabrera, ara ciutadà 

de Barcelona, tenint present que el mas Aguilar amb tota la seva gleva que fou 
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del meu pare, situat a Sant Feliu de Cabrera, estava obligat a 45 lliures moneda 

de Barcelona per la dot de Alamanda Gener, la qual ho aportà al dit mas. Per 

això Pere Escuder, amb el consentiment de Antoni Fontanals de Cabrera, ven a  

Salvador Tenes de dita, com a més oferint en encant públic, dues pecetes de 

terra amb tots els drets de pertinències del mas Aguilar, al lloc anomenat 

“Abardina”, que una d’elles afronta a llevant amb Pere Feliu Riba, a migdia 

amb Guillem Jaume, a ponent i tramuntana amb honor del mas Ripoll, i l’altre 

a llevant amb Jaume Mir, a migdia amb Bernat Saura, a ponent amb honor del 

mas Ripoll i a tramuntana amb l’esmentat Jaume Mir. També li ven la tasca 

que rep de Pere Ponset i Bernat Català per una peça de terra al lloc esmentat 

“Abalancel”. El preu de les peces de terra és de 55 sous i la tasca 44 sous. 

 

Testimonis: Bernat Lladó i Guillem Bartomeu de Cabrera. 

 

Notari: Antoni Balaguer, rector de Cabrera. 

 

(APCCA.  Pergamí,  núm. 16) 

 

 

1452, gener, 25 (Mataró) 

 

Testament de Saura Olivera, hereva i propietària del mas Olivera, situat al 

veïnat de Cirera, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, vídua de Jaume 

Olivera, fet patint malaltia, però en bona memòria i capacitat. Escull com a 

marmessors a Pere Vilardell i Gaspar Tria, àlies Vilardell, ambdós de dita 

parròquia de Santa Maria de Mataró. Demana que les injúries siguin 

restituïdes i les deutes pagades. Demana ser enterrada al cementiri de Santa 

Maria de Mataró. Destina 6 lliures de Barcelona per la sepultura, misses, terça 

i Cap d'Any, de les quals: 6 diners a l'altar major de dita església; 2 diners a 

cada bacina de dita església; 33 sous per Sant Amador; 5 sous a cada 
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marmessor. La resta de les 6 lliures de Barcelona es gastin en misses a 

consideració dels marmessors. Per l'altar de Santa Maria de Mataró quasdam 

stovalles valentes 20 sous. Llega a Pere Vilardell el cens de 25 sous que paga 

per Nadal en Bernat Paraller, de dita vila de Mataró. També al dit Pere 

Vilardell mitja quartera de forment que li satisfà per Nadal en Pere Fornells de 

dita vila. Llega als marmessors 14 florins de cens que són a casa d'en Serra de 

Sant Julià d'Argentona. Nomena hereu universal a Bernat Vilardell, fill del dit 

Pere Vilardell.  

 

Testimonis: Antoni Mas des Castellar, de dita parròquia i Antoni Gel, de Sant 

Esteve de Canyamars. 

 

Notari: Salvador Mas, prevere i vicari de Santa Maria de Mataró per Joan 

Comes, rector de dita, el qual testament presenta en pública forma el 20 de 

gener de 1460. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 121) 

 

 

1453, abril, 8 (Arenys) 

 

Joan Tria, de la parròquia de Sant Martí d'Arenys i la seva muller Margarida, 

fan donació a la seva filla Elionor, en temps de núpcies, de 80 lliures de 

Barcelona, els seus vestits diaris i un cofre de fusta en concepte de legítimes 

paterna i materna, amb condició que si mor sense fills que no arribin a edat de 

testar podrà disposar de 20 lliures per testar. L'esmentada Elionor aporta la dot 

pel seu matrimoni amb Gaspar, fill d'Antoni Català i la seva muller Clara, de 

la parròquia de Santa Maria de Mataró, el qual fa millora de 40 lliures de 

Barcelona. 
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Testimonis: Bernat Ravull, rector de Sant Iscle de Vallalta, Joan Catà, Joan 

Aiguamina, de la parròquia de Sant Martí d'Arenys, Bernat Andreu de la vall 

de Canet, de dita parròquia de Sant Iscle i Joan Rosselló, de la parròquia de 

Sant Martí de Tanya? i Antoni Mas de Santa Maria de Mataró. 

 

Notari: Antoni Pascàs Clapers, pel vescomte Joan de Cabrera, del terme del 

castell de Montpalau. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 421) 

 

 

1453, abril, 24 

 

Joan Comes de la vila de Mataró. Atenent que és el propietari del mas Miquel, 

situat a Mataró, sota domini del rei, a cens anual. Defineix a Jaume Gener, 

cavaller, regent els oficis de la Batllia General de Catalunya en absència 

d’Arnau Fonolleda, tot el mas Miquel i les seves terres, pagant per cens per 

Sant Feliu i Sant Pere ½ quartera de forment a mesura de dita vila, 1 quartera i 

2 cortans d’ordi, ½ quartera d’espelta. Per Sant Miquel de setembre 6 diners 

de cens, 2 ½ quartera de ?. Per Nadal 6 sous i 1 tragina i jova. També 1 

quartera de forment. Afronta el mas a llevant amb honor del mas Ponç, a 

migdia part amb dit mas i part amb honor del mas Ferrer, a ponent amb 

[il·legible] Soler de Valls i part amb honor d’en Marí i a tramuntana amb 

honor d’en Feu. Li pertany per lloació feta per Joan de Corbera, militar, en 

nom del Batlle General de Catalunya, fet el 12 de març de 1446. 

 

(ACA, BGC, BA, volum 117) 
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1454, agost, 26   

 

Pere Mataró, fill i hereu de Bernat Mataró, difunt de la parròquia de Mataró, 

defineix a Esteve Masgrós, de dita, un cens d'una quartera de forment cençal, 

feudal e perpetual que anualment paga sant Pere i Feliu del mes d'agost i el 

cens de cinc gallines que paga anualment per Nadal, i el cens de 7 sous que 

paga per Nadal, i el cens d'una jova e una tregina so es de sementer e de 

meses, i el cinquè dels esplets sobre una peça de terra en el lloc dit les 

striveres, i el cinquè sobre una peça de terra al lloc dit (en blanc) prop la 

carena de Mata, els quals censos en Mataró té en alou. També defineix els 

censos rebuts pel seu mas anomenat Masgros, axi de fermes de spolis com de 

qualsevol altres drets. Preu de 65 lliures de Barcelona. Signatura  d'Agnès, 

vídua de Bernat Mataró, i Rafaela, muller de Pere Mataró. 

 

Testimonis: Esteve Mates i Joan Soler de Mataró. 

 

Testimonis de la signatura  de Rafaela: Antoni Tria de Mata i Joan Padró de 

Mataró. 

 

Testimonis de la signatura  d'Agnès: Esteve Mates i Pere Feu de Mataró. 

 

Notari: Bernat Ferrer. 

 

(ACA, ANM, 4) 

 

 

1454, setembre, 7  

 

Apoca signada per Antoni Amat i Vicenç Amat, fill seu, de Sant Andreu de 

Llavaneres, a Antoni Moió de Mataró, de 20 lliures de Barcelona que són part 
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de les 25 lliures de Barcelona promeses per dit Moió en dota de Joana, filla 

seva i muller de Vicenç. 

 

Testimonis: Gaspar Català i Joan Vilar, de Mataró. 

Notari: Bernat Ferrer. 

 

(ACA, ANM, 4) 

 

 

1454, setembre, 14   

 

Pere Feliu, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, reconeix haver rebut a 

Pere Soler, del veïnat de Cirera de dita parròquia, que per les 45 lliures de 

Barcelona promeses en dot de Eulàlia, muller de Feliu i germana de Soler, li 

ha pagat 32 lliures i 10 sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Antoni Moió i Salvador Jofre, ambdós de Mataró. 

 

Notari: Bernat Ferrer. 

 

(ACA, ANM, 4) 

 

 

1454, octubre, 22   

 

Jaume Padró, sastre de Mataró, convé amb Ramon Dalmau Sacarrera, patró de 

calavera ciutadà de Barcelona, «que lo lanyas deius escrit del dia present 

portarà a les seves despeses, en lo trast de argentone apellat la Remonera e 

asó dins deu dies primes vinents sens dilació e com promet restituir vos ne tots 

danys e dampnations que a vos.. que lo dit leyaz que a vos he venut son vi 
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fusts entreguas, los quals vuy ja un a la dite ribera e los quals vos ayats a 

rebra a raó de viii sous vi diners la somade a juste astima den Amador Xetart 

mestre daxa e daltre». 

 

Testimonis: Esteve Tunyí, pescador d'Argentona i Pere Folgueres, pescador de 

Mataró. 

 

Notari: Bernat Ferrer. 

 

(ACA, ANM, 4) 

 

 

1454, novembre, 18 (Mataró) - (Falten molts fragments. Molt mutilat) 

 

Pere Vilar, com a procurador de [Antònia, muller de Francesc Panyella, 

ciutadà de Barcelona], [ven] una peça de terra a Joan Saguí, àlies Major, de 

pertinences del mas Costa àlies Palau, del veïnat de [Cirera]. Li pertany com a 

successor de [Pere] Costa, difunt pare seu, mort abintestat, que ho tenia per 

nou establiment fet el 1 de febrer de 145[...]. Afronta a llevant amb honor d'en 

Guillem Costa, a migdia amb honor d'en Morot de Valldeix, a ponent [...]. La 

peça de terra, junt al mas Costa àlies Palau, paga de cens 3 sous i 4 diners 

anuals, juntament amb [...], mitja quartera de forment i mitja quartera d'espelta 

a pagar per sant Pere i Feliu d'agost a mesura del castell de Mataró i 10 sous 

per quèstia a pagar per sant Miquel. Els quals censos Pere Soler, actual 

propietari del mas Costa, seguirà pagant. Preu és de 88 sous. 

 

Testimonis: Esteve Mata i Pere Alzina, sastre de Mataró. 

 

Signatura  de domini de Jaume Gener, oficial de la Batllia General, per Arnau 

Fonolleda, Batlle General. 
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Notari: [Bartomeu Agell]. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 122) 

 

 

1454, desembre, 15   

 

Antoni Coraier, mestre d'aixa ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut de 

Miquel Conill, mercader ciutadà de València, de 50 lliures de Barcelona, per 

una caravel·la «vuy feta en la ribera de la vile de Materó ha ords del dit 

Miquel Conil, patró de aquella». També ha pagat 20 quarteres de forment a 

mesura de Barcelona i dues botes de vi. Apareix en uns capítols davant del 

notari Antoni Sors de Barcelona on consten les 50 lliures, el forment i el vi.  

 

Testimonis: Miquel Camps, àlies Seva, de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona i Francesc Martí, ciutadà de València. 

 

Notari: Bernat Ferrer. 

 

(ACA, ANM, 4) 

 

 

1454, desembre, 15   

 

Definició signada per Eulàlia, muller de Pere Tria, fill i hereu d'Antoni Tria de 

la parròquia de Sant Martí de Mata, a Esteve Masgròs, germà seu, de Mataró, 

de tots els drets sobre l'heretat Masgròs, havent rebut (en blanc) lliures de 

Barcelona. 
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Testimonis: Salvador Mas, prevere beneficiat a Santa Maria de Mataró i Joan 

Palau de dita vila. 

 

Notari: Bernat Ferrer. 

 

(ACA, ANM, 4) 

 

 

1454, desembre, 29  (Mataró) 

 

Antoni Català i el seu fill i hereu Gaspar Català, de la parròquia de Santa 

Maria de Mataró, venen a Bartomeu Jofre, sabater de Mataró, una peça de 

terra que tenen en alou al lloc dit Figuera Major, la qual abans fou d'en 

Mataró. Afronta a llevant amb resta en poder dels venedors, a migdia amb 

honor del comprador, a ponent amb honor d'en Morot i a tramuntana amb resta 

en poder dels venedors. Preu de 110 sous. 

 

Testimonis: Esteve Masgròs i Vicenç Ballot, ambdós de Mataró  

 

Notari: Bartomeu Agell, de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins dels Censals, núm. 11) 

 

 

1455, gener, 12    

 

Pere Vilaseca, fill i hereu de Joan Vilaseca, difunt de la vila de Mataró, menor 

de 25 anys i major de 20, reconeix haver rebut de Gabriel Ametller, oncle i 

tutor testamentari nomenat pel seu pare, 36 sous de Barcelona de 
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l'administració dels seus béns. Consten també
31

 n'Esteve Masgròs, Salvador 

Portell, Joan Soler, Antoni Mas, barber, Francesc Mas, àlies Roig, sastre, 

Jaume Mas, mariner, tots de Mataró. 

 

Testimonis: Joan Vilardell i Pere Moió, tots de Mataró. 

 

Notari: Bernat Ferrer. 

 

(ACA, ANM, 4) 

 

 

1455, gener, 22
32

    

 

Pere Galzeran Bramona de la parròquia de Sant Julià d'Argentona ven a Joan 

Soler de la vila de Mataró, amb consentiment del seu pare Pere Bramona, 31 

pins de la case mie apellade la Bremona, los quals Soler pot escollir de 

qualsevol propietat de la seva casa i boscs erms, i també 12 àlbers de la 

quintana. Preu de 24 lliures de Barcelona. 

 

Testimonis: Pere Mataró, de Mataró i Antoni Jovell de Dosrius. 

 

(ACA, ANM, 4) 

 

 

1455, març, 29  (Argentona) 

                                                 
31

 .- Segurament en qualitat d'administradors o curadors 

32
 .- En nota marginal diu que Pere Galzeran Bramona ven al dit Soler tres peces de 

terra de pertinences del mas Bartomeu del veïnat de Pins per 24 lliures de Barcelona. 
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Eulària, muller de Jaume Rovira, àlies Saguí, de Sant Julià d’Argentona, 

senyora útil del mas Rovira d’Argentona, fa donació a la seva filla Constància 

del mas Rajada d’Argentona, amb motiu del seu casament amb Bonanat 

Mauri, fill de Pere Mauri, de Santa Maria de Palautordera. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(ACA, ANM, 3) 

 

 

1455, març, 30   

 

Jaume Padró i Joan Padró, fill i hereu, de la vila de Mataró, reconeixen deure a 

Esteve Pons i Pere Mataró, de dita vila, set lliures de Barcelona preu d'un 

lluïsme que deuen com administradors de la llàntia de la confraria de Madona 

Santa Maria de Mataró per la compra d'un hort d'unes cases les quals Padró 

comprà als hereus d'Antoni Reniu, la qual eixida se té per la dita llàntia, les 

quals es pagaran la primera festa de Pasqua de l'any vinent i amb salari del 

procurador de 5 sous i sota pena de 100 sous. 

 

Testimonis: Vicenç Verdaguer, prevere beneficiat de Santa Maria de Mataró i 

Pere Isern, habitant en dita vila. 

 

Notari: Bernat Ferrer. 

 

(ACA, ANM, 4) 
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1455, març, 31   

 

Bernat Pareller, sastre de Mataró, reconeix deure a Esteve Pons i Pere Mataró, 

de dita vila, set lliures de Barcelona preu d'un lluïsme que deuen com 

administradors de la llàntia de la confraria de Madona de Mataró per la 

compra d'un hort d'unes cases dels hereus d'en Pere Borrell, difunt de dita vila, 

la qual eixida se té per de la Llàntia de la confraria de Santa Maria de Mataró, 

les quals es pagaran la primera festa de Pasqua de l'any vinent i amb salari del 

procurador de 5 sous i sota pena de 100 sous. 

Testimonis: Vicenç Verdaguer, prevere beneficiat de Santa Maria de Mataró i 

Pere Isern, habitant en dita vila. 

 

Notari: Bernat Ferrer. 

 

(ACA, ANM, 4) 

 

 

26 d’abril de 1455 (Barcelona) 

 

Jaume Gener, cavaller, regent els oficis de la Batllia General de Catalunya en 

absència d’Arnau Fonolleda, estableix a Bartomeu Agell, notari, ciutadà de 

Barcelona, per tot el temps de la seva vida natural i a un hereu vostre que 

podeu escollir en testament, les escrivanies, curies i batllies de les parròquies 

de Sant Pere de Premià, Sant Genís de Vilassar i Sant Julià d'Argentona, al 

Maresme. Per cens anual de dites escrivanies un morabatí d’or, de valor 9 

sous, per la festa de Nadal. Entrada de 10 sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Bernat Ferrer de Mataró i Guillem Prats, notari de Barcelona. 

 

(ACA, BGC, BA, volum 117) 
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1455, maig, 1   

 

Bernat Tria, àlies Riera, de la parròquia de Sant Vicenç de Llavaneres, ven a 

Pere Vilar de Mataró una peça de terra campa la qual entigament solie aver 

cases amb arbres situada en la parròquia de Mataró en el lloc dit es Palau, la 

qual té pels hereus del mas Orta de la parròquia de Mataró a cens de 15 sous, 

la meitat per sant Pere i Sant Feliu d'agost i la resta per Nadal. Es té per l'altar 

de Sant Joan de l'església de Santa Maria de Mataró a cens de 7 sous. Afront a 

llevant amb altra peça de terra en el dia d'avui venudes, a migdia amb honor 

d'Antoni Mas des Castellar, i part amb honor d'en Guillem Fornells, a ponent 

amb honor d'en Sala de Valldeix, a tramuntana amb el camí que va als castell 

de Mataró. Preu de 90 sous. 

 

Testimonis: Pere Alsina, sastre i Pere Folgueres, pescador de Mataró. 

 

Notari: Bernat Ferrer. 

 

(ACA, ANM, 4) 

 

 

1455, maig , 28 (Mataró) 

 

Pere Bramona i Pere Galzeran Bramona, fill seu i hereu, ciutadà de Barcelona, 

habitants, però, a la parròquia d’Argentona, venen a Bartomeu Pou de Mataró 

totes les alzines del bosc que tenen a Argentona per preu de 16 lliures i 10 

sous que serveixen per redimir un censal mort del mateix preu, i pensió anual 

24 sous i 2 diners, que Guillem Fonollet de Sant Iscle de Dosrius va vendre a 

Pere Fàbregues, difunt, de Mataró que avui presta Antoni Mas de Castellar de 

Mataró, com a succeint al dit Fàbregues. Testimonis: Joan Verdaguer, fuster 

de Barcelona, i Antoni Dalmau, de Sant Andreu de Llavaneres. 
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Notari: Bartomeu Agell. 

 

(ACA, ANM, 3) 

 

 

1455, juny, 8    

 

Vicenç Verdaguer, prevere beneficiat de l'església de Santa Maria de Mataró, i 

Joan Palau, tutors juntament amb Antònia, vídua d'Antoni Garau, ferrer de 

Mataró, dels béns de Joanet, pubill fill del difunt Bartomeu Garau de Mataró, i 

molts parents i amics com n'Antoni Morera de Mataró, avi matern d'en Joanet, 

Esteve Masgrós i Joan Morera, oncle matern, també de Mataró, en Pere Gual i 

Narcís Gual de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, parents del dit Joanet, 

per les 10 lliures de Barcelona promeses a Antoni Garau, teixidor habitant a 

Sant Genís de Vilassar, germà del difunt Bartomeu Garau, les quals es 

prometeren en el matrimoni de dit Antoni amb Antònia, pels seus drets de 

legítima. La paga es farà mitjançant la donació del mas Domènec de Santa 

Agnès de Malanyanes, que el pubill Joanet té en el terme de Benet de 

Torrelles, sota senyoria d'Arnau Marcanalar?, ara habitant a Esparraguera. 

 

Testimonis: Vicenç Serra i Joan Vilardell, tots de Mataró. 

 

Notari: Bernat Ferrer. 

 

(ACA, ANM, 4) 
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1455, juliol, 26  

  

Venda feta per Lluís Pou de Mataró a Guillem Auleda i Francesc Oliver, 

ferrer, de Mataró, «de tote aquella barque a xv buch com abre entens veles e 

altres aperalaments de aquella apellade Santa Marie de port cc quintars vel 

cirta», per preu de 26 lliures i 8 sous de Barcelona, a pagar en aquest mes 12 

lliures de Barcelona i el restant per Nadal. 

 

Testimonis: Pere Martorell, vicari de Mataró i Marc Pont, sabater de Mataró. 

 

Notari: Bernat Ferrer. 

 

(ACA, ANM, 4) 

 

 

1455, agost, 11   

 

Pere Alsina, sastre de Santa Maria de Mataró, ven a Antoni Palau, teixidor de 

lli de dita, «a us de fruyt a quatre anys primes vinents aquele botiga la qual es 

contenguda en lalberch un jo vuy abit la qual es vos la part de sollixent la 

entrade de aquella tant solament del sostre avall per preu de deu florins dor».  

 

Testimonis: Bernat Sabater i Pere Oliver, ferrer, tots de Mataró. 

 

Notari: Bernat Ferrer. 

 

(ACA, ANM, 4) 
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1455, setembre, 1   

 

Gabriel Arnau de Mataró reconeix haver rebut a Antoni Creu que d'aquelles 38 

lliures de Barcelona a ell prestades per en Salvador Portell de Valldeix n'ha 

pagat d'una part 33 lliures de Barcelona pel preu de les quals en Pere Creu, 

difunt, germà d'Antoni, vené a carta de gràcia mitjançant en Bartomeu Agell, 

notari de Barcelona, el 2 d'abril de 1426, al dit Gabriel Arnau, una peça de 

terra en el lloc dit Perefite, 4 lliures i 19 sous de Barcelona al Batlle General 

per la lluïció de la dita peça de terra. 

Pere Feu de Valldeix i Pere Vilar de Mataró. 

 

Notari: Bernat Ferrer. 

 

(ACA, ANM, 4) 

 

 

1455, novembre, 3   

 

Agnès, que fou muller d'en Bernat Mataró, difunt de la vila de Mataró, 

usufructuària seva, ven a Antoni Soler, boter de Mataró i Joan Miquel, mestre 

d'aixa, ciutadà de Barcelona, 32 pins que podrà talar dins els 3 anys vinents. 

Preu de 7 lliures i 10 sous de Barcelona. 

 

Jaume Reniu, pescador de Mataró i Joan Pereller de Llavaneres. 

 

Notari: Bernat Ferrer. 

 

(ACA, ANM, 4) 
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1455, novembre, 3   

 

Salvador Pereller, de Mataró, reconeix deure a Pere des Torrent, abans castlà 

del castell de Mataró, per raó de censos i lloçol, 40 lliures de Barcelona, 

degudes per lo mas Ponsgem? i pel mas Moles pagadores per la festa de 

Pasqua. 

 

Testimonis: Bernat Sabater de Mataró i Joan Garau, escrivent. 

 

Notari: Bernat Ferrer. 

 

(ACA, ANM, 4) 

 

 

1456, febrer, 8 (Argentona) 

 

Testament de Maria, muller d’Antoni Beatriu, fet patint una malaltia corporal 

de la que temia morir. Nomena com a marmessors al seu marit Antoni Beatriu 

i a Antoni Gili, gendre seu d’Argentona, i el seu germà Guillem Ilella àlies 

Maltes de Sant Esteve de Canyamars. Mana pagar tots els seus deutes i 

demana ser enterrada en el cementiri de Sant Julià d’Argentona, destinant 100 

sous per l’ànima i sepultura. Destina 6 diners a l’altar de Sant Julià 

d’Argentona, 4 diners per cada altar de dita església, 2 diners a cada bacina de 

la mateixa església, 6 diners a l’altar de Santa Maria del Viver i mana que se li 

celebri un Trentari de Sant Amador, destinant-hi 33 sous. També llega 1 sou al 

senyor terrenal i 3 sous als marmessors. Llega 10 sous al seu marit Antoni i 5 

sous a cada fill. A la seva nora Antònia li llega 5 sous i a la seva filla Antònia, 

muller d’Antoni Gili d’Argentona, 10 sous. Llega també 5 sous a cada nét o 

néta. Nomena hereu universal al seu fill Esteve Beatriu i si aquest no vol o no 

té fills o aquests no arriben a edat de fer testament el substitueix per Bernat, i 
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si aquest no vol o no té fills o aquests no arriben a edat de fer testament el 

substitueix pel seu fill Gabriel, i si aquest no vol o no té fills o aquests no 

arriben a edat de fer testament el substitueix per la seva filla Antònia, muller 

d’Antoni Gili. 

 

Testimonis: Joan Croanyes major de dies, d’Argentona i Bernat Salvador 

major de dies de Mataró. 

 

Notari: Jaume Rossell, prevere i vicari de Sant Julià d’Argentona pel rector 

Mateu Rafael Aroles. 

 

(APCBA. Pergamí,  núm. 13) 

 

 

1456, març, 20  (Mataró)    

 

Bernat Reniu, de Mataró, i Margarida muller seva, reconeixen deure a Macià 

Feliu, fill del difunt Galzeran Feliu i de Constança, de Sant Cebrià de Vallalta, 

en motiu de matrimoni entre dit Feliu i Angelina, donzella filla dels cònjuges 

Reniu, 20 lliures de Barcelona, i el contracte signat en el dia d’avui a 

l’escrivania de Mataró. Nomenen fideïcomissaris a Jaume Serra i Guillem 

Ferran, de Sant Celoni, Jaume Reniu, germà de dit Bernat, Antoni Soler, boter, 

Jaume Reniu del Torrent, menor de dies, i Joan Feliu, tots de Mataró. 

 

Testimonis:  Salvador Mas, prevere, Antoni Guerau, paraire i Joan Guerau, 

escrivent, habitants a Mataró. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(ACA, ANM, 2) 
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1456, setembre, 9 (Argentona) 

 

Julià Lladó, fill i hereu universal del difunt Joan Lladó de Sant Julià 

d’Argentona, reconeix deure al seu cunyat Nicolau Carreres, de la parròquia 

de Sant Cebrià de Vallalta, marit de la seva germana Angelina, 30 lliures pel 

dot de la seva germana en concepte de llegítima paterna i materna i tots els 

altres drets sobre l'herència dels seus pares. Aquesta quantitat fou fixada en la 

causa entre Julià i la seva germana Angelina, per Antoni Cabanyes 

d’Argentona, Joan Soler de Mataró, Antoni Tria de Sant Martí de Mata i 

Llorenç Ivern, àlies Catà, de Sant Andreu de Llavaneres, en poder del notari 

Bartomeu Agell, 26 de juny del 1455. I el dit Lladó promet a Carreres de 

pagar les 30 lliures en els terminis següents: 15 lliures en els propers 15 dies; 

al cap d’un any, 65 sous, i així d’any en any, fins a arribar a les 30 lliures. 

Nomena com a fiadors Antoni Bellatriu de Sant Julià d’Argentona, Pere 

Bruguera de Sant Andreu del Far, Llorenç Mir de Sant Iscle de Dosrius, Joan 

Avellà de Sant Genís de Vilassar i Pere Dorcua de Sant Pere de Premià. I els 

germans Andreu Lladó i Miquel Lladó, oncles de l’esmentat Julià Lladó, 

ratifiquen i confirmen a Nicolau Carreres aquest deute. Testimonis: Gaspar 

Català de Mataró i Esteve Llentisclar de Sant Julià d’Argentona. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(ACA, ANM, 3) 

 

 

1456, setembre, 18 (Mataró) 

 

Nicolau Carreres, de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, reconeix haver 

rebut del seu germà Antoni Carreres de Sant Cebrià de Vallalta, 28 lliures, 19 

sous i 6 diners moneda de Barcelona en diferents pagaments i terminis (un de 
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100 sous, un altre de 93 sous i 6 diners, un altre de 200 sous i un altre de 8 

lliures i 16 sous) de les 30 lliures que li va prometre donar per dot o aixovar 

pel matrimoni celebrat amb Angelina, filla del difunt Joan Lladó de Sant Julià 

d’Argentona. Testimonis: Pere Vilar de Mataró i Jaume Llull de Sant Andreu 

de Llavaneres. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(ACA, ANM, 3) 

 

 

1456, desembre, 1 (Barcelona)            

 

Llorenç Rossell, major de dies de Sant Pere de Premià, com a procurador de la 

seva dona Constància i Llorenç Rosell, menor i Pere Andreu Rossell, fills 

comuns, hereva de Francesc Lori, de Sant Julià d'Argentona, devent 30 lliures 

de Barcelona a Joan des Bosc, ciutadà de Barcelona, senyor del castell de 

Vilassar, per censos durant molt de temps del mas Lori, situat al terme del 

castell de Burriac, in loco vocato veynat Turris den Gogoll, de la parròquia de 

Sant Julià d'Argentona, que en alou té des Bosc a cens de 25 sous anuals a 

pagar per Nadal. «qua domus dicti manso lici quasi in majori parte diruta 

extitit et qua rehedificari sine subtibus». Per tot això li restitueix el mas Lori i 

les seves peces de terra, rebent 40 lliures de Barcelona i 8 sous. 

 

(BC. Fons Moja, lligall 113) 
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1456, desembre, 1 (Barcelona)  

 

Pere des Bosc administrador i prior del meu germà Joan des Bosc, fill de Pere 

de Bosc, estableix a Antoni Vehil, àlies Moner de Sant Julià d'Argentona i 

Antonia muller, unes cases gairebé derruïdes on abans hi havia un mas, al 

veïnat dit  turris de Cogoll. Afronta a llevant amb tinença d’en Jaume Ferrer, a 

migdia amb el mar,  a ponent amb tinença d’en Bernat Boet i a tramuntana 

part amb dit Boet i part amb tinença de Bernat Batlle.  

1. Una peça de terra al lloc dit lo veynat de la torre de Cogoll. Afronta a 

llevant amb honor del mas Rajada, a migdia amb tinença d’en Bernat 

Tunyí, a ponent amb tinença d’en Bernat Boet i a tramuntana amb 

tinença d’en Joan Saguí.  

2. Una peça de terra al lloc dit vicinatum de la torre de Cogoll. Afronta a 

llevant amb tinença del mas Rajada, a migdia amb el mar, a ponent amb 

tinença d’en Jaume Ferrer i a tramuntana in camino regali qui ibi est. 

3. Una peça de terra al lloc dit prop de lo veynat de la torre de Cogoll. 

Afronta a llevant amb tinença del mas Arnau, a migdia amb tinença 

d’en Bonanat Mauri [...], a tramuntana amb tinença d’en Pere Fornells.  

4. Una peça de terra al lloc dit lo veynat de la torre de Cogoll. Afronta a 

llevant amb tinença d’en Pont d’Argentona, a migdia amb el mar, a 

ponent amb honor del mas [...] i a tramuntana amb tinença d’Antoni 

Mas de Mataró.  

5. Una peça de terra al lloc dit lo veynat de la torre de Cogoll. Afronta a 

llevant amb tinença d’en Bernat Boet, a migdia amb tinença d’en Joan 

Croanyes, a ponent amb honor d’en Fornells i a tramuntana amb 

tinença d’en Lladó.  

6. Una peça de terra al lloc dit la Gavarrere. Afronta a llevant amb 

tinença d’en Cabanyes, senyor del mas Verdaguer, a migdia amb 

tinença d’Antoni Gili, a ponent amb tinença d’en Joan Buscà i a 

tramuntana amb tinença d’en Agell del Cros. 
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7. Peça de terra a Madà. Afronta a llevant i al migdia i al ponent amb 

honor del mas Costa d’Agell i a tramuntana amb honor d’en Sagrera 

d’Agell i part amb honor del mas Costa. 

Cens de 25 sous per Nadal.  

Li pertany a Joan des Bosc per títol de restitució fet per Llorenç Rossell, major 

de dies de Sant Pere de Premià, i Constància muller seva, hereva de Francesc 

Lori, senyor útil de dit mas, parent propera, per mort de la seva muller Eulària 

en estat prenyada de Bartomeu, instituït en primer lloc. Andreu Rossell, fill 

comú. Notari Francesc Albià el dia present. Amb pacte que haurà de reedificar 

el mas derruït, i millorar les peces de terra.  

 

Notari Nicolau de Mediona, de Barcelona. 

 

(BC. Fons Moja, lligall 113) 

 

 

1457, gener, 25 (Mataró)  

  

Jaume Ferrer, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, i Constança vídua de 

Bartomeu Ferrer, de dita vila, reconeix a Joan Raimir, àlies Antich, 

d'Argentona, fill de Pere Raimir, difunt de Sant Andreu d'Òrrius, i Joana, 

vivent, per raó del matrimoni concordat amb Agnès, filla de Pere Serra, difunt 

d'Argentona, i Margarida, que primer fou muller de Jaume Teixidor de Santa 

Agnès de Malanyanes, ha rebut 14 lliures de Barcelona de dot i un cofre. 

Nomena fideïcomissaris a Salvador Serra de Sant Julià d'Argentona i Pere 

Verívol de Sant Genís de Vilassar.  

 

Testimonis: Pere Puig, àlies Bova i Francesc Torrent, d'Argentona. 

 

Notari: Bartomeu Agell 
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(ACA, ANM, 2) 

 

 

1457, gener, 25 (Cabrera)   

(Trasllat fet per Miquel Franquesa, notari de Barcelona, el 1466) 

 

Bernat Boet, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona i Antoni Boet, fill de 

dit Bernat i de Francesca, vivents, reconeix haver rebut de Vicenta, donzella, 

filla d'Esteve Mallol i de la seva muller Francesca, vivents, de Sant Feliu de 

Cabrera, propera muller d'Antoni, 50 lliures de Barcelona de dot, de les quals 

ell en fa augment en 25 lliures més. Bernat Bouet assegura el mas Bouet i les 

seves terres, situades a la parròquia de Sant Julià d'Argentona.  

 

Testimonis: [...] Moner i Antoni Gili, de Sant Julià d'Argentona i Pere [...] i 

Vicenç Rodon, de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera.  

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

El 6 de maig de 1466 Antoni Boet, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, 

fill de Bernat Bouet i de Francesca, difunts, reconeix haver rebut de la seva 

muller Vicenta, filla d'Esteve Mallol i de la seva muller Francesca, vivents, de 

Sant Feliu de Cabrera, de mans del seu pare en diversos pagaments, 50 lliures 

de Barcelona de dot. 

 

(MASMM. Pergamins Adan, núm. 64) 
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1457, març, 24 

 

Jaume Gener, cavaller, regent els oficis de la Batllia General de Catalunya en 

absència d’Arnau Fonolleda, estableix a Pere Vilar, de la vila de Mataró, una 

taula de fusta de vuit pams d’ample i 12 pams de longitud, en la plaça de la 

vila, al costat d'un arc, on podrà fer una teulada sobre la taula de la longitud de 

la mateixa. Cens de 12 diners per pasqua i entrada d'onze sous. 

 

(ACA, BGC, BA, volum 120) 

 

 

1457, abril, 11 (Argentona) 

 

Joan Cruanyes de la parròquia de Sant Julià d’Argentona ven a Joan Pins de 

Pins, de la parròquia d’Argentona, una peça petita de terra que té a 

l’esmentada parròquia anomenada l’estrada propi del seu mas anomenat la 

Pujada. Limita a llevant part amb honors d’en Pins i part amb honors d’en 

Gener, a migdia amb la riera de Clarà, a ponent amb honor d’en Cabot i a 

tramuntana amb honor d’en Bramona, sota domini de Joan des Bosc, senyor 

del castell de Vilassar. I l’esmentat mas de la Pujada li pertany com a 

successor de Simó de Croanyes i la seva muller Alamanda, d’Argentona, a qui 

Berenguer de Sant Vicenç li va establir els idus de desembre de 1337 davant 

de Bartomeu d’Hostalric, notari del castell de Mataró. Preu de 44 sous de 

Barcelona. 

 

Testimonis: Miquel Bramona prevere beneficiat a la Seu i Galceran Girart 

mestre de casa oriünd del regne de França. 

 

Notari: No és clos. 
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(APCPA. Pergamí desena 15, núm. 147) 

 

 

1457, agost, 19 (Mataró) 

 

Testament de Pere Arnau, fill de Gabriel Arnau i de Joana, de la parròquia de 

Santa Maria de Mataró. El fa detingut de malaltia. Escull com a marmessors al 

seu pare Gabriel Arnau i a Bernat Ferrer, oncle seu, de la parròquia de Mataró. 

Demana que es paguin els seus deutes i es restitueixin les seves injúries. Escull 

l’enterrament en el cementiri de Santa Maria de Mataró, al túmul on hi ha 

enterrats els seus avantpassats, destinant 10 lliures de Barcelona per 

l’enterrament i per la seva ànima. D’aquests destina 10 diners a l’altar major 

de Santa Maria de Mataró, 4 diners a qualsevol altre altar de dita església, 2 

diners a qualsevol bacina de l’esmentada església. Demana que es celebri a 

Santa Maria de Mataró, per la seva ànima, 33 misses anomenades de Sant 

Amador, per les quals destina 33 sous. Lliura 5 sous a cada marmessor. Si 

sobren diners de les 10 lliures de Barcelona que es destinin a la seva ànima i a 

almoines, a triar pels meus marmessors. Llega 20 lliures de Barcelona a la 

seva muller Joana. Nomena hereu al seu pare Gabriel.  

 

Testimonis:  Francesc Oliver, ferrer, Gaspar Català i Salvador Pons, tots de 

Mataró. 

 

Notari: Salvador Mas, prevere de Mataró, per Joan Comes, rector. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 149) 
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1457, setembre, 5 (Argentona) 

 

“Jo Pere Galceran Bramona fas la present memoria per asdevenidor com està 

en veritat que lo senyor en Miquel Ladó alias Giner de Pins e jo avem 

canbiades dues pesses de terra, la vostra hera entre lo meu prat e lo prat den 

Pins fins en la riera de Dorrius e la mia pesa era quan lort den Canyet qui es 

en lo torrent del huertet e per tant com la vostra era un poch major e la mia 

era dels [aloq de Sant Misal] foren vos feta un poquet de torner e per que tots 

són estat a content com la present [...] e per agradable amb voluntat vostre e 

mia fas ne la present mamoria de mia ma per pia. V setembra any 

MCCCCLVII”. 

 

(APCPA. Pergamí desena 10, núm. 94 ) 

 

 

1457, octubre, 3 (Teià) 

 

Testament de Bartomeu Arnau, àlies Eroles, de la parròquia de Sant Martí de 

Teià, fet patint malaltia de la qual té por de morir. Escull marmessors a 

Gabriel Arnau, pare seu, i Bernat Ferrer, ambdós de Santa Maria de Mataró. 

Demana que es paguin els seus deutes i es restitueixen les seves injúries. 

Destina 15 lliures de Barcelona per la seva ànima, sepultura i misses, de les 

quals destina 2 sous a l’altar de sant Martí de dita església i 1 sous als altres 

altars, demanant que es digui una missa a cada altar per la seva ànima. Destina 

4 diners a cada bacina de l’església. Escull la sepultura al cementiri de 

l’església de Santa Maria de Mataró. Demana que es diguin 33 misses segons 

las forma de sant Amador en l’esmentada església de Santa Maria, destinant-hi 

33 sous. Llega 10 sous a cada marmessors. Al seu pare Gabriel Arnau 30 sous 

i a la seva mare Joana 30 sous més. Llega 10 sous als seus germans. Al seu 

sogre Pere Eroles li llega 30 sous. Llega a Elionor, filla de Pere Eroles, 30 
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sous. El que restin de les 15 lliures de Barcelona que es destinin a misses. 

Llega a la seva filla 20 sous, i al seu senyor terrenal 1 sous. Nomena hereu al 

seu fill Pere Eroles. Si mor sense fills o aquests no arriben a edat de fer 

testament el substitueix per la seva filla Joana, i sinó al seu pare.  

 

Testimonis:  Antoni Pere Ferrer, de la parròquia de Sant Genís de Vilassar i 

Gregori Serra, estudiant de l’illa de Sardenya.  

 

Notari Gabriel de Torre, prevere, vicari i notari públic de l’església de Sant 

Martí de Teià per Berenguer de Vilarodona, rector de dita.   

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 146) 

 

 

1457, novembre, 26 (Mataró) 

 

Testament de Clara, muller de Joan Palau, filla de Pere Eroles i Joana, difunts, 

de la parròquia de Sant Martí de Teià, malalta i tement morir, escull com a 

marmessors a l’esmentat Joan Palau, marit, Vicenç Verdaguer, prevere 

beneficiat de Santa Maria de Mataró, i Pere Fontanils, avi seu de Sant Martí de 

Teià. Primer de tot mana que tots els seus deutes siguin pagats i que les 

injúries siguin restituïdes. Demana ser enterrada al cementiri de Santa Maria 

de Mataró; al túmul del seu marit, llegant per tal fi 15 lliures de Barcelona de 

les 40 lliures que pot disposar a les seves voluntats. De les esmentades 15 

lliures en llega dos sous a l’altar major de l’església de Santa Maria de Mataró, 

12 diners per cada altar d’aquesta església, 4 diners per cada bacina d’aquesta 

església, 12 diners a cereis albis confratrie. Demana es celebrin 33 misses 

juxta vita beati Amatoris en l’esmentada església llegant 33 sous. Deu sous a 

casa marmessor, 20 sous a cada filla seva. A la seva germana Elionor 20 sous. 

A la seva sogra Clara 20 sous. Al seu avi Pere Fontanils 10 sous a banda del 
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que li correspon com a marmessor. A Joan Eroles, avia seva, 10 sous. El que 

sobri de les 15 lliures que es distribueixi per la seva ànima i per amor a Déu en 

misses. De les restants 25 lliures de Barcelona dono 10 lliures de Barcelona al 

meu marit Joan Palau, a banda del rebut com a marmessor. Les restants 15 

lliures de Barcelona a les seves hereves, que nomena a parts iguals, a les seves 

filles Elionor i Joana. Però si alguna d’elles no arriba a edat de fer testament 

que passi a la seva germana, i si no arriba cap que sigui pel seu marit.  

 

Testimonis: Jaume Padró i Antoni Ametller, de Santa Maria de Mataró. 

 

Notari: Salvador Mas, prevere i vicari de l’església de Santa Maria de Mataró, 

pel rector Joan Comes. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 59) 

 

 

1457, novembre, 28 (Mataró) 

 

Codicil de Clara, muller de Joan Palau de la vila de Mataró. Ratifica el 

testament fet davant del notari infrascrit on va manifestar que si les seves filles 

i hereves morien en una edat que no els hi  permetés fer testament, les 15 

lliures inicialment llegades a elles passin al seu marit. 

 

Testimonis: Bernat Sabater i Antoni Ametller, de Mataró. 

 

Notari: Salvador Mas, vicari, per Joan Comes, rector de santa Maria de 

Mataró. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 239) 
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1458, gener, 8  (Mataró)   

 

Pere Vilaseca, fill de Joan Vilaseca, de Mataró, i de Angelina, difunta, hereu 

de dita Angelina, propietària del mas Vilaseca, amb testament fet davant del 

rector de Mataró el 16 de febrer de 1446, clos pel vicari i notari Salvador Mas, 

essent rector Joan Comes, ven a Gabriel Daviu, oriünd de Llinars, habitant 

actualment a Mataró, el mas Vilaseca, amb entrades i eixides, drets i 

pertinències, amb arbres de diferent gènere, que tinc al veïnat de Valldeix. Es 

té per la cambreria del monestir de Sant Pere de les Puelles al cens de 30 sous 

a pagar una meitat per Sant Pere i Sant Feliu i l’altra meitat per Nadal i un 

parell de gallines per Nadal. Afronta a llevant part amb tinença del mas Orta i 

part amb tinença d’en Mataró, a migdia amb honor de Tria, alou de la casa de 

Sant Martí de Mata, a ponent amb tinença d’en Portell, que fou d’en Feu, alou 

de dita cambreria, i al tramuntana amb tinença del mas Gener, tinença de dita 

cambreria. També les següents peça de terra de pertinença del dit mas:  

1. Dues peces de terra separades al lloc anomenat Reniu, que afronten a 

llevant part amb honor d’Antoni Valençó, part amb honor de Nicolau 

Benajam i part amb honor de Lladó, a migdia part amb honor de dit 

Benajam i part amb honor de Bernat Lladó, a ponent amb honor de 

Francesc Palau i a tramuntana amb Jaume Reniu del Torrent.  

2. Peça de terra al lloc dit pasira. Afronta a llevant part amb honor de 

Benaran que fou d'en Morera, al migdia amb honor de Gabriel Arnau 

que fou de Pere Creu, a ponent amb honor de Salvador Portell i al 

tramuntana amb honor de Jaume Reniu. 

3. Peça de terra campa al lloc dit les Illes als Gomerell. Afronta a llevant 

amb honor de Reniu de la Plaça que fou de Bartomeu Pou, a migdia 

amb el litoral del mar, a ponent amb honor de Bernat Lladó i a 

tramuntana amb honor de [Roca].  

4. Dues peces de terra separades al lloc dit Santa Cilia, que afronta una a 

llevant amb honor de Ballot, a migdia amb honor de Bartomeu Feu, a 
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ponent amb honor d’Antoni Català i a tramuntana amb honor de dit 

Ballot. L’altre afronta a llevant i tramuntana amb honor de Salvador 

Portell, a migdia amb honor de Ballot i a ponent amb honor de Salvador 

Portell.  

5. Peça de terra on antiguament s’edificava el mas Soler al lloc dit 

Valldeix. Afronta a llevant amb la riera de Valldeix, a migdia amb 

honor del mas Vilaseca que també et venc, a ponent amb honor de Feu i 

a tramuntana amb altre honor que avui venc.  

6. Peça de terra on hi havia el mas Gener al lloc dit Valldeix.  

7. Peça de terra al mateix lloc. Afronta a llevant amb honor de Bernat 

Mataró, a migdia amb honor de Gaspar Tria i a tramuntana amb un 

honor del mas Vilaseca que avui venc. 

Preu de 20 lliures de Barcelona i 7 sous. 

 

Testimonis: Joan Lladó o Salvador Portell de Mataró. 

Signatura  de domini d’Isabel Tardona, del monestir de Sant Pere de les 

Puelles. 

 

El 15 de gener es signa àpoca essent testimonis Gaspar Català i Joan Lladó de 

Valldeix. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(ACA, ANM, 2) 

 

 

1458, gener, 27  

 

Procura feta per Antoni Cabanyes, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, 

tutor nomenat per Andreu Llentisclar, batlle de dita, d'Agnès, impúber, filla i 
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hereva de Joan Cabanyes, difunt de Sant Andreu d'Òrrius, a Jaume Riera, 

causídic de Barcelona. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.15) 

 

 

1458, març, 13. (Mataró)  

 

Nos Joan  Croanyes i Gabriel Croanyes, fill seu i hereu, de Sant Julià 

d'Argentona, per pagar 10 lliures de Barcelona a Joan Padró, de Mataró, per 

dot de Rafaela, muller vostra, neboda de Joan Croanyes, venen a carta de 

gràcia a Bernat Ferrer, mercader ciutadà de Barcelona, habitant a Mataró, un 

censal d’una quartera de forment a mesura de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona  que reben per dues peça de terra les quals Andreu Llentisclar, del 

veïnat de Clarà, té en dita parròquia, al lloch dit el llach. Afronta una d’elles a 

llevant amb honor d'en Capella de Mataró, a migdia amb el mar, a ponent ab 

honor d'en Cabanyes i a tramuntana amb el dit Capella. L’altra peça de terra a 

llevant amb el camí que va a la mar, a migdia amb honor de dit Capella 

mitjançant el camí ral, a ponent amb el dit Capella i a tramuntana amb honors 

d’en Boet. El preu de 10 lliures. 

 

Testimonis: Llorenç Camp d’Argentona.  

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

 (ACA, ANM, 2) 
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1458, abril, 14 (Mataró) 

 

Pere Terrer, sastre, habitant en la vila de Boada, parròquia de Santa Maria de 

Pineda (Maresme), procurador de Eulàlia, muller de Bernat Cona, natural de la 

parròquia de Serinyà, ara habitant a Pineda, ven a Antoni Soler, fuster i Antoni 

Gel àlies Soler, gendre seu, del veïnat de Cirera, de Mataró, el mas Valençó, 

amb les seves peces de terra i la seva quintana, la qual Eulàlia, com a 

successora dels béns de Salvador Valençó, pare seu i de Joan Valençó, avi, del 

dit veïnat. Es té pel rei, com a senyor del castell de Mataró. Afronta a llevant i 

a migdia amb honors del mas Auleda, a ponent amb la riera de Cirera i a 

tramuntana amb honor del mas Aperset mediant camí que hi ha. Els 

compradors hauran de pagar tots els deutes del mas, especialment el censal 

mort de 16 sous i 6 diners, i 11 lliures i 11 sous de preu, que Guillem 

Canyamars, de Sant Esteve de Canyamars, rep anualment per Nadal. També el 

censal mort de 11 sous de pensió i 7 lliures i 14 sous de preu que es paga 

anualment als obrers de l’església de Dosrius. El cens al rei és de 1 quartera i 2 

vuitens de forment, 2 quarteres i 2 vuitens d’ordi, mitja quartera d’espelta a 

mesura de Mataró, tot per Sant Pere i Feliu d’agost. També 9 sous i 6 diners 

anualment per Sant Miquel de setembre per quèstia del dit mas. 4 quarteres de 

vi most per Tots Sants. 14 sous i 4 diners per Nadal. També la lluïció del rei. 

Preu de 10 lliures de Barcelona. 

 

Notari: Arnau Ferrer. 

 

(ACA, ANM, 8) 

 

 

 

 

 



815 

 

1458, maig, 11  

 

Capítols Matrimonials entre Joan Lenzina, baster ciutadà de Barcelona i 

Elionor, filla dels difunts Bernat Mataró i Agnès, de la parròquia de Santa 

Maria de Mataró. Elionor és vídua d'Antoni Calvet de Sant Vicenç de Sarrià. 

Dot de 200 florins que té sobre els béns de Calvet, i Lenzina fa escreix de 150 

florins. Es signa debitori per part d'Elionor i del seu germà Pere Mataró, de 

Santa Maria de Mataró, i Miquel Bramona, prevere beneficiat de la Seu 

 

Notari: Bartomeu Agell 

 

(AHPB, manual 142.15) 

 

 

1458, maig, 13 (Mataró)  

 

Bernat Lladó, de la vila de Mataró, reconeix haver rebut de Joan Lladó, 

mercader ciutadà de  Barcelona i de Saurina, vídua de Guillem Arnau, 

llenyataire ciutadà de Barcelona, marmessors del testament del difunt Antoni 

Lladó, mercader ciutadà de Barcelona, fill de l’esmentat Bernat, aquells 100 

sous que el seu fill Antoni li va llegar en el seu testament. 

 

Testimonis: Bartomeu Jofre, sabater de Mataró i Francesc Vinyals 

d’Argentona. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(ACA, ANM, 3) 
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1458, juny, 5  

 

Pere Tria de Sant Feliu de Cabrera i la seva muller Antònia, propietària del 

mas de Pere Ferrer, difunt de Sant Julià d'Argentona, per restituir el dot a 

Eulàlia, cunyada seva i vídua del seu germà Pere Ferrer, ven un censal mort a 

Joana, vídua de Pascàs Morot, de Cabrera, de pensió 16 sous i 6 diners i preu 

d’11 lliures i 11 sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Andreu Torrent, teixidor de lli i Cebrià Sabater, d’Argentona. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.15) 

 

 

1458, juliol, 1  

 

Capítols Matrimonials  entre Macià Palau, fill i hereu del difunt Huguet Palau 

de Sant Cebrià de Tiana i de Clara amb Joana, filla d'Antoni Català i Clara de 

Mataró. Antoni Català, pare i Gaspar Català, germà, li donen 90 lliures de 

Barcelona de dot, i Palau 45 lliures de Barcelona d'escreix. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.15) 
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1458, agost, 12 (Mataró) 

 

Guillem Calvet, abans ciutadà de Barcelona i avui a Martorell, ven a Antoni 

Mas des Castellar, de Mataró, una peça de terra amb un pou a Mataró, al lloc 

dit as Castel, contigua a la quintana on és construït el mas anomenat Bruguera 

que també ven al dia d’avui a Mas des Castellar. Es té la peça de terra pels 

hereus del mas Orta de Valldeix al cens de 10 sous. Afronta a llevant amb la 

quintana del mas Bruguera, a migdia amb honor d'en Esteve Ponsgem, a 

ponent amb honor d'en Ballot mediant un torrent i a tramuntana amb honor del 

comprador. Li pertany per donació feta per la seva muller Maria el 12 d’abril 

de 1446 davant de Joan Ferrer, notari de Barcelona, i a Maria per compra a 

Pere Bruguera de Mataró. Preu de 100 sous. 

 

Testimonis: Bartomeu Fradera, del castell del Far i Antoni Feu, boter de 

Mataró. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(ACA, ANM, 1) 

 

 

1458, octubre, 5  

 

Pere Auleda, de Santa Maria de Mataró, curador del mas Auleda nomenat pel 

batlle de Mataró, ven en encant públic a Bernat Vilardell del veïnat de Cirera, 

el mas Auleda, de dit veïnat,  «cum vexella tan grani quom vini et alia fusti 

que est intus dicti mansum», i la seva quintana amb arbres i una peça de terra 

de dita quintana que abans era vinya. Es té per Joan Soler de Mataró al cens de 

14 sous anuals, la meitat per Nadal i la meitat per sant Miquel, sota domini del 

rei. Afronta el mas, la quintana i la peça de terra a llevant amb el torrent de la 
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Font, a migdia amb honor de Joan Soler i part amb honor d’en Valenço, a 

ponent part amb honor de Bernat Vilardell i part amb honor d’en Valençó i 

part amb honor d’en Soler de Cirera i a tramuntana part amb en Soler i part 

amb en Valençó. També li ven les següents peces de terra: 

-Peça de terra al lloc dit sa Riera.  

-Peça de terra al lloc dit vall de Piula. 

-Peça de terra al lloc dit Figuera Major. 

Preu de 13 lliures i 10 sous de Barcelona 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.16) 

 

 

1458, octubre, 16 (Mataró]) 

 

Joan Doy àlies Boscà, de Sant Julià d'Argentona, senyor útil i propietari del 

mas Boscà de dita, del veïnat de Pins, ven a Francesc Oliver, ferrer de Mataró, 

dues peces de terra de pertinències del mas Boscà, a Argentona, al lloc dit les 

pets velles. Es tenen, junt al mas Boscà, per Pere des Bosc a certs censos. 

Afronta una peça de terra a llevant amb honor del comprador, a migdia amb 

via pública que ca a Barcelona, a llevant amb honor d'en Boet i a tramuntana 

amb honor d'Antoni Mas des Castellar. L’altra peça de terra afronta a llevant 

amb honor del mas Lladó de Lladó, a migdia i ponent amb honor del 

comprador i a tramuntana amb honor d'en Mauri de la Torre. Preu de 13 lliures 

de Barcelona i 10 sous. 

 

Testimonis:  Guillem Pere Ballot i Pere Batlle, ambdós d’Argentona 

 

Notari: Arnau Ferrer.  
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(ACA, ANM, 6) 

 

 

1458, novembre, 13 (Mataró)   

 

Joan Croanyes, de Sant Julià d'Argentona, reconeix deure a Pascàs Tria, de 

Sant Martí de Mata, 16 florins i dos sous, que equivalen a 8 lliures de 

Barcelona i 18 sous, les quals et donaré el 10 de juliol prop vinent a «plagiam 

maris sive al trast de la torra ipsius parrochie de Argentona,... per ligna sive 

lenya de alzine e arbos». 

 

Testimonis:  Melcior Mas, paraire i Antoni Feu, fuster de Mataró.  

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

 (ACA, ANM, 2) 

 

 

1459, gener, 26    

(Trasllat del 1472) 

 

En la notaria de Pere Vicenç de Mediona, notari de Barcelona, Pere des Bosc, 

menor de dies, ciutadà de Barcelona i senyor dels castells de Vilassar i Sant 

Vicenç, atenent que Miquel Batlle, de la parròquia d'Argentona, en nom propi 

i del seu pare Bernat Batlle i Pere Saguera, ciutadà de Barcelona, el passat 23 

de gener van presentar un pergamí de venda davant de Bartomeu Agell, notari 

de Barcelona, fet el 8 d'octubre de 1431 signat per dit Pere Saguera a 

l’esmentat Bernat Batlle i a Miquel Batlle, d’un molí amb el seu casa, recs, 

sotsrecs, rescloses, trastelladors, rodes, moles, ferros i tots els seus aparells,  

situat en la riera d’Argentona, al lloc dit Matheu, el qual es té per dit Pere des 
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Bosc, com a succeint a Miquel des Bosc, al cens de dos quarteres i mitja de 

forment a mesura del castell de Vilassar per Sant Pere i Sant Feliu d'agost, de 

preu de 22 lliures de Barcelona, sobre el qual Pere Saguera va pagar el lluïsme 

i sobre la qual venda Pere des Bosc, ara en fa ús de fadiga. 

 

Notari: Nicolau de Mediona, de Barcelona. 

 

(BC. Pergamí núm. 24567) 

 

 

1459, març, 4 (Mataró) 

 

Testament de Gabriel Arnau, de la vila de Mataró, fet patint malaltia de la qual 

tem morir. Nomena marmessors a la seva muller Joana, i a Bernat Arnau, fill 

seu. Primer de tot mana que tots els seus deutes siguin pagats i que les injúries 

siguin restituïdes. Escull la sepultura al cementiri de santa Maria de Mataró. 

Destina 10 lliures per la sepultura i salvament de l’ànima: 1 sou a l’altar major 

de santa Maria de Mataró; 4 diners a cada altar de dita església; 2 diners a cada 

bacina de dita església; 20 sous al monestir de santa Maria de Jesús; 3 sous als 

marmessors. Mana se li facin 100 misses entre les quals les 33 dites de sant 

Amador, les quals 33 s’han de fer a santa Maria de Mataró. Si amb les 10 

lliures no n’hi ha prou que destinin més diners dels meus béns. Llega 10 

lliures a la seva muller Joana, alhora que la fa senyora majora durant la seva 

vida. Llega 110 lliures al seu fill Jaume Arnau, i en cas que mori sense fill en 

edat de fer testament que en siguin 20 lliures. I en cas que dit Jaume entri a 

l’església se li lleguin 200 florins, equivalent a 200 florins per 50 lliures. A 

Pere Sebastià Arnau, nét seu, fill de Pere Arnau, fill seu difunt, 20 sous. A la 

seva nora Angelina, muller de Bernat Arnau, 30 sous. Allibera a Pere Joan, 

servent seu i ordena que el seu esclau Tomàs, fill de dit Pere Joan, sigui 

alliberat d’aquí a vuit anys. També que els seus esclaus Martí i Joan Níger 
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serveixin als seu hereu durant 18 anys, i que siguin alliberats.  Nomena hereu 

al seu fill Bernat Arnau. 

 

Testimonis: Antoni Soler, barber i Antoni Mauri, de santa Maria de 

Palautordera, i Bernat Fuster, cirurgià de Mataró. 

 

Notari: Salvador Mas, vicari de Mataró, per Joan Comes, rector de dita. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 133) 

 

 

1459, maig, 14 

 

Antoni Cabanyes, de Sant Julià d'Argentona, fa donació a la seva mare 

Alamanda del seus masos Verdaguer, on ara viu, i els masos Estrany i Esteve, 

amb la condició que ell en sigui usufructuari durant la seva vida i en casa que 

tingués fills amb Antònia, muller seva, aleshores en siguin aquests els hereus. 

Es reté 50 lliures per testar. 

Testimonis: Joan Saguí, de Mataró i Joan Sala de Cabrera. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.17) 

 

 

1459, maig, 14 

 

Apoca de dot signada per Bernat Arnau, fill del difunt Gabriel Arnau, de 

Mataró, a la seva muller Angelina, filla de Antoni Fontanils de Teià, difunt, i 
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de Rafaela, per mans de Pere Fontanils, avi seu i Joan Martí Fontanils, germà, 

de 50 lliures de Barcelona a compte de les 110 lliures de Barcelona. 

 

Notari: Bartomeu Agell 

 

(AHPB, manual 142.17) 

 

 

1459, juny, 11 (Mataró) 

 

Bernat Batlle de Sant Julià d'Argentona, fill i hereu d’altre Bernat Batlle, 

reconeix haver rebut de Joan Gener, de Sant Sadurní de la Roca, fill i hereu 

d’Esteve Gener de dita de la Roca, en vàries vegades al meu pare, 125 lliures 

de Barcelona que foren promeses pel vostre pare al meu pare Bernat Batlle, 

per dot d’Eulàlia, mare de Bernat. 

 

Testimonis: Joan Teixonera de Sant Martí d’Arenys i Gabriel Marfà de Santa 

Agnès de Malanyanes. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(ACA, ANM, 2) 

 

 

1459, juliol, 16 (Mataró) 

 

Joana, muller de Joan Palau de Mataró, que primer fou muller de Bernat 

Noguera, àlies Bonamich, de Sant Maria de Palautordera, nomena procurador 

a Bernat Llobet àlies Soler, germà seu, de Mataró, per demanar els diners 
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deguts pels hereus del dit Bernat Noguera per la dot de Joana que aportà al 

mas Bonamich. 

 

Testimonis: Francesc Mas àlies Roig, sastre i Salvador Garbí àlies Llibre, de 

Mataró. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(ACA, ANM, 2) 

 

 

1459, agost, 16 

 

Joana, vídua de Gabriel Arnau, de la vila de Mataró, i Bernat Arnau, fill comú, 

venen a Bernat Ferrer, de dita, una domo sive botiga a la vila de Mataró, sota 

domini del rei. Afronta a llevant amb honor d'en Llibra que fou de pertinences 

de dita casa o botiga, a migdia amb carrer, a ponent amb honor del comprador 

i a tramuntana amb honor d'en Guillem Ros de Mataró. Preu de 8 lliures i 16 

sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Gabriel Gibert, paraire de Mataró i Jaume Garbí i Hipòlit 

Torroella, escrivents de Barcelona.  

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.17) 
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1459, novembre, 18    

 

Congregació dels veïns del terme del castell de Mataró per mandat del 

venerable Llorenç Ivern, àlies Catà, de la parròquia de Sant Andreu de 

Llavaneres, i Pere Major, batlle de dit terme, reunits en el «podium dicti castri 

de Matarone», per fer una procura: Joan Soler, Antoni Mas, barber, Vicenç 

Amat, jurats, Jaume Padró, Pere Mates, Narcís Padró, Antoni Soler, Bernat 

Arnau, Joan Mas, àlies Folgueres, Bernat Mas..., Pere Garau, Llorenç Hivern, 

àlies Catà de Llavaneres, Joan Ivern, Gabriel Ametller, Salvador Noguera, 

àlies Soler, Pere Morató, Pere Benencasa, Pere Vilaseca, àlies Cabot, Antoni 

Costa, Pere Flaquer, Pere Roig, mestre de cases, Antoni Ballot, Antoni Creu, 

pescador, Antoni Mas de la Riera, Bartomeu Major, àlies Pi, Llorenç Cortés, 

Pere Ombert, Joan Guitart, Joan Pareller, Salvador Sala, Pere Feu, Bernat 

Reniu, Antoni Folgueres, pescador, Antoni Montalt de çavall, Antoni Costa de 

Valldeix, Bernat Salvador de Traià, Joan Palau, Pere Mas, patró de barca, 

Bernat Soler, Pere Vilar, Francesc Oliver, ferrer, Antoni Ametller, Antoni 

Garau, Antoni Mas des Castellar, Pascàs Gel, àlies Misser, Joan Lladó, Jaume 

Llull, Pere Moió, Antoni Torner, àlies Rupit, Joan Torner, àlies Palau, Jaume 

Nadal, Bernat Tria, àlies Riera, Joan Feliu, mariner, Gabriel Gibert, paraire de 

llana, Salvador Jofre, sabater, Guillem Ros, Joan Folgueres, pescador, 

Francesc Pou, boter, Antoni Feu, boter, Narcís Lloreda, Gabriel Faner, Pere 

Comes, carnisser, Narcís Pont, sabater, Antoni Palau, teixidor de llana, Bernat 

Ribes, ferrer, Bernat Fuster, cirurgià... 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(ACA, ANM, 2) 
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1460, Febrer, 2 (Argentona) 

 

Testament d’Antoni Bellatriu, fet patint una malaltia corporal de la que temia 

morir. Nomena com a marmessors al seu fill Esteve Bellatriu i a Joan Estrany, 

germà seu, de Sant Genís de Vilassar. Mana pagar tots els seus deutes i 

demana ser enterrat en el cementiri de Sant Julià d’Argentona, destinant 10 

lliures per la sepultura, novena i cap d’any, dels quals destina 6 diners a l’altar 

de Sant Julià d’Argentona; 4 diners per cada altar de dita església; 2 diners 

més per a cada bacina de dita església; 6 diners a l’altar de Santa Maria del 

Viver i. Mana, així mateix, que després del seu òbit se li celebri un Trentari de 

Sant Amador en l’església parroquial de Sant Julià d’Argentona, destinant-hi 

33 sous. Llega 10 sous a cada marmessor i 1 sou al senyor terrenal, volent que 

el que sobri de les 10 lliures es destini a Déu Nostre Senyor en misses. Llega, 

dels altres béns seus, 25 lliures al seu fill Bernat i 25 lliures al seu fill Gabriel. 

A la seva nora Antònia li llega 50 sous i a la seva filla Francina, muller 

d’Antoni Gili d’Argentona, 10 sous. Llega també 5 sous a cada nét o néta. 

Destina 60 sous per l’altar de Sant Esteve que es construeix dins l’església 

parroquial de Santa Maria de Mataró, administrats pel prevere, beneficiat i 

obtentor del benefici de Sant Esteve, Vicenç Verdaguer. Nomena hereu 

universal al seu fill Esteve Bellatriu i si aquest no vol o no té fills o aquests no 

arriben a edat de fer testament el substitueix per Bernat, i si aquest no vol o no 

té fills o aquests no arriben a edat de fer testament el substitueix pel seu fill 

Gabriel, i si aquest no vol o no té fills o aquests no arriben a edat de fer 

testament el substitueix per la seva filla Francina, i si aquesta no vol o no té 

fills o aquests no arriben a edat de fer testament el substitueix pel seu germà 

Joan Estrany. 

 

Testimonis: Antoni Perera d’Argentona i Lleonart Barra del regne de França. 
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Notarí: Jaume Vidal, prevere i vicari de Sant Julià d’Argentona pel rector 

Rafael Mateu Aroles. 

 

(APCBA. Pergamí,  núm. 14) 

 

 

1460, febrer, 6   

 

Gaspar Català, de Santa Maria de Mataró, ven al seu cunyat Macià Palau, de 

sant Cebrià de Tiana, un censal mort de pensió 25 sous i preu de 25 lliures de 

Barcelona i 5 sous, per pagar el dot de 80 lliures de Barcelona de Joana, 

muller de Palau i germana de Català. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 142.17) 

 

 

1460, abril, 27 (Mataró) 

 

Francesc Oliver, ferrer de Mataró, Angelina muller seva i Pere Oliver, fill 

comú, per pagar les 25 lliures de Barcelona que deuen a Jaume Roudors, de 

Sant Genís de Vilassar, com a dot de Francesca, filla de l’esmentat Francesc i 

muller de Jaume Roudors, per això venen a carta de gràcia a Andreua, vídua 

d’Esteve Masgròs, de Santa Maria de Mataró, un censal mort de 31 sous de 

pensió anual i 25 lliures de Barcelona de preu. Nomenen fideïcomissaris a 

Antoni Mas des Castellar, Esteve Masgròs, ambdós de Mataró, i Antoni 

Jovell, de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius. 

 

Testimonis:  Pere Vilar i Narcís Padró, de Mataró. 
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Notari: Bartomeu Agell. 

 

(ACA, ANM, 1) 

 

 

1460, octubre, 18  (Mataró) 

 

Testament de Vicenç Ballot, de la vila de Mataró, detingut de malaltia nomena 

marmessors a Antoni Ballot, fill seu, Pere Fornells i Lluís Pou, de la vila de 

Mataró. Demana que es paguin les seves deutes i es restitueixin les injúries. 

Demana que sigui enterrat al cementiri de Santa Maria de Mataró, assignant 8 

lliures de Barcelona, de les quals assigna 12 diners a l'altar Major de l'església 

de Santa Maria de Mataró, 6 diners a cada altar de dita, 4 diners a cada bacina 

de dita església, 33 sous per 33 misses dites de sant Amador. Llega 5 sous a la 

seva muller, 3 sous a cada fill, 2 sous a la seva nora Caterina, 12 diners a cada 

net o neta, 3 sous a cada marmessor, 12 diners al seu senyor natural. El que 

sobri de les 8 lliures de Barcelona que es destini a l'amor de Déu a 

coneixement dels seus marmessors, i si amb les 8 lliures no n'hi ha prou que es 

destini el necessari. Nomena la seva muller senyora major i usufructuària 

sempre que es mantingui casta i sense marit. Demana que els seus fills 

Amador i Vicenç es col·loquin segons les possibilitats dels seus béns. Nomena 

al seu fill Antoni hereu universal, i sinó té fills que arribin a edat de testar el 

substitueix pel seu fill Amador, sinó a Vicenç, i sinó al parent més proper de 

parròquia de pare. 

 

Testimonis: Bernat Folgueres i Pere ? de Mataró. 

 

Notari: Salvador Mas, vicari de Santa Maria de Mataró per Joan Comes, rector 

de dita. 
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(APCCM. Pergamí,  núm. 160) 

 

 

1460, desembre, 21 (Mataró) 

 

Bernat Mascort, de Sant Martí de Mata, terme del castell de Mataró, ven a 

Joan Palau, hostaler de Mataró, una part d’una gran peça de terra erma d’un 

jornal de bou aproximadament la qual, com a propietari del mas Mascort té en 

alou al lloc dit parilongua, prop del podium de la castlania del castell de 

Mataró. Afronta a llevant amb honor d'en Joan Palau que fou de pertinences de 

la castlania i ara està plantada de vinya, a migdia part amb la resta de la gran 

peça de terra que es queda Mascort i part amb honor d'en Joan Soler, que havia 

estat del mas Mascort, a ponent amb un torrent i a tramuntana amb altra part 

de la resta de la peça de terra de Mascort. Amb pacte que Palau, sense 

impediment del venedor, pugui fer rases entre les peces de terra per on pugui 

baixar l’aigua. Preu de 7 lliures i 3 sous de Barcelona.  

 

Testimonis:  Francesc Pou, boter i Pere Capella, ambdós de Mataró.  

 

Notari Arnau Ferrer, senyor útil de l’escrivania de Mataró.  

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 54) 

 

 

1461, febrer, 1 (Mataró) 

 

Bernat Vilardell, del veïnat de Cirera, parròquia de Santa Maria de Mataró, 

defineix a Bernat Arnau, de la vila de Mataró, tota la sisena part de fruit que 

rep sobre una peça de terra erma que té a Mataró, al lloc dit roques albes, la 

qual té sota domini del rei, senyor del castell de Mataró. Afronta a llevant amb 
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honor d'en Reniu del Torrent, a migdia amb honor d'en Pujol a ponent amb 

honor d'en Francesc Mas, àlies Roig, i a tramuntana amb honor del comprador. 

Preu de 55 sous. 

 

Testimonis:  Joan Soler i Martí Pont, sabater, ambdós de la vila de Mataró. 

 

Notari Joan Salvà, ciutadà de Barcelona, notari de l’escrivania del castell de 

Mataró per Arnau Ferrer, senyor útil de dita.  

 

Signatura  de domini de Joan d’Argentona, donzell, batlle general de 

Catalunya. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 388) 

 

 

1461, maig, 14 (Mataró) 

 

Gaspar Portell, de Sant Julià d'Argentona, ven a Vicenç Verdaguer, prevere 

beneficiat a l'església de Mataró, una peça de terra té amb alou a Argentona, al 

lloc dit les buygues. Afronta a llevant amb honor d'en Bernat Ferrer, a migdia 

amb honor del comprador, a ponent amb honor d'Andreu Gual i a tramuntana 

part amb honor del mas Riba i part amb honor d'en Mateu que fou del mas 

Riba. Preu de 7 lliures i 3 sous de Barcelona. Antoni Portell, germà de dit 

Gaspar, confirma la venda.  

 

Testimonis: Salvador Abril, de Sant Genís de Vilassar, i Joan Prats de Sant 

Andreu d'Òrrius. 

 

El dia 24 es signa àpoca. 
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Notari: Bartomeu Agell. 

 

(ACA, ANM, 1) 

 

 

1461, juny, 5   

 

Bartomeva, filla dels cònjuges Andreu Collell, difunt, i Antonia, vivent, de 

Sant Julià d'Argentona, muller de Bernat Recorda, fill d'Antoni Font, àlies 

Recorda i de Vicenta, vivents de la parròquia de Santa Agnès de Malanyanes, 

reconeix haver rebut Elionor, muller de Joan d'Argentona, donzell domiciliat a 

Barcelona, 10 lliures de Barcelona que va prometre per dot per Jaume Collell, 

germà de Bartomeva. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(AHPB, manual 143.18) 

 

 

1461, agost, 4  (Mataró) 

 

Testament de Clara, vídua d'Antoni Palau, difunt de la vila de Mataró, fet 

patint malaltia però en bon enteniment. Escull com a marmessors al seu germà 

Joan Soler i als seus fills Joan i Antoni Palau, de dita vila. Primer de tot mana 

que tots els seus deutes siguin pagats i que les injúries siguin restituïdes. 

Demana ser enterrada al cementiri de Santa Maria de Mataró i destina per 

l'ànima, la sepultura, misses, cap d'any i altres llegats 10 lliures de Barcelona, 

de les quals 12 diners a l’altar major de l’església de Santa Maria de Mataró, 4 

diners per cada altar d’aquesta església, 2 diners per cada bacina d’aquesta 

església, 5 sous a la candela de Santa Maria de dita església; 5 sous «cereis 
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albis brandemarie qui arderit coram sacratismo corpori cristi» en l'esmentada 

església; 5 sous a cada marmessor; 33 sous per 33 misses de Sant Amador en 

l’esmentada església; 5 sous a cada fill o filla seva; 5 sous a la seva néta 

Eleonor; 15 sous a Joana, muller de Joan Palau; 10 sous a Elionor, muller 

d'Antoni Palau; 2 sous a la «mulieri que cohoperiet corpus meum». El que 

sobri de les 10 lliures que es distribueixi en misses a coneixement dels seus 

marmessors. Nomena hereu al seu fill Joan Palau, sempre i quan tingui fills 

que arribin a edat de fer testament, sinó que passi al seu fill Pere Palau, sinó a 

Bernat Palau, sinó a Antoni Palau, sinó a Isabela Palau, sinó a Caterina Palau, 

muller de Pere Saguí de dita, tots fills i filles, i sinó el seu germà Antoni Soler.   

 

Testimonis: Pere Vilar i Melcior Mas, paraire, de Santa Maria de Mataró. 

 

Notari: Salvador Mas, prevere i vicari de Mataró per Joan Comes, rector. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 85) 

 

 

1461, agost, 13 (Mataró) 

 

Bartomeu Pou i Lluís Pou, fill seu i hereu de Mataró, venen a Joan Mas, 

mariner de Mataró, la part de llevant d’una peça de terra campa que tenen a 

Mataró, al lloc dit ronet o la femada. Es té pel mas Aperset de Cirera al cens 

de 2 sous i 6 diners anuals per Nadal sota domini del rei. Afronta a llevant 

amb el torrent anomenat d’Antoni Mas des Castellar, a migdia amb honor d'en 

Antoni Mas des Castellar, a ponent amb resta peça de terra i a l tramuntana 

amb honor d'en Pere Feliu. Preu de 8 lliures i 5 sous de Barcelona. 

 

Pere Comes, carnisser de Mataró i Joan Artigues, calafat de Blanes. 
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Signatura  de domini de Joan d’Argentona, donzell, regent del Batlle General 

de Catalunya Joan Sarriera, cavaller (1469). 

 

Notari: Arnau Ferrer. 

 

(ACA, ANM, 6) 

 

 

1461, setembre, 28 (Mataró) 

 

Testament de Clara, muller d'Antoni Català, del veïnat de Valldeix, parròquia 

de Santa Maria de Mataró, detinguda de malaltia de la qual tem morir. 

Nomena marmessors a Joan Rosselló, de la parròquia de Sant Martí de Teià, 

Berenguer Codina, àlies Rosselló, germans seus, de la parròquia de Sant 

Andreu, i Gaspar Català, fill seu. Demana que es paguin les seves deutes i es 

restitueixin les injúries. Demana ser enterrada al cementiri de l’església de 

Santa Maria de Mataró. Destina per l'ànima, sepultura, misses, cap d'any i 

llegats 10 lliures de Barcelona, de les quals destina 2 sou a l'altar major de 

Santa Maria de Mataró per dues misses, 12 diners a cada altar de dita església 

per una missa a cada altar, 4 diners a cada bacina de dita església, 5 sous a 

cada marmessor, 5 sous a cada fill o filla, 2 sous a cada nét o néta. Llega 5 

sous a Elionor, muller de Gaspar Català.  Demana que es faci un trentari de 

Sant Amador. Del que sobri de les 10 lliures demana que es diguin misses. 

Llega 10 lliures al seu marit Antoni Català, i 10 lliures al seu fill Bartomeu i 

10 al seu fill Antoni Català. Nomena hereu universal al seu fill Gaspar Català. 

Testimonis: Salvador Portell i Gabriel Ametller, de Mataró. 

 

Notari: Salvador Mas, prevere per Joan Comes, rector de Santa Maria de 

Mataró. 
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(APCCM. Pergamí,  núm. 276) 

 

 

1462, abril, 28 (Vilassar) 

 

Testament de Constància, vídua de Simó Gener de la parròquia de Sant Julià 

d’Argentona, ordenat patint una malaltia de la qual tem morir però amb 

plenitud de facultats. Nomena com a marmessors al seu net Jaume Mir de Sant 

Feliu de Cabrera i al seu fill Bartomeu Gener d’Argentona. Primer demana 

que es paguin els seus deutes i que les injúries siguin restituïdes. Llega per la 

seva ànima, enterrament al cementiri de l’església parroquial de Sant Julià 

d’Argentona i cap d’any 100 sous, dels qual vol que 4 diners siguin per l’altar 

de Sant Julià d’Argentona, 2 diners per qualsevol altra de l’esmentada 

església, 4 diners per l’altar de Santa Maria de Viver, 6 diners per cada bacina 

de l’església d’Argentona i 2 diners per la consueta. Vol que en posterioritat a 

la seva mort es celebrin les 33 misses de Sant Amador. Llega un sou al seu 

senyor terrenal i dos sous als seus marmessors. Mana que la raupe que es 

troba a casa del seu fill Pere Gener en un tacassio seu que es divideixi en dos i 

una meitat sigui pel seu hereu i de l’altre meitat se’n facin dues parts, una per 

Pere Gener i l’altre per Paula muller de Bernat Cirera de Vallromanes. Si 

sobren diners dels 100 sous llegats que es distribueixin en misses a parer dels 

marmessors. Nomena hereu universal al seu fill Bartomeu Gener. 

 

Testimonis: Jaume Oliver de la parròquia de Sant Sadurní i Francesc Tries, 

escolar de Vilassar. 

Notari: Bernat Font vicari de Vilassar per ordre del rector Joan Narcís 

Saplana. 

 

(APCCA.  Pergamí,  núm. 19) 
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1462, maig, 11 

   

Amb presència de Pere Alsina, sastre i Melcior Mas, teixidor, na Margarida, 

muller de Joan Torner alies Palau, de Mataró, confessa a Pere Feu de Valldeix, 

que té sota el seu domini, al lloc anomenat Palau, una casa amb el seu corral i 

la peça de terra on està edificada, anomenada la Femada. Limita a llevant amb 

honor d’Antoni Folgueres, amb honor de Joan Lladó de Valldeix i amb honor 

de la confessant, a migdia amb via publica que va al castell de Mataró, a 

ponent amb honor d’en Català i amb honor d’en Ponsgem i a tramuntana amb 

honor dels confessants i amb honor d’en Ponsgem. També confessa que ha de 

donar la meitat dels fruits que es cullin en la peça de terra. El mateix dia es fa 

nou establiment. 

 

Testimonis: Pere Alzina, sabater i Melcior Mas, teixidor de llana, de Mataró. 

 

Notari: Bartomeu Agell 

 

(ACA, ANM, 1) 

 

 

1463, abril, 24 (Mataró) 

 

Jaume Padró, hostaler i Joan Padró, fill seu i hereu, de la vila de Mataró, 

venen a Joan Palau, hostaler de Mataró, una part vers ponent d'una peça de 

terra o hort anomenat lo clos, amb totes les seves entrades, que posseeixen a la 

vila de Mataró, contigu a unes cases. Es té per la capella de sant Bartomeu de 

Cabanyes, construïda a la parròquia de Sant Andreu d'Òrrius. Afronta a llevant 

amb resta en poder dels venedors, a migdia part amb resta de l'hort i part amb 

un camí, a ponent amb honor d’en Pere Vilar i a tramuntana amb honor del 
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comprador. Li pertany a Jaume per compra a Guillem Arnau, patró de barca 

ciutadà de Barcelona, amb escriptura davant de Joan Sunyer, notari públic per 

tota la terra d'Aragó el 4 d'agost de 1432. Al dit li pertanyia per donació de 

dita peça de terra feta per Bartomeu Arnau, habitant en la vila de Mataró, en 

poder de dit Joan Sunyer el 22 d'agost de 1423. Paga un cens de dos diners 

anuals per Nadal que seguiran pagant els venedors. Preu de 22 lliures de 

Barcelona. 

 

Testimonis: Pere Vilar, Antoni Soler, barbers de la vila de Mataró. 

 

Signatura  de domini de Pere Riba, prevere beneficiat en l'església de 

Barcelona, ordenat per Joan Narcís Saplana, vicari, doctor i canonge, 

beneficiat de sant Bartomeu de Cabanyes. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(ACA, ANM, 1) 

 

 

1463, agost, 15   

 

Climent Ferrer, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, fill del difunt 

Bartomeu Ferrer, de dita parròquia i de Constança, reconeix a la seva muller 

Joana, filla de Antoni Jovell i de Margarida, difunts de la parròquia de Sant 

Iscle de Dosrius, han cobrat 25 lliures de Barcelona que va prometre el dit 

Antoni Jovell, el 15 d'agost de 1459, de mans de Joan Jovell, fill d'Antoni i 

germà de Joana. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 
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(ACA, ANM, 1) 

 

 

1464, gener, 25   

 

Procura feta per Esteve Masgròs i Pere Mataró, de la parròquia de Santa Maria 

de Mataró, a Jaume Mas, notari de Barcelona, i a [...] Mas, patró de barca 

ciutadà de Barcelona, pel canvi de 100 florins d’or que Antoni Tria de Sant 

Martí de Mata ha pres per lo rescat de Pere Tria, fill seu i d’en Joan Folgueres, 

i d’en Bernat Folgueres, pescador de Mataró i Joan Torner, àlies Palau, tots de 

Mataró, los quals són presos en lo castell d’Eivissa. 

 

Testimonis:  Pere Vilar i Antoni Folgueres, tots de Mataró. 

 

Notari: Bartomeu Agell. 

 

(ACA, ANM, 1) 

 

 

1464, febrer, 5 (Mataró) 

  

Nos Guillem Fonollet de Dosrius i Joana, néta seva i filla de Francesc Vinyals 

i Estevaneta, vivents d’Argentona, reconeixen haver rebut d’Antoni Febrer, 

marit de  Joana, fill d’Antoni Febrer i Bartomeva, d’Argentona, 40 lliures que 

Antoni Febrer donà per dot. La dot es signà davant de Jaume Mas, notari de 

Barcelona, el 6 d’octubre de 1461. 

 

Testimonis: Joan Jovell de Dosrius, Antoni Feu, boter i Gabriel Mas des 

Castellà, de Mataró. 
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Notari: Arnau Ferrer, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 8) 

 

 

1464, març, 5 (Mataró) 

 

Jaume Padró i Joan Padró, fill seu i hereu, hostalers de la vila de Mataró, 

venen a Joan Palau, hostaler també de Mataró, una part d’aquella peça de terra 

o hort anomenat lo clos, que tenen a Mataró, contigua a la casa que 

posseeixen. Es té, juntament amb l’altre part que li van vendre també a Palau 

el 24 d’abril de 1463 davant del notari Arnau Ferrer, per la capella de sant 

Bartomeu de Cabanyes, construïda en la parròquia de Sant Andreu d'Òrrius, al 

cens de dos diners anuals per Nadal, que seguirà pagant en Padró. Afronta a 

llevant amb la resta que tenen els Padró, part amb honor d'en Francesc Mas, 

àlies Roig, a migdia amb camí públic que porta a la riera, a ponent amb honor 

del comprador, que fou del dit hort, i a tramuntana amb la paret de l’hort o 

eixida de Melchor Mas, paraire, que fou del difunt Bertran de Pegulla, de 

Mataró, la qual paret és comuna entre Mas i el comprador. Li pertany a Jaume 

Padró per compra al difunt Guillem Arnau, patró de barca ciutadà de 

Barcelona amb instrument fet davant del notari de Barcelona Joan Sunyer el 4 

d’agost de 1432. I aquesta venda es fa amb pacte que Palau, dins del proper 

any, haurà d’aixecar una paret de tàpia en la part de tramuntana, i fer que la 

teulada tingui l’aigua baixant cap a l’hort nostre. Preu de 22 lliures de 

Barcelona.  

 

Testimonis:  Pere Vilar i Pere Alsina, sastre, ambdós de Mataró. 

 

Notari: Arnau Ferrer, regent de l’escrivania del castell de Mataró per Bernat 

Ferrer, senyor útil de dita. 
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Signatura  de domini de Pere Riba, prevere, beneficiat de l’església de 

Barcelona, procurador de Joan Narcís Saplana, com a posseint el benefici de 

Sant Bartomeu de Cabanyes. 

  

(APCCM. Pergamí,  núm. 384) 

 

 

1464, març, 20 (Argentona). 

 

Pere Galceran Bramona de la parròquia de Sant Julià d’Argentona ven a Joan 

Pins de Pins, de l’esmentada parròquia, dues peces de terra situades a 

Argentona, al lloc anomenat luertet. Una limita a llevant amb tinença d’en 

Gener de Pins, a migdia amb tinença del comprador, a ponent amb el torrent 

de Lluertet i a tramuntana també amb el comprador, i l’altre a llevant amb en 

Gener mitjançant un torrent, a migdia amb el comprador, a ponent amb tinença 

del mas Canyet i a tramuntana amb tinença del dit mas Canyet mitjançant un 

torrent. Les dues peces eren franques en alou i el preu de la venda són 4 lliures 

i 19 sous. 

 

Testimonis: Joan [Ri]cart, prevere habitant en l’església d’Argentona i Joan 

Febrer de dita. 

 

Notari: Antoni Puig vicari d’Argentona per ordre de Mateu Rafael Eroles 

rector. 

 

(APCPA. Pergamí desena 15, núm. 148) 
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1464, setembre, 23 (Mataró)  

 

Esteve Mates de Mataró, senyor útil i propietari del mas Mates, de Mataró, 

ven a Pere Mas, de Sant Martí de Mata, una peça de terra erma de pertinències 

del mas Mates, que té a la parròquia de Sant Martí de Mata, al lloc dit a 

Coromina. Es té per Bernat Sala de Sant Martí d'Arenys, a cens d’una quartera 

de forment, a mesura de la vila de Sant Celoni. Afronta a llevant amb honor 

del comprador i part amb honor d'en Oliver, a migdia i ponent amb honor del 

comprador i a tramuntana amb honor del castell de Mataró. Preu de 9 lliures 

de Barcelona, 12 sous i 6 diners.  

 

Testimonis:  Joan Palau, hostaler i Narcís Padró, ambdós de Mataró. 

 

«Joan Sala demunt dit ferm les dites coses per reho de senyoria cens ferma e 

fadiga de xxx dies ami e als meus emptostemps salves». 

 

Notari: Arnau Ferrer.  

 

(ACA, ANM, 6) 

 

1465, gener, 29  (Mataró) 

 

Joan Soler i Joan Camps, ambdós de Mataró, i Joan Teixonera, de Sant Martí 

d’Arenys, procuradors ordenats per Esteve Mates, de Mataró, i la seva muller 

Clara, filla del difunt Jaume Benajam, de dita vila, per tal de pagar 100 florins 

d’Aragó per alliberar el seu fill Gaspar Mates, detingut a la ciutat de Girona, 

venen a Antoni Palau, teixidor de lli de Mataró, aquelles cases amb dos portals 

al carrer les quals Clara, com a successora de Jaume Benajam i el seu germà 

Nicolau Benajam, al lloc antigament dit as Vilars, prop de l’església 

parroquial, sota domini del rei, senyor del castell de Mataró. Afronta a llevant 
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amb el carrer que va de la plaça a l’església, a migdia i a ponent amb hospici o 

casa de Guillem Ros i a tramuntana amb carrer o pati que allí és. Dret de 

lluïció del rei. Isabel, muller d’Antoni Mas, mariner, filla d’Esteve Mates i de 

Clara confirma la venda. Preu de 30 lliures de Barcelona. 

 

Testimonis:  Salvador Jofre i Salvador Sala de Mataró. 

 

Signatura  de domini de Ramon Ramis, Batlle General de Catalunya. 

 

(APCPM.  Pergamí,  núm. 100) 

 

 

1465, juny, 11 

 

Arnau de Fonolleda, cavaller, Batlle General de Catalunya, estableix a Bernat 

Ferrer, de la vila de Mataró, les escrivanies amb tots els contractes i 

instruments de les parròquies de Sant Pere de Premià, Sant Genís de Vilassar, 

Sant Julià d'Argentona, Sant Feliu de Cabrera, al Maresme. Cens a pagar per 

Sant Joan de juny d’un morabatí d’or de valor 9 sous. Entrada de 22 sous. 

 

(ACA, BGC, BA, volum 120) 

 

 

1465, setembre, 12   

 

Antoni Febrer, la seva muller Bartomeva, i el fill comú Bartomeu Febrer, de la 

parròquia de Sant Julià d'Argentona, venen a Bartomeu Amar i a Bartomeu 

Partagàs, paraire, ambdós de la parròquia de Sant Martí d'Arenys, tot el mas 

derruït anomenat Rovill, situat a Arenys, que era de Guillem Llobet, difunt 
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pare de dita Bartomeva, oriünd de Sant Martí d'Arenys. Preu de 30 lliures de 

Barcelona. 

Notari: Miquel Franquesa, de Barcelona. 

 

(AHPB, manual 212.29) 

 

 

1466, febrer, 22 (Mataró) 

 

Salvadora, muller del difunt Guillem Pere Cabanyes, de Sant Julià 

d'Argentona, filla de Llorenç Ivern àlies Catà, de Sant Andreu de Llavaneres i 

de Joana, ambdós vivents,  reconeix haver rebut d’Antoni Cabanyes, de Sant 

Julià d'Argentona, cunyat seu i successor del seu marit, 50 lliures de Barcelona 

que va donar en dot, de les 60 lliures de Barcelona i el cofre de joies, signat a 

Mataró el 21 de juny de 1461. Esmenta les seves filles Francesca i Joana, 

difuntes. 

 

Testimonis:  Joan Palau, hostaler de Mataró i Antoni Munt, oriünd de Castelló. 

 

Notari: Arnau Ferrer, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 8) 

 

 

1466, febrer, 22 (Mataró) 

 

Narcís Pujada àlies Roqueta, de Sant Julià d'Argentona, i la seva muller 

Eulàlia, senyora útil i propietària del mas Roqueta situat a Argentona, venen a 

Antoni Moner àlies Vehil, d’Argentona, la part de migdia d’una gran pessa de 

terra campa, de pertinències del mas Roqueta, a prop i sobre del mas Nou, on 
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Antoni Vehil ha entrat per matrimoni mitjançant Antònia, muller seva, 

propietària del dit mas. Es té, junt al mas Roqueta, per des Bosc. Afronta a 

llevant amb Pere Fornells de Mataró i amb honors de mas Nou, a migdia amb 

honors del mas Moner mediant camp, a W amb honors del mas Moner i amb 

honors del mas Vinyals i a tramuntana amb resta de dita pessa de terra. Preu 

de 44 sous. 

 

Testimonis: Antoni Feu, boter de Mataró i Gabriel Croanyes, d’Argentona. 

 

 

Notari: Arnau Ferrer, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 8) 

 

 

1466, maig, 8 (Mataró)  

 

Bartomeu Castell, de Sant Julià d'Argentona, fill i hereu de Jaume Castell, 

pare, i de Antoni Castell, fill difunt, procurador de Paula, mare seva i muller 

de Jaume Castell, qual procura consta el 17 de maig de 1466 davant d’Antoni 

Puig, vicari, per Mateu Eroles, rector, reconeix haver rebut de Joan Franch 

àlies Teixidor, de Sant Feliu de Cabrera i de Antígona, senyora útil i 

propietària del mas Garmundi, 11 lliures de Barcelona de les 14 lliures de 

Barcelona i 10 sous, preu de la venda de dues peces de terres. El total de 20 

lliures de Barcelona promeses per Jaume Teixidor de Sant Feliu de Cabrera, 

avi de Bartomeu i pare de Paula. D’altre banda 2 lliures de Barcelona preu de 

dues flassades que Jaume Teixidor va donar a Paula. 

 

Testimonis:  Antoni Palau, teixidor de lli i Gaspar Mates, ambdós de Mataró. 
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Notari: Arnau Ferrer, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 8) 

 

 

1466, setembre, 7 (Mataró) 

 

Julià Lladó, de Sant Julià d'Argentona, fill i hereu del difunt Joan Lladó i de 

Margarida, vivent, de Sant Julià d'Argentona, reconeix haver rebut de Joana, 

muller seva, filla d’Antoni Soler, boter, i de Francesca muller seva, ambdós 

vivents de Mataró, per mans d’Antoni Soler, 18 lliures de Barcelona i un cofre 

de joies de les 30 lliures de Barcelona de dot, signat a l’escrivania de Mataró 

el 8 d’abril de 1464. 

 

Testimonis:  Joan Palau, hostaler de Mataró i Antoni Munt, oriünd de Castelló. 

 

Notari: Arnau Ferrer, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 8) 

 

 

1467, abril, 30 (Argentona) 

 

Testament de Francesc Torrent, àlies Mallol, de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona, fet patint malaltia de la qual tem morir. Nomena marmessors al 

seu germà Antoni Torrent, a Esteve Llentisclar, a Bernat Saguí i a la seva 

muller Aldonsa, tots de la parròquia de Sant Julià d'Argentona. Escull la 

sepultura al cementiri de l'església de Sant Julià d'Argentona. Destina 100 sous 

per la seva ànima i els seus parents, volent que es celebri novena i cap d'any: 6 

diners a l'altar de Sant Julià; 4 diners a cada altar de dita església; 2 diners al 
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bacina de dita església; 3 sous als marmessors. El que sobri dels 100 sous en 

misses i causes pies a coneixement dels seus marmessors. Llega 25 sous a la 

seva muller, i un sou als seus fills per legítima. Nomena hereu seu al fill 

Segimon Torrent, àlies Mallol, al qual li demana que pagui els deutes que 

poguès tenir. Si no tingués fill que arribin a edat de fer testament el substitueix 

per Pere Torrent, àlies Mallol, fill seu, i sinó al seu fill Antoni Mallol, àlies 

Torrent, sinó a la seva filla Francesca, sinó la filla Joana, sinó la filla Isabela, 

sinó el seu germà Bartomeu Torrent. 

 

Testimonis: Andreu Gall i Antoni Boet, ambdós de dita parròquia. 

 

Notari: Bartomeu Riu, vicari de Sant Julià d'Argentona per Mateu Erola, rector 

de dita. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 200) 

 

 

1467, juny, 11 (Mataró) 

 

Angelina, vídua de Jaume Catà de Vall, de Sant Andreu de Llavaneres, filla de 

Bernat Roqueta i la difunta Antònia, de Sant Julià d'Argentona, reconeix haver 

rebut de Llorenç Ivern, àlies Catà i Jaume Nadal, de Sant Andreu de 

Llavaneres, tutors de Salvador Catà, impúber, fill seu i de dit Jaume, hereu 

seu, 13 lliures de Barcelona, de les 27 lliures de Barcelona i 10 sous que el seu 

pare Bernat Roqueta li va donar per dot, juntament amb un cofre amb joies, 

amb núpcies pactades el 10 de gener de 1463 a Mataró.  També 7 lliures de 

Barcelona lliurades pel marit en testament.  

 

Testimonis:  Pere Major, sabater i Jaume Llull, tots de Sant Andreu de 

Llavaneres. 
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Notari: Arnau Ferrer, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 6) 

 

 

1467, juny, 11 (Mataró) 

 

Joan Miquel Llibre, fill i hereu del difunt Salvador Garbí àlies Llibre, de 

Mataró, amb testament fet el 16 de juny de 1461 davant de Salvador Mas, 

vicari, reconeix haver rebut de Berenguer Garbí, taverner ciutadà de 

Barcelona, oncle patern, tutor i curador de Joan Miquel Llibre, en absència 

d’Antònia, muller del difunt Joan Llibre, de Mataró, i Gabriela, mare de Joan 

Miquel Llibre, difunts, ha rebut de 30 lliures de Barcelona, que vos per mi heu 

donat a Salvador Jofre, de Mataró, per dot de Clara, muller meva i germana de 

Jofre. 

 

Testimonis:  Pere Vilar i Antoni Palau, teixidor de Mataró.  

 

(Firma del batlle de Mataró, en Salvador Mas).  

 

Notari: Arnau Ferrer, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 6) 

 

 

1467, setembre, 16 (Mataró) 

 

Mateu Bartolí, àlies Riba, i la seva muller Antònia, senyora útil i propietària 

del mas Riba de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, a primeres rabasses de 

vinya, venen a Joan Palau, hostaler de Mataró, una peça de terra erma amb 
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arbres situada en una turó anomenat lo turó de Sardanyola, la qual peça de 

terra està en part a Argentona i en part a Mataró, de pertinences de l'esmentat 

mas Riba, el qual el tenen sota domini de Pere des Bosc a certs censos anuals 

que seguiran pagant ells. Afronta a llevant part amb honor d'Antoni Comes, 

àlies Reniu, de Mataró, part amb honor d'en Jaume Creu, part amb honor 

d'Esteve Masgròs, a migdia amb honor del mas Pons que té en Feliu de 

Cabrera, a ponent part amb honor d'en Francesc Mateu d'Argentona, part amb 

honor d'Esteve Masgròs, i part amb honor dels venedors de pertinences del 

mas Torrent i a tramuntana amb honor d'en Guillem Ros de Mataró. Amb 

pacte que dins dels propers 10 anys estigui plantada de vinya, i sinó en Palau 

pagarà anualment 18 diners fins que estigui plantada. I si en 10 anys més no 

estigués plantada, en tot o en part, el que no estigui plantat retornarà als 

venedors. Preu d’11 lliures i 10 sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Pere Alsina, sastre i Pere Vilar, ambdós de Mataró. 

 

Signatura  de domini de Pere des Bosc. 

 

Notari: Francesc Cervera, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 446) 

 

 

1467, novembre, 23 (Mataró) 

 

L'Infant Joan, primogènit del rei, Governador i Lloctinent General, duc de 

Calàbria i Príncep de Girona, en nom seu i del rei, fa donació a Guillem Ros, 

de la vila de Mataró, el turó anomenat de la Guàrdia, amb tots els seus drets i 

pertinences que el rei posseeix a la Batllia de la vila de Mataró. Afronta per 

una banda amb la riera anomenada de Matha, secha, per altra banda amb el 
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camí que porta a l’església de Sant Andreu de Llavaneres, amb altra part amb 

honor d'en Francesc Oliver, ferrer i per l'altra banda amb honors del rei que li 

resten.  

 

Signatura  de l'Infant Joan. 

 

Testimonis: el venerable Abat de santa Maria de Montserrat, Hug d'Agultó 

baró de [...], Pere Tarrió, espaser i Jaume de Copons, donzell. 

 

Notari: Jaume de Salit, secretari de l'infant i notari públic. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 126) 

 

 

1467, desembre, 7 (Barcelona) 

 

Berenguer Martí, lloctinent del Batlle General de Catalunya, estableix en 

emfiteusi a Pere Major, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, una peça de 

terra erma de dos mujades situada prop del castell de Mataró. Afronta a llevant 

amb honor del mas Berenguer, i part amb honor del mas d'en Mata, a migdia 

amb possessions del castell, a ponent amb honor de l'establert i part amb les 

parets del castell i a tramuntana amb honor [...]. Cens d'un morabatí, 

equivalent a 9 sous per Nadal. Entrada de 88 sous. 

Testimonis: Pere de Bosc, menor de dies i Joan Castell, notari de Barcelona. 

 

Notari: Joan Sallent. 

 

(MASMM. Pergamins Església, núm. 70) 
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1467, desembre, 22 (Mataró) 

 

Pere Mas, de la parròquia de Sant Martí de Mata, i Francesc Mas, àlies Roig, 

de la vila de Mataró, tutors assignats per Bernat Arnau, batlle de la vila i terme 

de Mataró de Margarida i Isabel, fills impúbers de Melcior Mas, difunt 

teixidor de la vila de Mataró, venen a Joan Palau, hostaler de la vila de 

Mataró, unes cases amb hort i sortida en el carrer que de la plaça porta a a 

ciutat de Barcelona. Es té per Arnau Ferrer, fill i hereu de Bernat Ferrer, al 

cens de 3 sous anuals per Sant Joan del mes d'agost, i Arnau Ferrer, com a part 

d'un hospici on hi havia una ferreria, sobre la qual Bernat Llenguart, pescador 

de Mataró, rebia 4 sous de cens, i altres 13 sous que Bernat Reniu de Plaça 

paga per Nadal per una casa prop del mercat, on abans habitava Bernat Feliu, i 

un altre cens de 5 sous que Jaume Padró paga per Nadal per una casa amb 

hort, que abans fou de Bernat Folgueres, difunt, els quals Arnau Ferrer té al 

lloc dit clos, abans dit den Materó, que abans tenia en Bernat Llenguart al cens 

de 7 sous per Nadal, i avui té en Pere Moió de Mataró per dit Ferrer. I Arnau 

Ferrer ho té tot pel rei al cens de 10 sous per Nadal. Fou establert per Bernat 

Ferrer, ferrer de Mataró, pare de Bernat i avi d'Arnau, a Bernat Llenguart 

davant de Pere Martí, notari de Barcelona, el 10 de novembre de 1388. 

Afronta la casa a llevant amb l'esmentada casa de Jaume Padró, a migdia amb 

honors dels venedors que foren d'en Padró, a ponent amb altre honor dels 

venedors i a tramuntana amb un carrer. Pertanyia a Melcior Mas, intestat, per 

compra a Vicenç Verdaguer, prevere beneficiat de l'altar de Sant Esteve de 

Santa Maria de Mataró, Pere Ros, escrivent i Joan Soler, tots de Mataró, 

marmessors de Bertran de Pegulla, amb testament en l'escrivania de Mataró el 

29 de juny de 1450, davant d'Arnau Ferrer, notari. Al dit de permuta amb 

Jaume Padró, d'una casa que Pegulla tenia a la plaça, davant del notari 

Bartomeu Agell, el 10 de maig de 1428. El cens de 10 sous el seguirà pagant 

Ferrer. Preu de 34 lliures de Barcelona. 
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Testimonis: Bernat Arnau, Gabriel Mas des Castellar, ambdós de Mataró. 

 

Signatura  de domini de Joan d'Argentona, Batlle General de Catalunya. 

 

Notari: Francesc Cervera, del terme del castell de Mataró. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 559) 

 

 

1468, febrer, 14 (Mataró) 

 

Bernat Vilardell, del veïnat de Cirera, tutor dels fills de Guillem Auleda, de 

dita, segons tutela amb testament a l’escrivania de Mataró, el 22 de juny de 

1466 davant del vicari Salvador Mas, per pagar les pensions del censal mort a 

Bernat Llobet àlies Soler, de Mataró, ven a Pere Martí, sabater de Mataró, 

totes aquelles cases amb hort contigu, que el dit difunt tenia a Mataró, sota 

domini dels hereus de Bernat Mataró, successor de Bartomeu Lloreda, de 

Mataró, alou del rei, senyor del castell de Mataró. Afronta a llevant amb el 

carrer públic, a migdia amb honor d'en Salvador Mas, prevere, a ponent amb 

honor dels hereus de Joan Comes i a tramuntana amb honor d'en Arnau 

Fornells. Fou venuda en encant públic.  

Preu de 37 lliures de Barcelona. 

 

Testimonis:  Pere Alsina i Joan Palau, de dita. 

 

Notari: Arnau Ferrer.  

 

(ACA, ANM, 6) 
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1468, juny, 16 (Mataró)  

 

Joan Fornells, fill i hereu de Pere Fornells àlies Corçà i Eulàlia, muller seva 

vivent, de Sant Feliu de Cabrera, reconeix haver rebut d’Antònia, muller seva i 

filla de Bartomeu Major àlies Pi, de Sant Martí de Mata, i de Llorença, que fou 

muller de Joan de Tortosa àlies Pi, de Sant Martí de Mata, 30 lliures de 

Barcelona de les 50 lliures de Barcelona promeses per Llorença per dot, la 

qual dotalia es signà a Mataró el 28 de maig de 1467. 

 

Testimonis:  Salvador Jofre, sabater, i Nicolau Garau, ambdós de Mataró. 

 

Notari: Arnau Ferrer. 

 

(ACA, ANM, 8) 

 

 

1468, setembre, 12 (Mataró)  

 

Pere Mas, de Sant Martí de Mata, fill de Jaume Prats àlies Mas i la seva muller 

Francesca, difunts, reconeix haver rebut d’Antònia, muller seva, filla de 

Bernat Padró àlies Jovell, de Sant Esteve de Canyamars, i la seva muller 

Eulàlia, difunta, per mans del dit Bernat Padró, en dues vegades 15 lliures de 

Barcelona i 14 sous de les 27 lliures de Barcelona i 10 sous que vàreu 

prometre per dot. La carta dotal es va signar a l’escrivania de Mataró el 5 de 

novembre de 1450. 

 

Testimonis:  Francesc Oliver, ferrer de Mataró, i Antoni Jovell de Sant Iscle 

de Dosrius. 

 

Notari: Arnau Ferrer, de Mataró. 
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(ACA, ANM, 6) 

 

 

1469, abril, 3 (Mataró) 

 

Testament d'Antoni Català, del veïnat de Valldeix, parròquia de Santa Maria 

de Mataró, detingut malaltia de la qual tem morir. Nomena marmessors a 

Bartomeu Català, fill seu, i Esteve Masgròs, ambdós de Mataró. Demana que 

es paguin les seves deutes i es restitueixin les injúries. Demana ser enterrat al 

cementiri de l’església de Santa Maria de Mataró, al túmul on foren enterrats 

els seus avantpassats. Destina 5 sous per la sepultura, 1 sou a l'altar major de 

Santa Maria de Mataró, 6 diners a cada altar de dita església, 2 diners a cada 

bacina de dita església, 5 sous a cada marmessor i 33 sous per 33 misses dites 

de sant Amador. A cada filla seva li llega 5 sous i a cada nét o néta 2 sous. 

Nomena hereu universal al seu fill Bartomeu Català, però si no té fills que 

arribin a l'edat de fer testament el substitueix per la seva filla Joana, muller de 

Mateu Palau, de la parròquia de Sant Cebrià de Tiana, i sinó a Salvador 

Català, àlies Soler de Bellac, nét seu, fill del seu fill Antoni Català, àlies Soler 

de Bellac, difunt.  

 

Testimonis: Francesc Miquel, de la parròquia de Sant Llorenç de Gaserans i 

Joan Codina, de la parròquia de Sant Andreu del Palomar. 

Notari: Mateu Guasc, prevere i notari de Santa Maria de Mataró, per Joan 

Comes, rector de dita, el qual testament ha estat publicat el 16 de febrer de 

1470. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 636) 
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1469, juny, 21 (Cardedeu)  

 

Margarida Antiga, priora del monestir de Santa Maria de Montalegre  de la 

ciutat de Barcelona estableix de nou a Salvador Portell, de la parròquia de 

Santa Maria de Mataró, una peça de terra que té dels seus avantpassats a 

l'esmentada parròquia, al lloc dit vinyals, que es té sota domini de santa Maria 

de Cardedeu al cens de dos diners anuals a pagar per sant Pere i Feliu d'agost. 

Afronta a llevant amb el mas d'en Roig, a migdia amb honor del mas d'en 

Ferrer, a ponent i a tramuntana amb honor del mas d'en Fornells. Per 

l'establiment paga 9 sous. 

 

Testimonis: Miquel Salom, prevere beneficiat i Bernat Pla de la vila de 

Cardedeu. 

 

Notari: Francesc Guerau Conomina, notari públic de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 127) 

 

 

1469, agost, 13 (Mataró)  

 

Francesc Mas àlies Roig, de Mataró, reconeix haver rebut d’Eulàlia, muller 

seva, que primer fou muller del difunt Pere Tria, de Sant Martí de Mata, 50 

lliures de Barcelona aportades en dot, signant la carta dotal davant de Jaume 

Mas, notari de Barcelona, de mans de Esteve Masgròs, germà vostre.  

 

Testimonis:  Joan Perich i Salvador Jofre, sabater, ambdós de Mataró. 

 

Notari: Arnau Ferrer, de Mataró. 
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(ACA, ANM, 6) 

 

 

1469, novembre, 8    

 

Miquel Llibra, de la vila de Mataró, fill i hereu de Salvador Garbí, àlies Llibre, 

difunt habitant en Mataró, ven a Gabriel Llaurador de la parròquia de Sant 

Pere de Premià, una casa a Mataró, prop de la casa de Bernat Ferrer. No diu 

afrontacions. Preu de 6 lliures de Barcelona. 

 

Notari: Miquel Franquesa, de Barcelona. 

 

(AHPB, manual 212.29) 

 

 

1469, novembre, 19 (Cabrera) 

 

Miquel Llibre, natural de Santa Maria de Mataró, avui habitant i masover de la 

masia i torre d’en Canal, de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera per Agnès, 

germana seva, menor de 15 anys però major de 12 anys, com hereva de la 

difunta Salvadora, tia comuna, en testament fet a Cabrera el 24 de maig de 

1469 davant del vicari Mateu Pujalt, restitueixen a Pere Gener, natural de la 

parròquia de Sant Julià d’Argentona, marit que fou de l’esmentada Salvadora, 

el dot o aixovar que aportà a la casa d’en Canal, que suma 54 lliures i 10 sous. 

Per això li donen 24 lliures moneda de Barcelona i li venen a carta de gràcia 

un censal mort de propietat del mas Canal de preu 10 lliures i 10 sous i satisfà 

Salvador Colomer de Sant Genís de Vilassar, venut originalment a Sant Pere 

de Premià el 20 d’agost de 1452 davant del notari de Barcelona Bartomeu 

Agell, sumant tot plegat 34 lliures i 10 sous. També venen a Gener a carta de 

gràcia una peça de terra amb tots els seus drets a Cabrera, al lloc anomenat 
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Camp Deu, que limita a llevant amb honors d’Esteve Mayol, a migdia amb el 

litoral del mar, a ponent amb honors de Bartomeu Arnau i a tramuntana amb 

honors d’Esteve Mayol, per la qual peça de terra Pere Gener presta anualment 

per Sant Feliu d’Agost una quartera de forment a mesura de Granollers. 

 

Testimonis: Jaume Mir, menor de dies, i Simó Ponç, menor de dies, ambdós 

de Cabrera. 

 

Notari: Mateu Pujalt, vicari de Cabrera per ordre del rector Jaume Joan Moya. 

 

(Arnau de Castanyera, habitant a Cabrera, va redimir la peça de terra a Pere 

Gener per 24 lliures el 8 de març de 1478 en poder del notari de Barcelona 

Miquel Franquesa). 

 

(APCCA.  Pergamí,  núm. 22) 

 

 

1470, gener, 17 (Mataró) 

 

Joan Lladó, mariner ciutadà de Barcelona, fill de Bartomeu Lladó, abans 

habitant a la vila de Mataró, ara a Sant Vicenç de Llavaneres, i d'Eulàlia, i 

Pere Lladó, fill de l'esmentat Bartomeu, ratifiquen a Llorenç Costa, del veïnat 

de Valldeix, parròquia de Santa Maria de Mataró, tres vendes fetes per 

Bartomeu Lladó i per Pere Lladó, pare i germà respectivament, i la seva mare 

Eulàlia, de tres peces de terra campes, feta el 31 d'octubre de 1468 en 

l'escrivania de Mataró: 

-Torrent de la genesta, d'un jornal i mig d'home, que es té, junt amb una peça 

de terra al lloc dit Mujal, de Mataró, per Gaspar Vilardell, àlies Tria, del veïnat 

de Valldeix, com a propietari del mas Andreu, al cens de 4 sous, i la del Mujal 
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a 2 diners per Sant Pere i Sant Feliu d'agost, en alou de la prepositura del mes 

d'abril de la Seu de Barcelona. 

-Mujal, contígua a l'anterior, sota domini de l'hereu del mas Lladó de la 

parròquia de Sant Martí de Mata, avui derruït, al cens de 12 diners anuals per 

Nadal, alou del benefici de Sant Joan de l'església de Santa Maria de Mataró. 

-Hulmel, juntament amb la domo vocata den Palau et quintana, sota alou dels 

hereus de Pere Feu de l'esmentat veïnat de Valldeix. 

 

Testimonis: Esteve Padró, de Sant Esteve de Canyamars i Bernat Palau, de 

Mataró. 

 

Notari: Francesc Cervera, del terme del castell de Mataró per Arnau Ferrer. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 576) 

 

 

1470, juny, 10 (Mataró) 

 

Antoni Tria i Salvador Tria, fill seu i hereu, de la parròquia de Sant Martí de 

Mata, reconeix haver rebut de Francesca, donzella, muller de Salvador i filla 

de Francesc Torrents, àlies Mallol, difunt de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona, i d'Aldonsa, actualment muller d'Antoni Tria, 20 lliures de 

Barcelona que són part de les 30 lliures promeses en dot en instrument dotal 

fet a Mataró, el 31 de gener de 1467. 

Testimonis: Antoni Teixonera, de Sant Martí d'Arenys, Esteve Llentisclar, de 

Sant Julià d'Argentona, Antoni Salvador de la vila de Jonquera, Girona i 

Guillem Folgueres, de Mataró  

 

Notari: Arnau Ferrer, de l'escrivania del castell de Mataró  
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(APCCM. Pergamí,  núm. 614) 

 

 

1470, juliol, 30 (Mataró) 

 

Narcís Pujades àlies Roqueta, de Sant Julià d'Argentona, i la seva muller 

Eulàlia, senyora útil i propietària del mas Roqueta d’Argentona, venen a 

Francesc Guerau, de Sant Julià d'Argentona, dues peça de terra campes de 

pertinències del mas Roqueta, al lloc dit Lledó. Es tenen pels hereus del mas 

Canyelles, de Sant Feliu de Cabrera, al cens de 12 diners de Barcelona, 

anualment per Nadal, i alou del benefici de Sant Llorenç construït en l’església 

d’Argentona. Una de les peça de terra afronta a llevant, migdia i ponent amb la 

riera de Lladó, a tramuntana amb honor del comprador. L’altra afronta a 

llevant i migdia amb honor del comprador, a llevant amb la riera de Lladó i a 

tramuntana part amb honor del Ferrer i part amb honor del comprador i part 

amb honor d'en Riba. Preu de 40 sous.  

 

Testimonis:  Joan Viver i Esteve Castell, de Sant Julià d'Argentona. 

 

Notari: Arnau Ferrer, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 6) 

 

 

1470, juliol, 30 (Mataró)  

 

Francesc Guerau, de Sant Julià d'Argentona, estableix en emfiteusi a Narcís 

Pujades àlies Roqueta, de Sant Julià d'Argentona, i la seva muller Eulàlia, la 

part de tramuntana d‘una peça de terra campa, que té en alou a Sant Julià 

d'Argentona, al lloc dit la coma del sarciro. Afronta a llevant amb el torrent de 



857 

 

sarciro, a migdia amb el restant de dita peça de terra, a ponent amb honor d'en 

Pons, i a tramuntana amb honor d’en Narcís Pujades àlies Roqueta. Cens anual 

per Sant Pere i Feliu d’agost de 12 diners, i entrada de 40 sous. 

 

Testimonis:  Joan Viver i Esteve Castell, de Sant Julià d'Argentona. 

 

Notari: Arnau Ferrer, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 6) 

 

 

1471, gener, 11   

  

Beatriu, muller de Francesc Buçot, ciutadà de Barcelona, procuradora de la 

seva mare ?, vídua de Joan de Barberà, donzell domiciliat a Barcelona, arrenda 

per cinc anys a Salvador Portell, de Santa Maria de Mataró, dos terçons del 

delme que perceben a la parròquia de Mataró. Preu de 80 lliures de Barcelona. 

 

Notari: Miquel Franquesa. 

 

(AHPB, manual 212.32) 

 

 

1471, maig, 24   

 

Pere de Torrents, fill del difunt Pere de Torrents, ciutadà de Barcelona, 

arrenda per un any a comptar des de l’1 de maig a Bernat Llobet, de la 

parròquia de Santa Maria de Mataró, tota la quarta part que rep del delme de la 

parròquia de Mataró. Preu de 18 lliures de Barcelona. Pere de Torrents és 

major de 20 anys i menor de 25.  
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Testimonis:  Lluís Gras i Francesc de Montbui i de Tagamanent, donzell. 

 

Notari: Miquel Franquesa, de Barcelona. 

 

(AHPB, manual 212.8) 

 

 

1471, juny, 21   

 

Capítols Matrimonials entre Joan Rovira, fill de Joan Rovira de la parròquia 

de Sant Julià d'Argentona i d'Aldonsa, senyora útil i propietària del mas Batlle 

d’Argentona amb Joana, donzella, filla de Bartomeu Arnau, de Sant Feliu de 

Cabrera i de Bartomeva. Aldonsa en fa donació del mas Batlle reservant-se 

140 lliures de Barcelona i obligant a Joan a dotar els seus germans segons les 

possibilitats del masos Rovira i Batlle, propis de Joan. Joana aporta 80 lliures 

de Barcelona, i Joan fa escreix de 40 lliures de Barcelona més, sumant tot 

plegat 120 lliures de Barcelona.  

 

Notari: Miquel Franquesa. 

 

(AHPB, manual 212.8) 

 

 

1473, gener, 6 (Barcelona)   

(Trasllat fet per Galzeran Balaguer, notari de Barcelona, el 1488) 

 

Testament de Salvador Portell, taberner ciutadà de Barcelona, oriünd del 

veïnat de Valldeix, parròquia de la vila de Mataró. Escull com a marmessors a 

Salvador Portell i a Pere Portell, àlies Català, fills seus. Demana que les 

injúries siguin restituïdes i les deutes pagades. Demana ser enterrat al 
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cementiri de l'església de Santa Maria de Mataró, al túmul que posseeix, on 

està enterrat el seu pare i els seus fills. Destina 10 lliures de Barcelona per 

l'ànima, la sepultura, les misses del tercer dia i el cap d'any, de les quals 3 sous 

a l'església de Santa Maria de Mataró; 5 sous a l'obra de la Seu de Barcelona; 

3 sous a l'hospital de la santa Creu de Barcelona; 33 sous per les 33 misses 

anomenades de sant Amador celebrades a l'església de Santa Maria de Mataró; 

6 diners a cada altar i 2 diners a cada bacina de dita església de Mataró; 20 

sous a cada marmessor. El que quedi de les 10 lliures de Barcelona es gasti en 

misses per almoines i pels nens orfes. Llega a Pere Portell, àlies Català, fill seu 

i de Clara, difunta muller seva, 20 sous. Llega a Antoni Portell, fill seu i de la 

seva actual muller Enfrasina, 80 lliures de Barcelona dels drets de legítima en 

el moment del matrimoni. Si es morís sense celebrar matrimoni aquestes 80 

lliures de Barcelona haurien de revertir altre cop en la herència del testador, 

excepte 40 lliures de Barcelona per fer testament. Llega als néts i nétes que 

tingui 5 sous. Llega a Francina, muller del seu fill Salvador i a Eulàlia, muller 

de Pere, 5 sous a cada una. Reconeix haver rebut de la seva muller Enfrasina 

50 lliures de Barcelona signades en l'escrivania de Mataró, i li llega 10 lliures 

de Barcelona. Funda dos aniversaris a celebrar en l'església de Santa Maria de 

Mataró, un el dia de la seva mort i l'altre al cap de mig any, destinant 20 lliures 

de Barcelona. Nomena hereu universal al seu fill Salvador, i en cas que no 

tingui fills que arribin a edat de fer testament el substitueix pel seu fill Antoni, 

i sinó per Pere. 

 

Testimonis: Esteve sa Fàbrega, prevere beneficiat de la Seu, Bartomeu 

Pellicer, mestre de cases ciutadà de Barcelona i Rafael Cervera, escrivent de 

Barcelona. 

 

Notari: Miquel Franquesa, notari públic de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 128) 
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1473, març, 22 

 

Antònia, vídua de Llorenç Mas de Santa Maria de Mataró, i Eulàlia filla única 

i hereva seva i muller alhora de Bernat Beatriu, fill d’Antoni Beatriu de Sant 

Julià d’Argentona i de la seva muller Maria, avui difunta, fan rebut a Bernat 

Beatriu gendre i marit respectiu, per 16 lliures de les 25 lliures que Esteve 

Beatriu, germà de Bernat, els hi donà i Antònia firmà àpoca dotal amb 

escriptura feta a Mataró el 30 de novembre de 1466. La manera de pagar les 

16 lliures és en tres pagaments de 10, 4 i 2 lliures respectivament. Amb 

aquesta escriptura Antònia i Eulàlia renuncien al no cobrat. 

 

Testimonis: Miquel Camp de Sant  Julià d’Argentona i Pere Martí sabater de 

Mataró, per Antònia, i Rafael Orta paraire i Joan Vilar ambdós de Mataró, per 

Eulàlia. 

 

Notari: Domènec Arahull, notari pel terme del castell de Mataró. 

 

(APCBA. Pergamí,  núm. 16) 

 

 

1474, abril, 25 (Cabrera) 

 

Joan Lladó, àlies Feliu, de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera, tinent dels 

béns del mas Ponç per raó de dot, i Gabriela, muller seva, amb consentiment 

del seu marit, senyora útil i propietària del mas Ponç de la parròquia de Sant 

Julià d’Argentona, venen i absolen a Lluís Mateu, de l’esmentada parròquia 

d’Argentona, un cens de 6 diners moneda de Barcelona que tenen per raó 

d’aquella peça de terra de Mateu situada a Argentona, al lloc anomenat a 

Madà, que tenen sota domini del monestir de Sant Benet del Bages i el seu 

abat a percepció d’agrer, tasca i braçatge. Limita als quatre vents amb honors 
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del comprador, Lluís Mateu, mitjançant un camí públic per tramuntana. Preu 

de 8 sous. 

 

Testimonis: Bernat Lladó, Jaume Mir, Jaume Deulofeu i Bartomeu Ferrer de 

Cabrera. 

 

(APCMC.  Pergamí,  núm. 42) 

 

 

1474, juny, 7 (Barcelona)    

 

Beatriu, muller de Francesc Buçot, abans ciutadà de Barcelona, ara cavaller, 

hereva de la seva mare Enfrasina, muller que fou de Joan de Barberà, donzell 

ciutadà de Barcelona, intestada, per redimir un censal mort de preu 200 lliures 

de Barcelona i pensió anual de 200 sous el 13 d’abril,  que presten a Salvador 

Portell de Valldeix, amb acta de venda a carta de gràcia el 12 d’abril de 1473 

davant del notari Miquel Franquesa; per pagar 64 lliures de Barcelona per la 

lluïció de la venda que ella i el seu marit li feren del terçó per un termini de 4 

anys amb acta feta el 12 d’abril de 1473 davant del notari Miquel Franquesa; 

per lluir un censal mort de pensió anual 28 lliures,  7 sous i 4 diners de 

Barcelona el 9 d’abril i preu de 511 lliures, 2 sous i 8 diners de Barcelona que 

prestaven a la difunta Eulàlia Beneta, muller de Manuel de Corbera, donzell 

ciutadà de Barcelona, amb venda de Fra Jaume de Montpalau, abat de Sant 

Salvador de Breda, com hereus de Bernat Joan de Montpalau, donzell, el 9 

d’abril de 1454 davant d'Antoni Llombart, notari de Barcelona; per lluir 4 

lliures, 8 sous i 10 diners de pensió anual el 9 d’abril i preu de 88 lliures, 6 

sous i 2 diners de Barcelona, que al temps de la seva creació era de pensió 10 

lliures, 9 sous i 8 diners i preu de 188 lliures, 10 sous i 4 diners, que presten a 

Manuel de Corbera, donzell ciutadà de Barcelona amb títol de venda el 9 

d’abril de 1454 davant d'Antoni Llombart, notari de Barcelona. Ven a Pere 
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Miquel Jaupí, de la parròquia de Sant Esteve de Tordera i a Salvador Portell, 

de la parròquia de Santa Maria de Mataró, per indivís, 2 terçons del delme del 

vi, carnalatge, llegums i altres que rep de la parròquia de Santa Maria de 

Mataró, abans Ciutat Treta i de la parròquia de Sant Martí de Mata, terme del 

castell de Mataró. De les 9 parts que té el delme, 5 són de l’església de Santa 

Maria de Mataró, 1 de Guillem Cebrià de Vilalba, cavaller, i Francina, muller 

seva, senyor de la casa de Vilalba, situada al Vallès i 1 part de Pere Miquel 

Jaupí, per compra de Pere de Torrents, ciutadà de Barcelona. Es tenen sota 

domini del rei, senyor del castell de Mataró, i per ell per Pere Joan Ferrer, 

cavaller. Li pertanyia com hereva d'Enfrasina, mare seva, i aquesta per 

donació de Fra Jaume de Montpalau, abat del monestir de Sant Salvador de 

Breda, hereu del seu nebot Bernat Joan de Montapalau, donzell, amb donació 

el 21 de juliol de 1454 davant de Gaspar Maymó, notari de Barcelona i amb 

sentència actuant com a àrbitre Fra Bartomeu, abat de Santa Maria de Poblet i 

Fra Miquel Delgado, comendador perpetu del monestir de Sant Salvador de 

Breda, amb acta el 20 d’octubre de 1455 davant d’Antoni Llombart, notari de 

Barcelona. A Sant Salvador de Breda com hereus del dit Bernat Joan de 

Montpalau amb testament davant de Bernat Nones, notari de Barcelona, el 5 

de novembre de 1452. El dit Bernat Joan era hereu del seu pare Bernat de 

Montpalau, cavaller, casat amb Elionor, amb donació el 10 de desembre de 

1453 davant de Pere Pau de Pujades i Nicolau de Mediona, notaris de 

Barcelona, en el qual Elionor, muller de Bernat, era usufructuària. Elionor feu 

testament a Monistrol de Montserrat l'1 d'agost de 1420 davant del rector de 

sant Pere de Monistrol Pere de Cuirats. A la dita com filla de Maria, muller de 

Bernat de Talamanca, donzell senyor del castell de Caldes, que ho tenia com a 

successora de Guillem de Sarrià, pare seu, donzell, senyor de la domus de 

Vallverd, de la parròquia de sant Llorenç Savall, i al dit per títol de 

confirmació fet per Pere de Màrgens, senyor del castell de Mataró, el 28 de 

juny de 1368 davant de Guillem de Montmany, notari de Barcelona.  Preu de 

18.000 sous. 
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Testimonis: Antoni Calbó, paraire de Barcelona, Antoni Truyols, estudiant en 

arts i Rafael Cervera, escrivent habitants a Barcelona. 

 

Notari: Miquel Franquesa, de Barcelona. 

 

Signatura  de domini de «Pere Juan Ferrer, cavaller señor del castell de 

Mataró, desus dit ferm elou les dites coses per rahó de senyoria tots drets en 

mi cen los meus per temps» 

 

(El 19 de novembre de 1474 es signa àpoca) 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 131) 

 

 

1474, octubre, 13 (Argentona) 

 

Testament de Joana, muller d’Antoni Mallol, de la parròquia de Sant Julià 

d’Argentona, detinguda de malaltia de la qual tem morir. Nomena marmessors 

al seu marit Antoni Mallol i a Joan Rovira, major de dies. Demana que es 

paguin les seves deutes i es restitueixin les injúries. Demana que sigui 

enterrada al cementiri de Sant Julià d’Argentona, al vas del mas Mallol. 

Destina 100 sous de Barcelona per la seva ànima, sepultura, misses i Cap 

d’Any, distribuint 33 sous per 33 misses dites de sant Amador pel rector 

d'Argentona; 6 diners a l'altar major de dita església; 4 diners a cada altar de 

dita església; 2 diners a cada bacina de dita església; 6 diners a la mare de Déu 

del Viver; 3 sous a cada marmessor; 3 sous a cada fill i filla, això és a Bertran 

Saguí, Vicenç Saguí i Joan Torrent. Reconeix que Antoni Mallol va aportar 10 

lliures de Barcelona de dot . Nomena hereu universal al seu net Segimon 

Mallol.  
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Testimonis: Antoni Font, de Santa Maria de Mataró i Francesc Conet de 

Barcelona. 

 

Notari: Gabriel Lleopart, vicari de l’església de Sant Julià d’Argentona, per 

Mateu Ses Eroles, rector de dita. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 137) 

 

 

1474, novembre, 19     

 

Beatriu, muller de Francesc Buçot, cavaller domiciliat a Barcelona, successora 

de la seva mare Enfrasina, muller de Joan de Barberà, donzell, reconeix haver 

rebut Pere Miquel Jaupí de Sant Esteve de Tordera i de Salvador Portell de 

Mataró, 18.000 sous de la venda de dos terçons del delme. 

 

Notari: Miquel Franquesa. 

 

(AHPB, manual 212.34) 

 

 

1475, març, 2   (Castell de Vilassar) 

 

Pere des Bosc, ciutadà de Barcelona  i senyor dels castells de Sant Vicenç i de 

Vilassar, confirma i de nou estableix a Lluís Mateu, de Sant Julià d'Argentona, 

dues peces de terra contigües, amb tots els seus drets, que els vostres 

predecessors tenen a Argentona, al lloc dit a ça tira. Aquesta peça de terra es 

solia tenir sota domini compartit entre des Bosc i Pere Bernat Far, 

d’Argentona, a prestació d’agrer cinquè dels fruit, però aquesta meitat de 

domini fou venuda per dit Far a Bernat Mateu, predecessor de Lluís, amb 
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instrument fet el 19 de juny de 1407 davant de Bernat Guillem de Molins, 

rector de Sant Julià d'Argentona. Afronta a llevant amb tinença d’en Boet, que 

fou d’en Agell, a migdia amb tinença d’Andreu Gual, a ponent amb l’altra 

peça de terra i a tramuntana amb tinença de Jaume Bova. L’altra peça de terra 

afronta a llevant amb tinença de dit Jaume Bova, a migdia amb via pública, a 

ponent amb l’altre peça de terra i tramuntana amb tinença d’Andreu Gual. Es 

satisfarà l’agrer, el lloçol, i juntament amb el mas Mateu, anualment per Sant 

Pere i Sant Feliu, una quartera d’ordi, una quartera d’espelta, tal i com consta 

en l’establiment fet a Sant Julià d'Argentona els 8 idus de novembre de 1255. 

 

Testimonis:  Guillem Galteliu, prevere de Sant Genís de Vilassar i Jaume 

Bova, de Sant Julià d'Argentona. 

 

Notari: Pere Vicenç de Mediona, notari de Barcelona. 

 

(APCPM.  Pergamí,  núm. 25) 

 

 

1475, març, 3 (Mataró) 

 

Joan Lladó, àlies Feliu, Gabriela muller seva de Sant Feliu de Cabrera i 

Montserrada, donzella, filla d’ambdós, aquesta darrera propietària del mas 

Ponç de Sant Julià d’Argentona venen a Bernat Gener d’Argentona, una peça 

de terra campa amb tots els seus drets i lliure d’alou situada a Argentona, al 

lloc anomenat les tombes de Lledó. Limita a llevant part amb honor d’en 

Roqueta i part amb honors d’en Cirers i part amb altre honor que avui, en altre 

instrument en poder del mateix notari, venen a l’esmentat Gener, a migdia 

amb l’esmentada peça de terra que avui també li venen, a ponent amb honor 

d’en Gau i a tramuntana part amb honor d’en Roqueta i part amb honor d’en 

Cirers. Preu de 10 lliures moneda de Barcelona. 
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Testimonis: Domènec Arahull, notari, Tomàs Fàbregues, paraire, Antoni Mas, 

cirurgià i Antoni Esperança, sabater, habitants a Mataró. 

 

Notari: Pere Marrull, notari públic pel terme del castell de Mataró. 

 

(APCCA.  Pergamí,  núm. 23) 

 

 

1475, març, 3 (Mataró) 

 

Joan Lladó, àlies Feliu, Gabriela muller seva de Sant Feliu de Cabrera i 

Montserrada filla d’ambdós, aquesta darrera propietària del mas Ponç de Sant 

Julià d’Argentona venen a Bernat Gener d’Argentona, una peça petita de terra 

amb tots els seus drets situada a Argentona, al lloc anomenat les tombes de 

Lledó, que es té pel monestir de Sant Benet del Bages a prestació d’agrer, 

tasca (d’onze parts una). Limita a llevant amb honors d’en Cirers, a migdia 

amb honors de Francesc Guerau, a ponent i a tramuntana amb altre honor que 

avui, en altre instrument en poder del mateix notari, venen a l’esmentat Gener. 

Preu de 40 sous moneda de Barcelona. 

 

Testimonis: Domènec Arahull, notari, Tomàs Fàbreguers, paraire, Antoni 

Mas, cirurgià i Antoni Esperança, sabater, habitants a Mataró. 

 

Notari: Pere Marrull, notari públic pel terme del castell de Mataró. 

 

Signatura per  raó de domini de fra Joan Marfà, administrador del monestir de 

sant Benet del Bages. 

 

(APCCA.  Pergamí,  núm. 25) 
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1475, març, 22 (Mataró)   

 

Testament de Guillem Folgueres, pescador del lloc i parròquia de Santa Maria 

de Mataró, fet patint malaltia de la qual tem morir. Escull com a marmessors a 

Joan i Antoni Folgueres, fills seus, ambdós de la parròquia de Mataró. 

Demana que les injúries siguin restituïdes i les deutes pagades. Demana ser 

enterrat al cementiri de l'església de Santa Maria de Mataró. Destina 100 sous 

de Barcelona per l'ànima, la sepultura, les misses del tercer dia i el cap d'any, 

de les quals 12 diners a l’altar major de Santa Maria de Mataró; 4 diners als 

altres altars de dita; 2 diners a les bacines de dita; 5 sous a cada marmessor; 33 

sous per trenta tres misses de Sant Amador a l’església de Mataró; 5 sous al 

seu fill Joan Folgueres, a part dels assignats com a marmessor; 5 sous a la seva 

filla Antònia, muller de Pere Torres, de la parròquia de Sant Feliu d’Alella. 

Dóna al seu fill Pere Folgueres 10 lliures de Barcelona que el seu hereu les 

podrà pagar en 5 anys. 5 sous Francina, muller del seu fill Antoni Folgueres. 5 

sous a Rafaela, muller del seu fill Joan Folgueres. 6 diners a cada net o neta. 

12 diners al senyor natural. Nomena hereu seu universal al seu fill Antoni 

Folgueres. 

 

Testimonis: Pere Vilar i Joan Feliu, de la parròquia de Santa Maria de Mataró. 

 

Notari: Pere Jofre, vicari i notari públic de l’església de Santa Maria de Mataró 

per Joan Comes, rector de dita. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 134) 
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1475, setembre, 11 (Barcelona) 

 

Considerant que Joan Palau, de la vila de Mataró, era present durant la mort de 

Vicenç Verdaguer, prevere beneficiat de la vila de Mataró, ocorreguda a la 

ciutat de Barcelona, a la casa anomenada d'en Balaguer, hostaler, situada al 

carrer dels Dies fanes, i que tenia del dit difunt vuit saumatas de vi vermell 

valorades en 14 lliures de Barcelona. Atenent que en morir abintestat els seus 

béns són pel bisbe de Barcelona, Antoni Agullana, doctor en drets, vicari del 

bisbe de Barcelona, signa àpoca de les esmentades 14 lliures. 

 

Testimonis: Pere Cambres, notari i Narcís Saliró, clergue de Barcelona. 

 

Notari: Pere Joan Berga, per tota la terra del rei d'Aragó. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 527) 

 

 

1475, setembre, 11 (Mataró) 

 

Testament de Pere Folgueres, de la vila de Mataró, fet patint malaltia de la 

qual tem morir. Escull com a marmessors a Bartomeu Català i a Pere Saguí, 

ambdós de la parròquia de Mataró. Demana que les injúries siguin restituïdes i 

les deutes pagades. Demana ser enterrat al cementiri de l'església de Santa 

Maria de Mataró. Destina 10 lliures de Barcelona per l'ànima, la sepultura, les 

misses del tercer dia i el cap d'any, de les quals 2 sous a l’altar major de Santa 

Maria de Mataró; 6 diners als altres altars de dita; 3 diners a les bacines de 

dita; 5 sous a Santa Maria de Montserrat; 10 sous a cada marmessor; 33 sous 

per trenta tres misses de Sant Amador a l’església de Mataró; del que resta de 

les 10 lliures que es destini a misses i causes pies a coneixement dels meus 

marmessors. 10 lliures a la seva muller Elonor, de la qual reconeix haver rebut 
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55 lliures de dot, les quals vol que es restitueixin del seus béns. També mana 

se li donin les robes de vestir excepte una túnica vermella i una túnica nupcial. 

10 sous al seu germà Joan Folgueres i 10 florins que li deu. 10 sous al seu 

germà Antoni Folgueres. 10 sous a la seva germana Antònia, muller d’en 

Torra de la parròquia de Sant Feliu d’Alella. Funda un aniversari pels seus 

avantpassats a l’església de Santa Maria de Mataró pel qual assigna 4 sous de 

pensió anual, demanant als seus marmessors venguin un censal mort per la 

pensió assignada. Nomena hereu universal al fill que la seva muller porta al 

ventre. Si no arriba a tenir descendència nomena al seu nebot Antoni 

Folgueres, fill del seu germà Jaume Folgueres, difunt. Sinó a Bernat 

Folgueres, nebot, fill del dit Jaume Folgueres. Sinó al seu germà Antoni 

Folgueres. Nomena curadors del seu fill als dits Català i Saguí.  

 

Testimonis: Antoni Mas, cirurgià, Esteve Ametller, Pere Capella i Nicolau 

Domes, sastre, habitants a Mataró. 

 

Notari: Pere Jofre, vicari i notari públic de l’església de Santa Maria de Mataró 

per Joan Comes, rector de dita. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 135) 

 

 

1475, novembre, 2 (Mataró) 

 

Joan Ballot, hereu universal del difunt Antoni Ballot de la vila de Mataró, 

segons consta en testament fet a l’escrivania de Mataró el 6 de març de 1463, 

reconeix haver rebut d’Amador Ballot, oncle seu, 40 lliures de Barcelona com 

a donació del mas Ballot de la vila de Mataró. Ara n’ha rebut 36 lliures de 

Barcelona, 22 lliures de Barcelona de la mà de Guillem Jaume, de la parròquia 

de Sant Feliu de Cabrera, que li ha venut un censal mort d’aquest import, i les 
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altres 14 lliures de Barcelona les hi ha lliurat l’esmentat Amador en forma de 

bestiar. 

 

Testimonis:  Joan Ballot de Sant Julià d'Argentona i Bartomeu Mir, sabater, de 

Mataró, i Miquel Vilella, familiar del bisbe de Girona. 

 

Notari: Domènec Arahull, notari públic per tota la terra del rei com a regint 

l’escrivania del castell de Mataró, per Arnau Ferrer, senyor útil de l’esmentada 

escrivania. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 131) 

 

 

1476, maig, 24  (Mataró) 

 

Amador Ballot, de la vila de Mataró, ven a Esteve Masgròs, de la parròquia de 

Santa Maria de Mataró, una feixa de terra situada a Mataró, al lloc dit Palau, 

contigua a la quintana del mas Masgròs. Es té per Pere Joan Ferrer, cavaller, 

senyor del castell de Mataró. Afronta a llevant i migdia amb honor d'en Joan 

Ponsgem de Mataró, a ponent amb honor del comprador i a tramuntana amb 

honor d'en Bartomeu Català. Li pertany per donació feta per Joan Ballot, fill i 

hereu d'Antoni Ballot, difunt de Mataró, amb acta feta el 2 de novembre de 

1475. Joan Ballot ho tenia com hereu d'Antoni Ballot, pare seu, amb testament 

fet a l'escrivania de l'església de Santa Maria de Mataró el 6 de març de 1473. 

Preu de 10 lliures de Barcelona.  

 

Testimonis: Nicolau Parellada, candeler i Gregori de Morros, illuminator 

librarum, ciutadans de Barcelona.  
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Signatura  de domini de Pere Joan Ferrer, cavaller, senyor del castell de 

Mataró.  

 

Notari: Pere Ros, notari de l'escrivania de la vila i terme del castell de Mataró, 

per Arnau Ferrer, senyor útil de dita escrivania. 

 

(MASMM. Pergamins Església, núm. 74) 

 

 

1477, abril, 15 (Mataró) 

 

Pere Amat, àlies Roig, de la vila de Mataró, i Bartomeva muller seva, senyoria 

útil i propietària del mas Roig de Mataró, venen a Bernat Arnau, fill i hereu de 

Gabriel Arnau, un pati de terra contigua a la vostra casa de trenta pams de 

llarg i 10 pams d’ample, el qual pati de terra és part de la peça de terra on es 

troba construït el mas Roig, que era de Pere Roig, pare de dita Bartomeva. Es 

té per Pere Joan Ferrer, cavaller, senyor del castell de Mataró, a certs censos. 

Afronta a llevant, ponent i tramuntana amb la peça de terra on es troba el mas 

Roig i a migdia amb la casa de dit Arnau. Preu de 4 lliures de Barcelona.  

 

Testimonis:  Bernat Pareller, sastre i Rafael Sala, mariner, ambdós de Mataró. 

 

Signatura  de domini de Bartomeu Terrés, procurador de mossèn Joan Ferrer. 

 

Notari Francesc Cervera, notari per tota la terra del rei i per l’escrivania de la 

vila i terme del castell de Mataró, per Arnau Ferrer, senyor útil de dita 

escrivania.  

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 568) 
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1477, agost, 28  (Mataró)     

 

Testament de Francesc Mas
33

, de la vila de Mataró, detingut de malaltia de la 

qual tem morir. Nomena marmessors a Salvador Mas, prevere, germà seu i 

Antoni Mas, àlies Roig, fill seu. Demana que es paguin les seves deutes i es 

restitueixin les injúries. Demana ser enterrat en el cementiri de Santa Maria de 

Mataró. Destina 10 lliures de Barcelona per la sepultura, misses, Cap d'any, i 

llegats, dels quals 12 diners a l'altar de Santa Maria de Mataró; 2 diners als 

altres altars; 5 sous a cada marmessor; 33 sous per 33 misses un cop sigui 

mort; 12 diners a Santa Maria de Montserrat; 12 diners a Santa Magdalena de 

Corbera
34

. El que resti de les 10 lliures de Barcelona que es destini en misses a 

coneixement dels seus marmessors. Llega 5 sous a cada fill o filla, demanant 

que siguin col·locats segons les possibilitats dels seus béns a coneixement dels 

seus amics. Llega 4 lliures a la seva muller Eulàlia i reconeix haver rebut de 

dita Eulàlia 50 lliures de dot. Nomena hereu universal al seu fill Antoni Mas, 

àlies Roig, i si aquest mor sense fills en edat de fer testament el substitueix per 

l'altre fill Bernat Mas, àlies Roig, i sinó a l'altre filla Eulàlia, i sinó a l'altra filla 

Isabel, i sinó al seu fill Salvador Mas, i sinó la seva altra filla Margarida, i sinó 

el pregnatium de la seva muller i sinó l'altra filla Caterina, muller de Bernat 

Isern de Sant Genís de Vilassar. 

 

Testimonis: Joan Pins, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona i Bartomeu 

Salvador de la parròquia de Sant Julià d'Argentona. 

 

Notari: Antoni Petitbó, vicari de Santa Maria de Mataró per Joan Comes, 

rector de dita. 

 

                                                 
33

 .- En la signatura consta Francesc Mas, àlies Roig. 

34
 .- Corbera de Llobregat 
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(MASMM. Pergamins Església, núm. 75) 

 

 

1477, desembre 1  (Argentona) 

 

Testament d’Antònia, muller de Bernat Toni de Sant Julià d’Argentona, fet 

patint una malaltia corporal de la que temia morir. Nomena com a marmessors 

al seu marit Bernat Toni i a Bernat Llobet àlies Soler de Mataró. Mana als seus 

marmessors que venguin qualsevol bé seu a fi de poder executar el testament. 

Mana, així mateix, pagar tots els seus deutes i que les injúries li siguin 

restituïdes. Destina 100 sous per la seva ànima, d’on han de sortir les despeses 

del funeral, extremunció i demés. Demana ser enterrada en el cementiri  de 

l’església parroquial de Santa Maria de Mataró, al túmul del mas Toni amb 

novena, cap d’any i un Trentari de Sant Amador. Destina 2 diners a cada altar 

de Santa Maria de Mataró, 2 diners a cada bacina de dita església i 3 sous a 

cada marmessor. Si sobren diners dels 100 sous mana li siguin dites misses a 

on els marmessors desitgin. Nomena hereu universal al seu fill Galzeran, i si 

aquest no vol o no té fills o aquests no arriben a edat de fer testament, el 

substitueix per la seva filla Antònia. 

 

Testimonis: Antoni Verdalet prevere de la diòcesis de Girona ara habitant a la 

parròquia de Sant Julià d’Argentona i Joan Rovira de dita parròquia 

d’Argentona. 

 

Notari: Joan Asemar, vicari de Sant Julià d’Argentona, pel discret Mateu 

Arolas rector de Sant Julià d’Argentona. 

 

(APCBA. Pergamí,  núm. 17) 
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1478, gener, 15 (Mataró)  

 

Testament de Clara, muller d'Esteve Mates, fet patint malaltia de la qual tem 

morir. Escull com a marmessors al seu fill Gaspar Mates, el seu gendre Antoni 

Mas i Antoni Palau, teixidor de lli, tots de Mataró. Demana que les injúries 

siguin restituïdes i les deutes pagades. Demana ser enterrada al cementiri de 

l'església de Santa Maria de Mataró. Destina 5 lliures de Barcelona per 

l'ànima, la sepultura, les misses del tercer dia i el cap d'any, de les quals 12 

diners a l’altar de Santa Maria de Mataró; 4 diners als altres altars de dita; 2 

diners a les bacines de dita; 3 sous a cada marmessor; 5 sous a la seva filla 

Isabel; a Angelina 5 sous; 12 diners a cada nét o néta; 33 sous per trenta tres 

misses de Sant Amador a coneixement dels seus marmessors. Nomena hereu 

seu universal al seu fill Gaspar Mates, si mor sense descendència a la seva filla 

Isabel, muller d'Antoni Mas.  

 

Testimonis: Rafael Orta, paraire de llana i Antoni Guitart, fuster, ambdós 

habitants a la vila de Mataró. 

 

Notari: Antoni Petulo, vicari de Mataró i notari per Joan Comes, rector de 

Santa Maria de Mataró. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 136) 

 

 

1478, juny, 26 (Mataró) 

 

Bartomeu Terrés, de la vila de Mataró, procurador de Pere Joan Ferrer, senyor 

del castell i del terme de Mataró, i baró del Maresme, amb procura feta en dita 

vila el 25 d'abril de 1473, estableix de nou a Antoni Folgueres, de la parròquia 

de Santa Maria de Mataró, una peça de terra que Folgueres té dels seus 
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avantpassats al lloc dit coffan pels hereus del mas Miquel. Afronta a llevant 

amb honor d'Esteve Vilardell, àlies Roig, a migdia part amb honor d'en Orta i 

part amb honor d'en Sala de Valldeix, a ponent amb riera anomenada riera dez 

torrent forcat i a tramuntana part amb honor del dit Vilardell, part amb honor 

del mas Feu i part amb honor del mas Capella. El cens és de 2 diners anuals 

per Nadal. El preu del nou establiment és de 15 sous.  

 

Testimonis: Joan Mas, cirurgià, i Joan Garau, de la vila de Mataró. 

 

Notari: Pere Ros, de Barcelona.   

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 137) 

 

 

1478, juliol, 15 (Argentona) 

 

Testament d’Antoni Torrent, àlies Mallol, de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona, fet patint malaltia de la qual té por de morir. Escull marmessors a 

Salvador Tria, de Sant Martí de Mata i Segimon Mallol, de Sant Julià 

d'Argentona. Demana que es paguin els seus deutes i es restitueixen les seves 

injúries. Destina sis lliures de Barcelona per la seva ànima i totes les qüestions 

funeràries. Escull la sepultura al cementiri de l’església de Sant Julià 

d'Argentona, en el túmul del mas Mallol, celebrant novena i cap d’any. Llega 

un sou a l’altar de Sant Julià per celebrar una missa; un sou a l’altar de Santa 

Maria del Viver per celebrar una missa; quatre diners per l’altar de les ànimes 

del Purgatori i quatre diners per la cera i lluminària; 2 diners per totes les 

bacines de l’església d’Argentona. Demana que es celebri un trentari de Sant 

Amador per qual destina 33 sous. Llega tres sous a cada marmessor. El que 

quedi de les sis lliures que es gasti en misses en memòria dels meus 
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avantpassats a decisió dels seus marmessors. Nomena hereu seu universal al 

seu nebot Segimon Mallol.  

 

Testimonis:  Vicenç Mateu, de Sant Julià d'Argentona i Joan Fàbrega paraire 

de llana de Santa Maria de Mataró. 

 

Notari: Joan Asemar, vicari de Sant Julià d'Argentona, per Mateu Aroles, 

rector. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 144) 

 

 

1478, novembre, 5 (Barcelona) 

 

Jaume Bramassachs, fill de Joan Pere Bramassachs, cavaller domiciliat al 

terme del castell de Montornès, situat al Vallès, i la seva muller Eulàlia, 

vivents, reconeix haver rebut de Elionor, filla de Joan Palau, hostaler de la vila 

de Mataró, i la seva muller Clara, difunta, que dels 300 florins equivalents a 

165 lliures de Barcelona promeses en dot en temps de núpcies, com consta 

davant del notari infrascrit el 28 de gener de 1475. Especifica la manera en 

què s’han anat pagant aquestes quantitats. 

 

Testimonis: Joan Homedes i Pere Trajó, escrivent de Barcelona. 

 

Notari: Gaspar Franquesa, notari públic de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 197) 
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1479 

 

Antoni Mas, àlies Roig, confessa davant de Pere Ros, notari de Barcelona,una 

peça de terra amb cases construïdes al lloc dit Villars que afrontava a llevant 

amb dit Mas, àlies Roig, del mas Pujol, a migdia amb els hereus de Joan Soler, 

a ponent amb dit Mas i tramuntana amb honor de l'esmentat Soler mediant un 

camí públic. També confessa una peça de terra en la qual hi havia una casa de 

pertinences de dit mas Pujol que afrontava a llevant amb Joan Gallart, alou de 

Sant Joan, a migdia amb hereus de Joan Soler, que fou del mas Sibília, a 

ponent amb la casa i terra dalt designada i a tramuntana part amb Bernat 

Llobet, de pertinences de dita peça de terra i part amb Joan Mas que fou d'en 

Rossell. Consta establerta per Esteve Pujol a Esteve Roig  els 17 d'octubre de 

1426 en poder de Pere Pons, notari de Barcelona. 

 

(BC. Fons Moja, lligall 482) 

 

 

1479, gener, 29  (Mataró)  

 

Jaume Padró, de la vila de Mataró, fa donació al seu fill Narcís Padró, d'una 

taula de fusta amb una botiga tancada, amb rajoles, i una porta que dóna a la 

plaça de la vila de Mataró, en la part de ponent, en el lateral del portici de dita 

plaça. Ho té per Pere Joan Ferrer, cavaller, senyor del castell de Mataró. 

Afronta a llevant amb l'esmentat pòrtic, a migdia i ponent amb la plaça i a 

tramuntana amb un carrer que passa entre el pòrtic i la casa d’en Padró. Li 

pertany a Jaume Padró per establiment fet pel Batlle General de Catalunya, al 

cens de 12 diners anuals per Nadal. 

 

Testimonis: Rafael Puig de la parròquia de Santa Eulàlia de Riuprimer i 

Guillem Cortina de la parròquia d'Arbúcies. 
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Notari: Pere Ros, per tota la terra del rei d'Aragó. 

 

(MASMM. Pergamins Adan, núm. 76) 

 

 

1479, febrer, 3 (Castro de Burriacho)
35

 

 

Pere Joan Ferrer, cavaller, senyor del castell de Mataró i Baró del Maresme, 

estableix de nou a Gaspar Mates, de la vila de Mataró: 

1. Un hospici que posseeix a la vila de Mataró, i afronta a llevant amb 

honor d'en Reniu, a migdia part amb un hort que actualment teniu i que 

era d'en Mataró i part amb honor d'en Joan Soler de Mataró, a ponent 

amb honor d'en Joan Padró de Mataró i a tramuntana amb carrer públic.  

2. Una peça de terra situada a Mataró, al lloc dit la Pola, la qual es té per 

l'hereu del mas Aperset al cens de 6 diners anuals i aquest ho té pel 

castell de Mataró. Afronta a llevant amb honor dels hereus d'en Joan 

Soler de Mataró, a migdia amb honor d'en Soler de Cirera, a ponent 

amb honor d'en Joan Palau i a tramuntana amb honor d'en Fornells 

d'Argentona. 

3. Una peça de terra que antigament solia estar dividida en dues, situada a 

Mataró, sobre la casa d'en Guera, que avui té l'hereu del mas Mataró, i 

té 32 jornals. Afronta a llevant i a migdia amb honor d'en del dit mas 

Guera, a ponent amb la riera de Cirera i a tramuntana amb honor d'en 

Mataró que fou del mas Gener de Cirera.  

Per la casa i les peces es paga l'agrer. Pertany a Mates com a successor de Pere 

Benajam, difunt. Per dit nou establiment es pagarà un morabatí que equivalen 

a 9 sous.  

                                                 
35

 .- Al dors: un hospici crec en lo carrer en Palau. 
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Testimonis: Simó Cavaller, prevere i Baltassar Barnet, donzell, domiciliat al 

castell de Burriac. 

 

Notari: Pere Ros, ciutadà de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 138) 

 

 

1479, febrer, 6  (Castell de Burriac)    - (Manques de suport) 

 

Pere Joan Ferrer, cavaller, senyor del castell de Mataró i Baró del Maresme, 

estableix de nou a Francina, muller d'Antoni Cortés, àlies Reniu, de la vila de 

Mataró, les cases amb retrocortal  contigu que té de molt de temps a la vila de 

Mataró, prop de la plaça. La té pels hereus de Bernat Llenguart, difunt 

pescador de Mataró, al cens de 13 sous per Nadal, i dit ho té pel castell a la 

prestació de 10 sous anuals per Nadal. Afronta a llevant amb camí que porta al 

mar, a migdia amb casa i hort d'en Moió, a ponent amb honor d'en Mates i a 

tramuntana amb carrer [...] ciutat de Barcelona. També una peça de terra a 

Mataró, al puig dit de Pendiç.  Afronta a llevant [...], a migdia amb honor d'en 

Capella i part amb honor d'en Vilardell, a ponent amb honor d'en [...]. Per 

l'establiment ha rebut un morabatí, equivalent a 9 sous. 

 

Testimonis: Simó Cavaller, prevere i Baltassar Brunet, cavaller, actualment al 

castell de Burriac. 

 

Notari: Pere Ros, per tota la terra del rei d'Aragó. 

 

(MASMM. Pergamins Adan, núm. 77) 
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1479, juny, 19  (Mataró)  - (Manques de suport) 

 

Pere Joan Ferrer, cavaller, senyor del castell de Mataró, baró del Maresme, 

estableix de nou a Lluís Pou, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, 

diverses peces de terra situades a Mataró: 

1. Peça de terra de set jornals al lloc dit [...], de pertinences del mas 

Valençó de Cirera. Afronta a llevant part amb honor d'en Joan Padró i 

part amb honor d'en Creu, a migdia part amb honor d'en Reniu i part 

amb honor d'en Bernat Llobet i part amb honor d'en Joan Folgueres, a 

ponent part amb honor del comprador i part amb honor d'en Bernat 

Llobet i part amb honor d'en [...] i part amb honor d'en Marquès i a 

tramuntana amb honor del comprador. 

2. Dues peces de terra contigües, sobre la casa d’en Guera, que fou de 

pertinences del mas Gener i l'altra del mas Reniu de Cirera. Afronta a 

llevant amb honor de na Garaua, a migdia amb honor d'en Mates, a 

ponent amb la riera de Cirera i a tramuntana amb honor del mas Costa i 

part amb honor d'en Francesc Mas de la vila de Mataró.  

3. Peça de terra en la riera de Valldeix, de pertinences del mas Roig de la 

riera. Afronta a llevant amb honor d'en Bernat Llobet, a migdia amb 

honor del mas Morot, a ponent amb la riera de Valldeix i a tramuntana 

amb honor del mas Mataró. 

4. Un hospicium que fou d'en Teixonera de la parròquia de Sant Martí 

d'Arenys, situat a la vila de Mataró. Afronta a llevant amb honor d'en 

Nicolau Dumens, sastre i part amb honor d'en Joan Mas, barber, a 

migdia amb un carrer, a ponent amb la vídua Alsina i a tramuntana amb 

la casa del forn de districte de Mataró.   

5. El cens sobre una botiga en un hospici que fou de Joan Mas, barber, de 

valor 4 sous anuals per Pasqua. 

6. Cens de 14 sous anuals per Nadal sobre la casa de Nicolau Dumes, 

sastre. 
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7. Cens de 6 sous anuals per Nadal sobre el pati de terra on antigament hi 

havia el celler d'en Comes, que fou de na Ferrera. Afronta a llevant amb 

un camí que antigament passava, a migdia amb honor d'en Pere Miró, a 

ponent amb honor d'en Joan Fornells, i a tramuntana part amb honor del 

dit Fornells i part amb el pou.   

8. Cens de 10 sous anuals sobre una casa de Pere Martí, sabater. Afronta a 

llevant amb un carrer, a migdia amb honor d'en Salvador Mas, prevere, 

a ponent amb honor de Clara, mulller de Joan Berenguer, que fou d'en 

Comes i a tramuntana amb honor d'en Arnau Fornell, àlies Sabater. 

 

Testimonis: Joan Ponsgem i Pere Vilar, de Mataró. 

 

Notari: Pere Ros, per tota la terra del rei d'Aragó. 

 

(MASMM. Pergamins Adan, núm. 78) 

 

 

1479, novembre, 1 (Mataró)
36

  

 

Bernat Arnau, Gaspar Mates, Pere Major del Castell, de Santa Maria de 

Mataró i Salvador Catà, de Sant Andreu de Llavaneres, jurats l’any actual del 

terme del castell de Mataró. Atenent que dita Universitat posseeix a Mataró 

unes cases on antigament hi havia el forn de destret de dita vila les quals cases 

estan en ruïna, essent Pascàs Babores el darrer senyor del forn. Per això 

estableixen a Tomàs Fabregues, paraire de llana de Mataró, com a més oferint 

en encant públic, totes aquelles cases amb el forn en ella construït, amb la 

cisterna, que tenen a Mataró, prop de la plaça, al carrer que va d’aquesta a 

l’església, sota domini del senyor del castell de Mataró. Afronta a llevant amb 

                                                 
36

 .- Es tracta d'un full solt, amb lletra del segle XVI, per tant un trasllat. 
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el dit camí públic, a migdia part amb honor de Joan Mas, barber i part amb 

casa d’en Teixonera, i part amb honor d’en Alsina, a ponent amb honor 

d’Arnau Ferrer i a tramuntana amb honor de Bartomeu Terrés que fou d’en 

Llibre. El cens serà de 40 sous anuals a pagar per Nadal i 17 lliures de 

Barcelona d’entrada.  

 

Testimonis:  Esteve Masgrós i Pere Saguí, de Mataró. 

 

Signatura  de domini de Joan Icart, Batlle General de Catalunya, el 31 de maig 

de 1591. 

 

Notari: Arnau Ferrer.  

 

(ACA, ANM, 6) 

 

 

1480, agost, 2 (Barcelona)  

 

Joan Padró, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, atenent deu certa 

quantitat a Jaume Fornells de dita parròquia, li permuta i ven unes cases que té 

a Mataró, al carrer que va de la plaça a la ciutat de Barcelona  i té per Arnau 

Ferrer, ciutadà de Barcelona, habitant en la vila de Mataró, fill i hereu del 

difunt Bernat Ferrer de Mataró, a cens de 5 sous de Barcelona per sant Joan de 

juny. Que Arnau Ferrer té una part de la casa on abans hi havia una ferreria, 

sobre la qual el difunt Bernat Llenguart, pescador ciutadà de Barcelona, feia 4 

sous de cens i Bernat Reniu de Plaça en feia 13 sous per Nadal per una casa 

prop de la plaça que abans fou de Bernat Feliu, difunt habitant a Mataró. I el 

cens de 3 sous que els hereus o successors de Bernat de Pegulla, de la 

parròquia de Mataró, presta anualment per Sant Joan per una casa amb hort 

contigua a la que permuta Padró. I la casa situada en dita vila, que abans es 
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tenia per Bernat Llenguart a cens de 7 sous per Nadal que avui tenen els 

hereus de Pere Moió de dita vila pel dit Bernat Ferrer, pare del dit Arnau, que 

li establí i es tenen per Pere Joan Ferrer com a senyor del castell de Mataró al 

cens de 10 sous anuals per Nadal tal i com consta amb acta fet per Bernat 

Ferrer, ferrer de Mataró, pare de Bernat a l'esmentat Bernat Llenguart davant 

de Pere Martí, notari de Barcelona, el 10 de novembre de 1378. Afronta la 

casa permutada a llevant amb honor d'en Gaspar Mates, a migdia amb honor 

d'en Padró alou de Sant Bartomeu de Cabanyes on en altre instrument en 

poder del notari infrascrit avui ven a Fornells, a ponent amb honor d'en Joan 

Palau i a tramuntana amb l'esmentat carrer. Bernat Fornells li permuta o ven 

una peça de terra erma que té a Mataró, al lloc dit ces Cabanyes, per compra a 

Pere Sala del veïnat de Valldeix el 20 de juny de 1479 davant de Francesc 

Cervera, notari públic i escrivà de Mataró. I es té, juntament amb el mas Sala 

de la qual era, pel castell de Mataró. Afronta a llevant amb honor d'en Bernat 

Arnau, a migdia amb honor d'en Reniu, a ponent amb honor d'en Bartomeu 

Pont i a tramuntana amb honor d'en Salvador Mas, prevere beneficiat en 

l'església de Mataró. El cens de dita peça de terra el paga en Sala de Valldeix.  

 

Testimonis: Pere Sirvent, ciutadà de Barcelona i Joan Boxa, escrivent de 

Barcelona. 

 

Signatura  de domini de Pere Joan Ferrer, senyor del castell de Mataró. 

 

Notari: Jaume Mas, notari de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 139) 
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1480, octubre, 23 (Mataró) 

 

Pere Riba, àlies Torrent, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, propietari 

del mas Torrent de l'esmentada parròquia, ven a Joan Palau, hostaler de 

Mataró, a primeres rabasses plantades per dit Palau, una peça de terra erma i 

boscosa que com a propietari del dit mas té a Argentona, al lloc dit lo puig de 

Serdenyola. Es té per Pere des Bosc, ciutadà de Barcelona, a prestació del 

vuitè dels fruits, i el braçatge pel batlle d'Argentona, que pagarà en Palau. 

Afronta a llevant amb honor del dit Palau i part amb honor d'en Ros, a migdia 

part amb honor del comprador i part amb honor d'en Mateu del Cros, a ponent 

amb honor d'en Mateu del Cros i a tramuntana amb honor d'en Bova del Cros. 

Amb pacte que en morir les vinyes torni al venedor. Preu de 3 lliures i 6 sous 

de Barcelona. 

 

Notari: Pere Marull, regent de l'escrivania del terme del castell de Mataró per 

Arnau Ferrer, senyor de dita. 

 

Testimonis: Antoni Roig i Tomas Pejoan, de Mataró. 

 

Signatura  de domini de Pere des Bosc. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 424) 

 

 

1480, novembre, 7 

 

Joan d’Argentona, Conseller del rei, regint la Batllia General de Catalunya en 

nom de Joan Sarriera, Batlle General, atenent que Narcís Padró, de la vila de 

Mataró, posseeix una botiga al costat de l’hospici de Bartomeu Terrés, el qual 

afronta a llevant amb casa de Padró, a migdia amb la plaça de dita vila, a 
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ponent i tramuntana amb casa de Jaume Padró, pare seu, estableix en emfiteusi 

que al davant de dita botiga pugui fer un postium en la paret, de sis o set pams 

d’ample, i on podrà posar taules de fusta. Cens anual de 12 diners per Nadal i 

entrada de 5 sous. 

 

Testimonis: Joan Castell, notari i Pere Ferrer, causídic, ciutadà de Barcelona.  

 

Notari: Joan Sallent, Notari reial i notari per tota la terra del rei d'Aragó. 

 

(MASMM. Pergamins Adan, núm. 80) 

 

 

1480, desembre, 9 (Barcelona)  

 

Joan Miró, mercader de Barcelona, procurador del seu germà Gabriel Miró, 

prevere beneficiat de la capella de Sant Miquel del Cros segons consta en la 

procura dels 20 de setembre de 1473 davant de Joan Faner, notari de 

Barcelona, estableix de nou a Segimon Mallol, de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona, una peça de terra campa de mig jornal de sembradura situada a 

Argentona, al lloc dit la Parellada. Afronta a llevant amb honor del dit Mallol 

alou d'en Costabella, a migdia part amb honor d'en Costabella i part in orto de 

n'Antic del Cros, a ponent amb el rec del molí i a tramuntana amb l’hort d’en 

Teixidor del Cros. El cens a pagar és de mitja quartera de forment a mesura de 

la parròquia d'Argentona per Sant Pere i Sant Feliu d'agost. Per aquest nou 

establiment es pagaran 9 sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Jaume Inhol, sastre ciutadà de Barcelona i Joan Homedes, 

escrivent de Barcelona. 

 

Notari: Miquel Franquesa, notari públic de Barcelona. 
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(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 140) 

 

 

1481, [...], 31 (Barcelona)    (Manca de suport) 

 

Berenguer Vila i Bartomeu Travesset, doctors en dret i canonges de la Seu de 

Barcelona, administradors [de l'almoina del pobres de la Seu de 

Barcelona]...estableixen de nou a Gaspar Tria, de Sant Feliu de Cabrera, el 

mas anomenat Tria amb totes les seves terres situat a Cabrera. Afronta a 

llevant amb honor d'en Pere Mallol d'avall mitjançant [...], a migdia amb 

honor d'en Bernat Orriols, a ponent amb el torrent d'en Canyelles i a 

tramuntana part amb honor d'en Esteve Mallol d'amunt i part amb honor d'en 

Pere Pons. També una peça de terra d'un jornal de bou situat a Cabrera, al lloc 

dit Agell. Afronta a llevant, a migdia i a ponent amb honors d'en Bernat 

Orriols i a tramuntana amb honor d'en Sala. El cens a pagar és de 4 sous i 6 

diners anuals en dos terminis, la meitat per Nadal i la meitat per Sant Joan de 

juny. Per aquesta aprobació es pagaran 9 sous de Barcelona. 

 

Testimonis: Joan Coll de Frares, notari i Lluís de Vic, escrivent de Barcelona. 

 

Notari: Pere Pascàs, notari públic de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 141) 

 

 

1481, maig, 6 (Mataró) 

 

Bernat Arnau, de la vila de Mataró, procurador d’Antònia, vídua de Bartomeu 

Ballot de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, que primer fou muller del 

difunt Pere Tria de dita parròquia, senyora útil del mas Gemferrer 
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d’Argentona, segon consta en la procura feta en l’escrivania de Mataró el 4 

d’abril prop passat, per redimir aquells dos censals morts que l’esmentada 

Antònia fa i presta anualment, un  a l’hereu de la casa de Vilalba situada al 

Vallès, com a succeint en Mujal, difunt d’Argentona, de pensió 9 sous i 6 

diners de Barcelona i preu 6 lliures i 12 sous de dita moneda, i altre com a 

succeïnt en Morot de Sant Feliu de Cabrera, de pensió 16 sous i 6 diners de 

Barcelona i preu 11 lliures i 11 sous de la dita moneda. I per pagar-ho ven a 

carta de gràcia a Pere Gener i Bernat Gener, nebot seu d’Argentona, una peça 

de terra campa de 4 jornals de bou amb tots els seus drets que l’esmentada 

Antònia, com a propietària del mas Gemferrer, té a Argentona, al lloc 

anomenat la parellada den gemferrer. Es té sota domini del priorat de Clarà i 

a prestació d’agrer i tasca. Afronta la peça de terra per totes les seves parts 

amb honors del mas Batlle. el preu de la venda són 23 lliures i 10 sous. Joan 

Marc del veïnat de Clarà aprova la present venda. 

Testimonis: Bernat Vilardell del veïnat de Cirera, Antoni Portell, mariner, 

Joan Llentisclar i Antoni Ginebra, tots de Mataró.  

 

Notari: Pere Marrull, notari del terme del castell de Mataró. 

 

(APCCA.  Pergamí,  núm. 28) 

 

 

1481, desembre, 8 (Argentona) 

 

Testament d’Eulàlia, muller de Segimon Mallol, de la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona, fet en malaltia de la qual tem morir. Escull com a marmessors al 

seu marit Segimon Mallol i al seu germà Joan Fàbrega, paraire de Mataró. 

Mana pagar tots els deutes i que es restitueixin les injuries. Demana ser 

enterrada al cementiri de l’església de sant Julià d’Argentona, al túmul del mas 

Mallol. Destina 6 lliures de Barcelona per la seva ànima: 33 sous per les 
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misses anomenades de sant Amador a celebrar a l’església d’Argentona; 6 

diners a cada altar de dita església; 2 diners a cada bacina de dita església; 5 

sous a cada marmessor. El que resti de les 6 lliures que es destini a misses i 

almoines a criteri dels marmessors. Nomena hereu al seu fill Guillem, i sinó el 

substitueix pel seu germà Joan Fàbrega. 

 

Notari: Joan Asemar, vicari de sant Julià d’Argentona per Mateu Aroles, 

rector de dita. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 141) 

 

 

1482, abril, 4 (Barcelona) 

 

Fra Nicolau Ortolà, doctor en Santa Teologia, prepòsit major del monestir de 

Sant Cugat del Vallès, abans prior de Sant Pere de Clarà, diòcesi de Barcelona, 

reconeix haver rebut de [  ] Gener (Janer), de la parròquia de Sant Julià 

d’Argentona, de mans de l’honorable Arnau Ferrer (Ferrari), mercader ciutadà 

de Barcelona, dues lliures de moneda de Barcelona, que és el lluïsme d’una 

peça de terra que Gener té de na Gemferrera sota domini de Sant Pere de 

Clarà. 

 

Testimonis: Pere Marquès de Mataró i Lluís Carles, escrivent de Barcelona. 

 

Notari: Francesc Guerau Coromina, notari de Barcelona. 

 

(APCCA.  Pergamí,  núm. 30) 
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1483, febrer, 7 (Mataró) 

 

Salvador Portell, del veïnat de Valldeix, parròquia de Santa Maria de Mataró, 

reconeix haver rebut a Joan Palau, hostaler de la vila de Mataró, 22 lliures de 

Barcelona pel preu de la venda a carta de gràcia d'una peça de terra campa 

situada a Mataró, prop del mas anomenat d'en Bova, prop del camí que va de 

Mataró a la Quadra del Cros a la parròquia de Sant Julià d'Argentona. I 

aquesta peça de terra fou antigament de pertinences del mas Català de 

Valldeix, i es té pels successors de Bartomeu Català, difunt, al cens de 6 diners 

per Nadal, i juntament amb el mas Català està sota domini del rei. I la venda es 

va fer, juntament amb 5 peces de terra, per Bartomeu Català davant del notari 

Domènec Arahull el 13 de novembre de 1475. La manera de pagar ha estat 

que Pons Ferrer, de la parròquia de Sant Pere de Premià, per mans de Pere 

Marrull, notari infrascrit, ha donat a Salvador Portell 300 florins que dit Pons 

deu a Joan Palau, per la dot del seu germà Jaume Ferrer, pel seu matrimoni 

amb Joana, filla de Joan Palau i la seva muller Joana, dels quals 300 florins 

Pons Ferrer va signar debitori a Jaume Ferrer en temps de núpcies, davant de 

Miquel Franquesa, notari de Barcelona.  

 

Testimonis: Salvador Jofre, sabater i Pere Vilar, mariner de la vila de Mataró.  

 

Notari: Pere Marrull, per tota la terra del rei d'Aragó. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 617) 

 

 

1483, març, 19 (Argentona) 

 

Testament de Joan Pins, de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, fet patint 

una greu malaltia de la qual tem morir, però amb plenitud de facultats. 
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Nomena marmessors al seu fill Francesc Pins i Antoni Febrer, cunyat seu, 

ambdós d’Argentona. Primer de tot mana que es paguin els seus deutes i que 

les injúries siguin restituïdes. Demana la seva sepultura en el cementiri de 

l’església parroquial de Sant Julià d’Argentona, i destina per la seva ànima, 

sepultura, misses i cap d’any 100 sous de Barcelona, dels quals destina 6 

diners per cada un dels altars de Sant Julià i de Santa Maria de l’església 

d’Argentona. També llega 2 diners per cada un dels altres altars de la 

parròquia i 3 diners per cada bacina. També llega 5 sous a cada marmessor i 1 

sou al senyor terrenal si en té. Demana que es celebri un trentari de Sant 

Amador per la seva ànima. Nomena hereu universal al seu fill Francesc Pins 

sempre i quan no mori sense fills legítims i aquests arribin a edat de fer 

testament, sinó el substitueix pel seu altre fill Mateu, amb iguals condicions, 

sinó el substitueix per la seva muller. 

 

Testimonis: Pere Cabot i Antoni Cabot de la parròquia d’Argentona. 

 

Notari: Jaume Martí, prevere i vicari d’Argentona, per mandat del rector 

Mateu Eroles. 

 

(APCPA. Pergamí desena 2, núm. 11) 

 

 

1483, abril, 5 (Mataró)
37

 

 

Bartomeva, vídua d’Antoni Cabanyes, de Sant Julià d'Argentona, com a 

posseint l’herència del seu marit per raó de dot, com a usufructuària durant 

tota la seva vida en tan quan estigui casta i sense marit, i tutora dels béns de 

Pere Cabanyes, fill comú d'ambdós, d’edat 15 anys, com consta en el 

                                                 
37

 .- Al dors està anotat es la gleva de la terra de las Matevas 
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testament del seu marit fet al 4 de setembre de 1474 davant de Joan Asemar, 

vicari, per Mateu Eroles, rector d’Argentona, per poder pagar a Gabriel Fexes, 

àlies Nonell, de Sant Julià d'Argentona, 6 lliures de Barcelona per tal de 

llaurar i cuidar les terres del seu mas Cabanyes, ven a Lluís Mateu, de Sant 

Julià d'Argentona, amb consentiment de Bernat Femades, de Sant Andreu 

d'Òrrius i Bartomeva i Joan Soler, de Mataró, tutors del dit Pere Cabanyes, una 

peça de terra campa d’un jornal i mig de bou, que en franc alou i en títol 

d’arrendament fet a dit Mateu tenen a Argentona, al lloc dit as Portell. Afronta 

a llevant amb honor d’en Portell, a migdia amb camí públic, a ponent amb 

honor d’en Bova i a tramuntana amb camí públic que va al lloc anomenat 

Agell. Aquesta peça de terra, junt amb d’altres que eren del mas Verdaguer, és 

en alou, i abans era del monestir de Sant Marçal de Montseny a cens de quint i 

de braçatge de tots els fruits, el qual cens i domini fou comprat per Bernat 

Verdaguer d’Argentona, predecessor, a Pere Castellar, de Sant Genís de 

Vilassar, procurador de les Universitats del terme del castell de Sant Vicenç, el 

7 de setembre de 1367 a Argentona, davant de Ramon Bou, rector de dita. El 

preu de la venda són 16 lliures de Barcelona.  

 

Testimonis:  Gaspar Mates i Bernat Fornells de Mataró. 

 

Notari: Jaume Ferrer, notari i senyor útil de l’escrivania de Mataró. 

 

(APCPM.  Pergamí,  núm. 120) 

 

 

1483, abril, 28 (Barcelona) 

 

Ramon Riba, canonge i administrador de la Casa de la Caritat de Barcelona, i 

com a tal de la Capellania Major de l'església de Santa Maria de Mataró 

estableix de nou a Narcís Padró, sastre de Santa Maria de Mataró, la part de 
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llevant d'una peça de terra o hort de pertinences del mas Creu, que té dels seus 

avantpassats a Mataró, i juntament amb el mas Creu es tenen per la Capellania 

Major de Santa Maria de Mataró, actualment agregada al Capítol de la Seu de 

Barcelona. Afronta a llevant amb casa d'en Bouet de la Torre, a migdia amb 

honor d'en Roig, a ponent amb la resta de l'hort del mas Creu i a tramuntana 

amb un carrer. El qual hort té de longitud des de la casa d'en Bouet 15 canes a 

mesura de Barcelona. El cens d'una quartera de forment i dos sous per Sant 

Pere i Sant Feliu d'agost, i un parell de gallines per Nadal per raó del mas Creu 

el pagarà el seu propietari. Entrada de 9 sous.  

 

Testimonis: Bartomeu Tarrés i Bernat Arnau, de Santa Maria de Mataró  

 

Notari: Dalmau Ginebret, de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Adan, núm. 83) 

 

 

1483, setembre, 9 (Argentona) 

 

Joana, muller de Pere Fornells de Sant Julià d’Argentona, patint greu malaltia 

de la qual tem morir però amb bon seny ordena el present testament nomenat 

marmessors a Antoni Llobera àlies Sureda germà seu de Sant Esteve de 

Palautordera i Antoni Fornells fill seu. Mana que els seus deutes siguin pagats 

i les seves injúries restituïdes. Escull la sepultura al cementiri de l’església 

d’Argentona, al túmul del mas Fornells. Llega per l’ànima i per la sepultura, 

misses i cap d’any 50 sous dels quals destina 6 diners a l’altar de Sant Julià i 

dos diners als altres altars de l’església d’Argentona, 2 diners a les bacines de 

dita església, 12 diners al seu senyor terrenal, 3 sous als marmessors. Dels seus 

altres bens llega a les seves filles Isabel, Joana i Clara 5 sous a cadascuna. 

Llega als seus fills Bartomeu, Pere i Antoni 10 sous. Nomena hereu universal 
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al seu fill Antoni, i si aquest no volgués o no tingués fills que arribessin a 

l’edat d’ordenar testament el substitueix per els altres fill, preferint els grans 

als petits i els homes a les dones. I l’hereu del mas Fornells haurà de dotar 

segons les possibilitats de dit mas als seus germans que entrin en matrimoni. 

 

Testimonis: Ramon Vidal àlies Llobera de la parròquia de Sant Esteve de 

Palautordera i Esteve Maltes del veïnat de la capella de Sant Esteve de 

Canyamars, parròquia de Dosrius. 

 

Notari: Jaume Martí prevere i vicari de l’església de Sant Julià d’Argentona 

per ordre de l’honorable Mateu Eroles, rector. 

 

(APCSP.  Pergamí,  núm. 16) 

 

 

1483, novembre, 30  (Barcelona) 

 

Guillem Pere Eroles, de la parròquia de Sant Genís de Vilassar, per pagar 25 

lliures i 13 sous de Barcelona a Arnau Ferrer, mercader de Barcelona, nebot 

seu, i fill del difunt Bernat Ferrer, del qual Arnau és hereu, que són la resta de 

la dot d'Elionor, mare d'Arnau i germana de Guillem Pere, li dóna al dit Arnau, 

i aquest ho transfereix al benefici de Sant Esteve de l'església de Santa Maria 

de Mataró, dos censals morts:  

-Censal mort de pensió anual 20 sous i preu de 14 lliures de Barcelona que els 

hereus de Pere Orta i la seva muller Alamanda, de la vila de Mataró, li presten 

anualment el 10 de novembre. 

-Censal mort de pensió anual 10 sous i preu de 7 lliures de Barcelona que els 

hereus d'Antoni Andreu i la seva muller Saurina, de la vila de Mataró, li 

presten anualment el 15 de maig.  
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Testimonis: Jaume Ferrer, notari reial i Jaume Freixes, mercader de Barcelona.  

 

Notari: Francesc Guerau Coromina, de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Església, núm. 80) 

 

 

1484, febrer, 20 (Barcelona) 

 

Miquel Vicenç Bramona, prevere beneficiat de la Seu de Barcelona, obtentor 

del benefici de l'església de Sant Vicenç del castell de Burriac, estableix en 

emfiteusi a Segimon Mallol una peça de terra a la parròquia de Sant Julià 

d'Argentona, al lloc dit Madà, al costa del torrent de Calabies, la qual per títol 

de definició l'han "recuperat" en data 5 de maig de 1481 davant del notari de 

Barcelona Bartomeu Fangar. Afronta a llevant amb honor d'en Bernat Agell 

que fou d'en Orriols d'Agell, a migdia amb honor d'en Jaume Bova, a ponent 

amb honor d'Antoni Bort que fou d'en Pujol de Cabrera i a tramuntana part 

amb honor d'en Bonet de Cabrera i part amb honor d'en Gili. Amb condició 

que pel millorament en tres anys ha d'estar plantat de vinya, i dels fruits 

obtinguts s'haurà de pagar la desena part. Entrada d'un parell de pollastres.  

 

Notari: Galzeran Balaguer, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 119) 

 

 

1484, abril, 27   

 

Pere Bosc, ciutadà de Barcelona i senyor dels castells de Sant Vicenç i de 

Vilassar, reconeix haver rebut de Joan Sarriera, com a administrador del seu 
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fill Miquel Sarriera, d'acord amb la concòrdia que van tenir pel lluïsme del 

llegat de Joan d’Argentona feta entre des Bosc i Sarriera, pel delme de Sant 

Julià d'Argentona i de Sant Andreu d'Òrrius, el feu de la domus d’Agell de 

Sant Feliu de Cabrera, 200 florins corrents que valen 110 lliures de Barcelona. 

 

Notari: Galzeran Balaguer, de Barcelona. 

 

(AHPB, manual 241.12) 

 

 

1484, agost, 16 (Argentona) 

 

Testament de Pere Gener, del veïnat de Lladó, de la parròquia de Sant Julià 

d’Argentona, fet greument malalt i tement per la seva vida, amb el cap sa i 

plena memòria. Escull com a marmessors a Bernat Vilardell de veïnat de 

Cirera, de Mataró, i Simeó Pons, de Sant Feliu de Cabrera i Bernat Gener, 

hereu del mas Gener del veïnat de Lladó, nebot del testador. Primer mana que 

les injuries siguin restituïdes i els deutes pagats. Escull el seu enterrament en 

el cementiri de l’església de Sant Julià d’Argentona, en el túmul dels seus 

avantpassats. Llega per la seva ànima, sepultura, novena, cap d’any i altres 

llegats pius 10 lliures de Barcelona, de les quals encarrega als seus 

marmessors a qui llega 5 sous a cada un. Llega un sou a l’honorable Pere des 

Bosc, senyor alodial del mas Gener. Llega 1 sou a l’altar major de Sant Julià 

d’Argentona i 6 diners per cada un dels altres altars de dita església. Llega 2 

diners per cada bacina de dita església. Mana que en posterioritat a la seva 

mort se celebrin un trentari o 33 misses anomenades de Sant Amador pel qual 

assigna 33 sous. El que sobri de les 10 lliures vol que es destini a un altre 

trentari. Llega als germans Joan i Jaume Gener, d’Argentona, nebots del 

testador, 30 sous. Llega 6 diners als altres nebots seus. Mana es fundi un 

aniversari en l’església de Sant Julià d’Argentona, prenent el dia del seu òbit, 
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al qual assigna un censal de pensió anual de 15 sous i preu de 10 lliure i 10 

sous, que presta cada Abril Salvador Colomer d’Amunt, de Sant Genís de 

Vilassar, cosí germà del testador. Nomena com a administradors de 

l’aniversari al seu nebot Bernat Gener, propietari del mas Gener i un cop sigui 

mort als hereus del mas Gener, als obrers de l’església d’Argentona i al seu 

rector. Nomena hereu universal al seu nebot Bernat Gener. 

 

Testimonis: Antoni Oliver, ferrer de Mataró i Antoni Masó, de Santa Eulàlia 

de Vallcanera, de la diòcesi de Girona. 

 

Notari: Pere Marrull, ciutadà de Barcelona habitant però a Granollers, notari 

per tot el regne d’Aragó. 

 

(APCCA.  Pergamí,  núm. 33) 

 

 

1485, juny, 3 

 

Guillem Cebrià de Vilalba, cavaller, arrenda des de la festa de la santa Creu de 

maig vinent de 1486 i fins a dos anys a Salvador Portell, de Mataró, el terçó 

del delme de carnalatge i de blats que rep a la parròquia de Santa Maria de 

Mataró i a Sant Martí de Sant Martí de Mata. Preu total de 32 lliures de 

Barcelona.  

 

Notari: Galzeran Balaguer, de Barcelona. 

 

(AHPB, manual 241.15) 
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1485, novembre, 14  

 

Pere Galzeran Bramona, ciutadà de Barcelona, habitant a Sant Julià 

d'Argentona, fill de Pere Bramona, ciutadà de Barcelona i de Cecilia, difunts, 

reconeix que Isabel, muller seva, filla de Pere de la Torre, tintorer i Susanna, 

ciutadà de Barcelona, difunts, va donar-li 200 lliures de Barcelona de dot, tal i 

com consta en els Capítols Matrimonials signats davant de Joan Oliver, notari 

de Barcelona, el 29 de novembre de 1449. Signa àpoca de 50 lliures de 

Barcelona que rep en metàl·lic i les altres 15 en crèdits de l’herència de 

Guillem Canós, tintorer de Tortosa, avi de la seva muller. 

 

Notari: Galzeran Balaguer, de Barcelona. 

 

(AHPB, manual 241.16) 

 

 

1485, novembre, 14  

 

Pere Galzeran Bramona, ciutadà de Barcelona, habitant a Sant Julià 

d'Argentona, fill de Pere Bramona, ciutadà de Barcelona i de Cecilia, difunts, 

reconeix que Isabel, muller seva, filla de Pere de la Torre, tintorer i Susanna, 

ciutadà de Barcelona, difunts, va donar-li 200 lliures de Barcelona de dot, tal i 

com consta en els Capítols Matrimonials signats davant de Joan Oliver, notari 

de Barcelona, el 29 de novembre de 1449. Signa àpoca de 50 lliures de 

Barcelona que rep en metàl·lic i les altres 15 en crèdits de l’herència de 

Guillem Canós, tintorer de Tortosa, avi de la seva muller. 

 

Notari: Galzeran Balaguer, de Barcelona. 

 

(AHPB, manual 241.16) 
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1486, abril, 12 (Castell de Vilassar) 

 

Pere de Bosc, ciutadà de barcelona, senyor del castell de Sant Vicenç i de 

Vilassar, considerant que Salvador Tenes, de Sant Feliu de Cabrera, del qual 

és successor Pere Gener, de Sant Julià d’Argentona, segons testament fet a 

Cabrera el 2 d’agost de 1455 pel vicari de dita, Pere Devesa, per ordre del 

rector Llorenç Balaguer, havia comprat a Pere Escuder, àlies Aguilar, abans 

habitant a Cabrera, posteriorment ciutadà de Barcelona, dues peces de terra en 

lliure alou que foren de pertinències del mas Aguilar de Cabrera, al lloc 

anomenat al Mujal, altrament a Bardina, que en realitat estava sota domini 

dels de Bosc. Per això Pere de Bosc confirma i de nou estableix a Pere Gener 

l’esmentada peça de terra. Afronta a llevant amb tinència d'en Joan Feliu, a 

migdia amb altra tinença d'en Gener que té d'en Fontanals, a ponent amb 

tinença d'en Jaume Jaume i a tramuntana amb tinença d'en Pere Català que fou 

d’en Ripoll. Gener li paga 9 sous en concepte de lluïció. 

 

Testimonis: Martí de Conesa i Damià Batlle, masovers de Pere des Bosc. 

 

Notari: Pere Vicenç de Mediona, notari de Barcelona. 

 

(APCCA.  Pergamí,  núm. 34) 

 

 

1486, octubre, 30 

 

Gaspar Vilardell, àlies Sala, de Sant Feliu de Cabrera, procurador de Pere 

Arnau, clergue beneficiat de la capella de Santa Margarida, construïda a 

Cabrera, constant a Miquel Franquesa, notari de Barcelona, el 4 de gener de 

1477, ratifica i de nou estableix a Salvador Portell, de Mataró, aquella peça de 

terra campa de 2 jornals que els seu predecessors tenen a Mataró, al lloc dit lo 
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torrent den Bova, sota domini i alou de la capella al cens de 2 sous anuals per 

Nadal. Afronta a llevant part amb honor de Jaume Reniu del Torrent, part amb 

honor de Bernat Daviu i part amb honor de Bernat Arnau i part amb honor del 

dit Jaume Reniu, part amb honor de Gaspar Mates, part amb honor d’Arnau 

Ferrer, part amb honor de Bernat Arnau, a migdia amb camí reial que va a la 

casa d’en Moner, a ponent amb honor de Jaume Creu i a tramuntana amb camí 

que va a la parròquia d’Argentona. Per el nou establiment ha cobrat 9 sous. 

 

Notari: Galzeran Balaguer, de Barcelona. 

 

(AHPB, manual 241.19) 

 

 

1487, febrer, 20 

  

Guillem Cebrià de Vilalba, donzell domiciliat al Vallès, en nom propi i com a 

procurador de la seva muller Francina, procura feta davant del notari Guillem 

Jordà, el 3 de juny de 1485,  arrenda durant 2 anys a Salvador Portell, de 

Mataró, el terçó dels fruit i carnalatges i altres cereals i fruits que dita Francina 

rep de la parròquia de Mataró i la de Mata. Preu de 32 lliures de Barcelona, a 

raó de 16 lliures de Barcelona anuals.  

 

 

Notari: Galzeran Balaguer. 

 

(AHPB, manual 241.20) 
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1487, maig, 5 (Mataró) 

 

Pere Sala, del veïnat de Valldeix, de Santa Maria de Mataró, senyor útil i 

propietari del mas Sala, ven a Pere Saguí, de Mataró, una peça de terra campa, 

part erma i part cultivada, de 7 jornals de bou, que té a Mataró, al lloc dit les 

Illes, que té sota domini del rei juntament al mas Sala. Afronta a llevant amb 

honor d'en Feliu, a migdia amb el mar, a ponent amb honor dels pubills fills 

del difunt Arnau Ferrer i a tramuntana amb camí reial. Li pertany com hereu 

del seu pare Salvador Sala, amb testament a Salvador Mas, prevere de Mataró, 

el 12 de juliol de 1466. Al dit per ratificació del mas Sala davant de Bartomeu 

Terrés, procurador de Pere Joan Ferrer, cavaller, davant de Pere Marull el 10 

d’octubre de 1474. Preu de 30 lliures de Barcelona. Ho aproven Joana, muller 

de Pere i el seu fill Joan Sala.  

 

Testimonis:  Joan Gener àlies Llentisclar, del veïnat de Clarà i Pere Jofre, 

sabater de Mataró.  

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 18) 

 

 

1487, maig, 31 

 

Joan Palau, hostaler de Mataró, i Joana filla seva i de la seva muller Joana, 

reconeix haver rebut de Jaume Ferrer, gendre de Joan Palau i marit de Joana i 

fill de Jaume Ferrer, de Sant Pere de Premià, i Angelina, la seva muller, 

ambdós difunts, 300 florins que valen 165 lliures de Barcelona que vàreu 

aportar per dot i aixovar, en esponsalici signat davant del notari Miquel 

Franquesa el 21 de novembre de 1481. Dels quals 300 florins el vostre germà 
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Pons Ferrer signà debitori davant del notari. Dels quals 300 florins ha dipositat 

145 lliures de Barcelona a la taula de canvi i les 20 lliures de Barcelona 

restants promet donar-les Pons Ferrer amb garantia d’un censal mort de 25 

sous de pensió i 20 lliures de Barcelona de preu que el mateix Joan Palau i la 

seva muller Joana com a principals, i Bernat Arnau, Antoni Palau i Bernat 

Llobet àlies Soler, tots de Mataró, com a fideïcomissaris, presten anualment a 

joan Rafart del veïnat de Cabrils, de Sant Genís de Vilassar. 

 

Testimonis:  Pere Bufagranyes, apotecari, Pere Villar, mariner i Antoni Oliver, 

ferrer, de Mataró. 

 

Notari: Galzeran Balaguer, de Barcelona. 

 

(AHPB, manual 241.20) 

 

 

1487, agost, 24  (Mataró) 

 

Pere Palau, mariner de Mataró, fill dels difunts Antoni Palau, hostaler, i de 

Clara, de Mataró, defineix al seu germà Joan Palau, hostaler, hereu universal 

dels seus pares, de tots els drets que per legítima i altres li puguin 

correspondre en els béns dels seus pares, a canvi de 25 lliures de Barcelona. 

 

Testimonis:  Bernat Llobet, àlies Soler i Gabriel Mas des Castellar, ambdós de 

la parròquia de Santa Maria de Mataró. 

 

Notari: Joan Robert, notari públic per tota Catalunya i per la vila i terme de 

Mataró.  
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El dia 24 de febrer de 1494 es signa àpoca. Testimonis:  Bernat Bellatriu i 

Jaume Nicolau, de la vila de Mataró. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 94) 

 

 

1487, setembre, 3 (Castell de la Roca) 

 

Martí Joan de Torrelles, cavaller, senyor del castell de la Roca. Considerant 

que Vicenç Femades, de la parròquia de Sant Andreu d'Òrrius del terme del dit 

castell posseeix per dit Torrelles el mas Femades, en l'esmentada parròquia 

d'Òrrius, amb les seves terres, i que també té una peça de terra anomenada les 

Valls, de pertinences de dit mas, que afronta a llevant in serra del parany den 

Tarascó, tinença d'en Tarascó, a migdia part amb dita serra, part amb tinença 

d'en Tarascó, part amb camí que va a la pedra Vedriera, part amb tinença d'en 

Tarascó i part amb tinença de Sancto Licerio, a ponent amb la serra de la pedra 

Vedriera i a tramuntana part amb un torrent i part amb la serra del perany den 

Sabater, tinença del mas Guerau d'Òrrius. Considerant que paga censos, 

servituds, cansalada, formatges, vi i altres a ell com a senyor del castelli com a 

succesor a Pere Marquès, els quals consten en el capbreu que va fer. Per això 

fa precari del mas Femades al cens de 20 sous per Nadal i vuit quarteres de 

forment per Sant Pere i Sant Feliu d'agost a mesura del castell. Entrada de 8 

lliures de Barcelona. 

 

Testimonis: Pere des Bosc, ciutadà de Barcelona, senyor del castell de 

Vilassar, i Pere Lliurada, de la parròquia de Sant Sadurní de la Roca. 

 

Notari: Antoni Vicenç Rosa, de Granollers. 

 

(APCFO.  Pergamí,  núm. 5) 



903 

 

1487, setembre, 17 (Mataró)    

 

Joan Torrent, àlies Moles, de la vila de Granollers, reconeix haver rebut de 

Pere Saguí, de la vila de Mataró, sogre seu, 50 lliures de Barcelona de dot 

promeses per la seva filla Joana, muller de Joan Torrent, de les quals en va 

donar 40 lliures en metàl·lic amb àpoca signada davant de Pere Marull, notari 

de Mataró, i les restants 10 lliures les va donar al moment de signar els 

capítols matrimonials.  

 

Bartomeu de Mur, sastre i Joan Ballot, habitants a Mataró. 

 

Notari: Francesc Torner, ciutadà de Barcelona, notari públic per tota 

Catalunya i de l'escrivania de la vila de Mataró per Jaume Ferrer, senyor útil 

de dita.  

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 143) 

 

 

1487, setembre, 17?  (Mataró) 

 

Pere Rupit, mestre d'aixa de la vila de Mataró, ven a Salvador Portell del 

veïnat de Valldeix, una casa que era part d'unes altres cases situades a la vila 

de Mataró, sota domini del rei. Afronta a llevant amb casa d'en Joan Rupit, 

hostaler, germà del venedor, a migdia amb un carrer, a ponent amb hort d'en 

Pascàs Barceló, ferrer i a tramuntana amb casa d'Antoni Vilana, àlies 

Burgunyó, de dita vila. Li pertany per compra de l'esmentada part de casa, on 

posteriorment va construir cases, a Salvador Mas, prevere beneficiat de 

l'església de Mataró, com consta en acta en l'escrivania de Mataró el 15 de 

desembre de 1484. A Salvador Mas li pertany com hereu de Llorenç Flaquer, 

difunt, prevere beneficiat de l'església de Mataró, en testament davant de 
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Miquel Costa, vicari de Mataró, el 28 de setembre de 1441 i per confirmació 

de Pere Joan Ferrer, cavaller, senyor del castell de Mataró,  davant de Pere 

Ros, notari, el 26 d'abril de 1479. La casa paga de cens 2 sous i 9 diners a 

Esteve Masgròs de la vila de Mataró, part dels 10 sous i 6 diners que rep 

anualment sobre les cases, per Nadal, que era part d'una altra casa de 

l'esmentat Antoni Vilana, àlies Burgunyó que paga 2 sous i 9 diners, sobre 

l'hort de Pascàs Barceló que paga 3 sous i per una botigia de l'esmentat Vilana 

2 sous. Preu de 37 lliures de Barcelona. 

 

Testimonis: Bartomeu de Mur i Bernat Alba, sabaters de la vila de Mataró. 

 

Signatura  de domini de Joan Sarriera, Batlle General de Catalunya. 

 

Notari: Francesc Torner, de Barcelona. 

 

El mateix dia es signa àpoca, declarant haver rebut 10 lliures de Barcelona en 

metàl·lic, tres canes de pany burell a raó de 15 sous per cana (2 lliures i 15 

sous), dues canes de pany negre de bruneta a raó d'una lliura i 8 sous per cana 

(2 lliures i 16 sous), un quintal de cànem a raó de 2 lliures i 15 sous, 8 

quarteres de forment a raó de 9 sous, 6 diners (3 lliures i 16 sous), dos barrils 

de peix salat de preu18 sous. Les 15 lliures de Barcelona que resten es pagaran 

amb la venda d'un censal mort de pensió anual 22 sous i preu de 15 lliures i 8 

sous el qual Llorenç Flaquer va vendre a Pere Puig, àlies Mujal, de la 

parròquia de Sant Julià d'Argentona, de la qual és successora Francina, muller 

de Cebrià de Vilalba. 

 

(MASMM. Pergamins Església, núm. 83) 
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1488, gener, 14 (Mataró) 

 

Fra Antoni Torres, conventual del monestir cartoixà de Montalegre, estableix 

de nou a Bernat Arnau, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, una peça de 

terra campa que de fa molt de temps té a Mataró, i la té per dit monestir a certs 

censos anuals a pagar per sant Pere i sant Feliu d’agost. Afronta a llevant amb 

honor del mateix Arnau, a ponent i a tramuntana part amb honor de l’Arnau i 

part amb honor d'en Bartomeu Terres, llenyataire ciutadà de Barcelona i al 

migdia amb un camí públic que va al Cros. El cens que s’estableix és de 12 

diners anuals per sant Pere i Feliu d’agost, i una entrada de 20 sous. 

 

Testimonis:  Antoni Folgueres, batlle de Mataró i Joan Torrent, resident en 

dita cartoixa, i Cebrià Sabater, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona. 

 

Notari: Francesc Torner, ciutadà de Barcelona, notari públic de Mataró per 

Jaume Ferrer, Notari reial, senyor útil de dita escrivania. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 383) 

 

 

1488, gener, 27 (Argentona) 

 

Capítols Matrimonials entre Joan Puig, paraire de draps de llana, habitant a 

Sant Julià d'Argentona, fill de Francesc Puig, traginer ciutadà de Vic i de 

Bartomeva, difunts, amb Bartomeva, donzella, filla del difunt Bartomeu Moió, 

de Sant Julià d'Argentona i d'Antònia. Dot de 40 lliures de Barcelona, amb 

pacte que si mor sense fills hagin de tornar 20 lliures als Moió, i Puig fa 

escreix de 20 lliures. 

 

Notari: Galzeran Balaguer, de Barcelona. 
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(AHPB, manual 241.22) 

 

 

1488, juny, 1 

 

Gabriel Soler, hostaler de Sant Sadurní de la Roca, reconeix a Guillem Cebrià 

de Vilalba, cavaller domiciliat al Vallès, Pere Botell, prevere i Lluís Figuera, 

mercader ciutadà de Barcelona, creditors d’un censal mort sobre la universitat 

i el terme del castell de la Roca, que deu 130 lliures de Barcelona preu del 

delme de la parròquia de Sant Sadurní de la Roca i Sant Esteve de Vilanova, 

que al dia present Vilalba li ha venut per un any. Nomena fideïcomissaris a 

Joan Lleonart, àlies Font, Simeó Soler, de la parròquia de Santa Agnès de 

Malanyanes, Andreu Sors, àlies Llauradó, Sadurní Soler, Vicenç Prats, Jaume 

Soler, Francesc Vilarosa, Bernat Julià i Gabriel Pont, de Sant Sadurní de la 

Roca, Jaume Savertés, vidrier ciutadà de Barcelona habitant a la Roca i Antoni 

Cadafal de Vilanova. 

 

Notari: Galzeran Balaguer, de Barcelona. 

 

(AHPB, manual 241.23) 

 

 

1488, juny, 1  

 

Bernat Bassa, de Sant Andreu d'Òrrius, reconeix deure a Guillem Cebrià de 

Vilalba, cavaller domiciliat al Vallès, 16 lliures de Barcelona i 10 sous, preu 

del delme de dita parròquia d’Òrrius, terme del castell de la Roca. 

Fideïcomissaris: Sadurní Prat i Joan Serra, de Sant Andreu d'Òrrius. 

 

Testimonis:  Pere Soler i Gabriel Soler, de Sant Sadurní de la Roca. 
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Notari: Galzeran Balaguer, de Barcelona. 

 

(AHPB, manual 241.23) 

 

 

1488, setembre, 17  (Barcelona) 

 

Guillem Pagès, mercader, ciutadà de Barcelona, ven a Antoni Oliver, ferrer 

habitant a Santa Maria de Mataró, unes cases amb un tros de terra contigu amb 

una casa amb pou  que té a la parròquia de Mataró, al lloc dit as Villars, sota 

domini del rei. Afronta a llevant amb casa de Joan Teixonera d'Arenys, abans 

d'en Llibra, a migdia amb un carrer, a ponent i a tramuntana amb cases del 

venedor que avui també ven a Oliver i part amb casa del forn. També li ven 

unes cases amb un pati de terra situades a la vila de Mataró, i afronten a 

llevant amb altre tinença del venedor que avui ven a Oliver, a migdia amb un 

carrer, a ponent i tramuntana amb tinença d'Arnau Ferrer que abans era d'en 

Bernat Ferrer i a tramuntana part també amb la casa on hi havia el forn del 

castell de Mataró, avui de Joan Fàbregues paraire. Li pertany per donació feta 

per Eulàlia, vídua de Pere Alsina, difunt, sastre de Mataró, amb acta davant de 

Guillem Jordà, el 13 de febrer de 1478. El cens que es paga al rei és de 4 sous 

anuals per Nadal i el preu de la venda de 113 lliures de Barcelona. Joana, 

muller del dit Pagès, Francesc, mercader i Guillem, estudiant de lleis, fills dels 

dits cònjuges, aproven la venda.  

 

Guillem Pagès, mercader ciutadà de Barcelona ven a Antoni Oliver, ferrer 

habitant a Santa Maria de Mataró, un cens de 18 diners que anualment per 

Nadal rep sobre una casa que Joan Teixonera, de la parròquia de Sant Martí 

d'Arenys, com a successor de Ramon Llibra, difunt de Mataró, té contigua a la 

casa venuda abans. Li pertany per donació feta per Eulàlia, vídua de Pere 

Alsina, difunt, sastre de Mataró, amb acta davant de Guillem Jordà, el 13 de 
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febrer de 1478. Paga de cens 4 sous al rei juntament amb les altres dues cases 

venudes avui. Preu de 40 sous. 

 

Testimonis: Gaspar Maimó, Batlle General de Catalunya, Amador Mir, rector 

de Sitges i Alou Roca, ferrer de Barcelona. 

 

Signatura  de domini de Gaspar Maimó, Batlle General de Catalunya.  

 

Notari: Guillem Jordà, de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Església, núm. 84) 

 

 

1490, abril, 16 (Mataró) 

 

Joan Ballot, braçer de la vila de Santa Maria de Mataró, fill i hereu d'Anton i 

Ballot, difunt de dita, com consta en el seu testament fet en l'escrivania 

parroquial de Mataró el 6 de març de 1463, reconeix haver rebut d'Amador 

Ballot, de dita vila, oncle patern de Joan, 40 lliures de Barcelona per raó dels 

drets que pogués tenir sobre el mas anomenat Ballot, situat en la vila de 

Mataró. L'esmentada definició es va fer a Mataró el 2 de novembre de 1475 

davant del notari Domènec Arahull, del terme del castell de Mataró, de les 

quals se'n van pagar 36 lliures en aquell moment i 4 lliures es van pagar 

posteriorment. 

 

Testimonis: Llorenç Costa del veïnat de Valldeix i Jaume Llorell sastre de 

Mataró. 

 

Notari: Antoni Benet Joan, notari regent de la notari del terme del castell de 

Mataró per Jaume Ferrer, Notari reial i senyor útil de dita escrivania. 
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(APCCM. Pergamí,  núm. 468) 

 

 

1490, abril, 21 (Mataró) 

 

Testament de Bernat Arnau, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, fet 

patint malaltia. Nomena marmessors a la seva muller Angelina, el seu fill 

Gabriel Arnau i el seu cunyat Joan Martí Fontanils, de Sant Martí de Teià. 

Demana que es restitueixin les injúries i es paguin els seus deutes. Escull 

l’enterrament en el cementiri de l’església de Santa Maria de Mataró, destinant 

10 lliures de Barcelona per l’enterrament, les deixes, el cap d’any, etc, de les 

quals destina 1 sou a l'altar Major per una missa; 6 diners als altres altars; 2 

diners a cada bacina de dita església; 5 sous a l'hospital de Santa Maria 

Magdalena de dita vila de Mataró; 5 sous per cada marmessor; 33 sous a fi que 

es celebri un trentari de Sant Amador en l’esmentada església; 5 sous a cada 

fill i filla seus. Nomena al seu fill Gabriel Arnau hereu universal, però si no té 

fills que arribin a edat de fer testament el substitueix pel seu fill Joan Arnau, 

sinó el seu fill Bernat Arnau, sinó el seu fill Pere Arnau, sinó el seu fill 

Bartomeu Arnau. Mana que es doti els seus fills i filles segons la possibilitat 

dels seus béns. Nomena la seva muller Angelina usufructuària dels seus béns 

mentre es mantingui casta i sense marit. 

 

Testimonis: Joan Mas, barber i Pere Amat, àlies Sors, ambdós de Mataró. 

 

Notari: Joan Asemar, vicari de l'església de Santa Maria de Mataró pel rector 

Pere Altissen. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 176) 
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1490, maig, 2 (Santa Maria de Mataró) 

 

Testament de Gervàs Amador Ballot, de la vila de Mataró, fet patint malaltia 

però en bon enteniment. Escull com a marmessors al seu germà Vicenç Ballot, 

prevere, Pere Vallmajor de Dosrius i Bernat Folgueres de Mataró. Primer de 

tot mana que tots els seus deutes siguin pagats i que les injúries siguin 

restituïdes. Demana ser enterrat al cementiri de Santa Maria de Mataró, al seu 

túmul i destina per  la sepultura, misses, cap d'any i altres llegats 5 lliures de 

Barcelona. Mana que després del seu òbit es celebri un trentari de Sant 

Amador en l'església de Santa Maria de Mataró, per preveres de la mateixa, 

destinant 33 sous. Llega 5 sous a cada marmessor. La resta de les 5 lliures de 

Barcelona ordena que es distribueixin segons considerin els marmessors. 

Nomena hereu universal al seu fill Pere Ballot, però si no té fills els 

substitueix per la seva filla Margarida, donzella, i sinó té fills per la seva filla 

Isabel. Reconeix que la seva muller Brígida li va aportar 40 lliures de 

Barcelona de dot en el temps de les núpcies, i si no hi ha àpoca vol que consti 

com a tal. Nomena l'esmentada Brígida senyora majora i usufructuària mentre 

es mantingui casta. 

 

Testimonis: Genebre i Bernat Paraller, ambdós de Mataró. 

 

Notari: Miquel Blanc, prevere i vicari de Santa Maria de Mataró per Alfons 

Sans, rector de dita. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 226) 
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1490, juny, 4 (Argentona) 

 

Testament d'Antoni Camp, de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, fet 

patint malaltia, però en bona memòria i capacitat. Escull marmessors a la seva 

mare Eulàlia i a Francesc Mir i Antoni Arnó, ambdós de la parròquia de Sant 

Feliu de Cabrera. Demana que les injúries siguin restituïdes i els deutes siguin 

pagats. Demana ser enterrat al cementiri de Sant Julià d’Argentona, al túmul 

del mas Camps. Destina 10 lliures de Barcelona per la seva ànima, la 

sepultura, novenal i Cap d’Any, de les quals llega 11 sous a Santa Maria de 

Montserrat; 5 sous a l’altar de Sant Julià d’Argentona per 5 misses; 3 sous a 

Santa Maria del Viver per 3 misses; 3 sous a la capella de Sant Miquel del 

Cros per 3 misses; 3 sous a l’altar de Sant Llorenç i Sant Antoni de l'església 

de Sant Julià d'Argentona per 3 misses; 3 sous a l’altar de la Verge Maria de 

l'església de Sant Julià d'Argentona per 3 misses; a l’altar de Sant Martí i Sant 

Antoni de l'església de Sant Julià d'Argentona 1 sou a cada un per misses; 4 

diners a cada bacina de dita església; 33 sous per un trentari de Sant Amador a 

celebrar en dita; 33 sous per un altre Trentari per l’ànima del seu pare i els 

seus parents a celebrar en dita; 3 sous a cada marmessor. El que quedi de les 

10 lliures es distribueixi en misses i altres causes pies a coneixement dels seus 

marmessors. Funda un aniversari perpetu i anual en l’església d’Argentona al 

dia de la seva mort, assignant un censal mort de pensió anual d’11 sous que 

presta en Saguí de Pins i el censal mort que presta l’Hospital General de 

Barcelona. Llega a la seva mare Eulàlia tot el dot que el seu pare li va donar a 

ell. Mana que el seu germà Bartomeu Camps entri a la casa del seu mas 

Camps. Nomena hereu seu universal al seu germà Pere Camps, i en cas que no 

tingui fills que arribin a edat de testar els substitueix pel seu germà Bartomeu. 

 

Testimonis: Joan Marquès i Pere Puig Bertran, ambdós habitants a Argentona. 

 

(APCPM.  Pergamí,  núm. 125) 
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1490, novembre  

 

Capítols Matrimonials entre Esteve Bartomeu, fill d’en Salvador Bartomeu, 

vivent i de la difunta Antònia, de Sant Feliu de Cabrera, amb Joana, donzella 

filla de Joan Simon, difunt sastre de Mataró i Eulàlia vivent. Esteve rep 300 

florins d'or, equivalents a 165 lliures i ella rep heretament de tots els béns dels 

seus pares. Eulàlia, àvia de part de pare, serà usufructuària durant la seva vida 

i es reté 10 lliures, i l'obligació que l'alimentin. També que donin 30 lliures a 

Francina, germana de Joana, quan aquesta es casi. La seva mare Eulàlia li 

dóna 25 lliures de les 30 lliures que ella aportà en dot en el moment del seu 

casament. Esteve, per la seva part, aporta 60 lliures de Barcelona de dot a 

Eulàlia i a Joana. 

 

Notari: Galzeran Balaguer, de Barcelona. 

 

(AHPB, manual 241.28) 

 

 

1491, gener, 11  (Barcelona)
38

 

 

Benet de Costabella, senyor del Cros, parròquia de Sant Julià d'Argentona, 

estableix en emfiteusi a Segimon Mallol, de dita, el mas anomenat Jutglar, que 

fou d’en Antic, àlies Raïm, difunt de l’esmentada, junt en la peça de terra en 

què estava fundat, el qual té per definició i restitució feta pels tutors i curadors 

dels fills i hereus de l’esmentat Antic, que en franc alou posseeix a Argentona, 

                                                 
38

 .- Nota marginal: Ab carta de gràcia rebuda en poder den Anthoni Angles, notari 

de Barchinona, a viiii de setembre mdxxv mossen Joan Luys de Costabella, senyor de 

la casa del Cros, ha loat y aprovat lo dit stabliment e [...]natment que dit Mallol 

pugué dirruhir lo mas Mallol 
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al lloc dit lo Cros. Afronta a llevant amb el rec del molí, a migdia amb en Gual 

d’Argentona mediant un camí, a ponent amb honor d'en Antic d’Argentona i a 

tramuntana amb honor de Costabella. Cens de 20 sous, 10 per Nadal i 10 per 

Sant Joan del mes de juny. S’hauran de fer les obres necessàries per refer el 

mas, amb condició que derrueixi l’altre mas que té a la Quadra del Cros per 

Costabella. Entrada d’un parell de perdius. 

 

Notari Jaume Mas, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 80) 

 

 

1491, agost, 20  

 

Bernat Boet, de Sant Julià d'Argentina, pretén vers el mas Moió, propi de 

Rafael Moió de dita, 20 lliures de Barcelona que prometé Rafael en el temps 

del matrimoni que Bernat contragué amb Joana, difunta, germana de Rafael, i 

d'altra banda 30 lliures de Barcelona que Bernat, com a administrador de 

Bartomeu i Benet, fills de Bernat i la difunta Joana, que són complement de 

les 40 lliures de Barcelona i el cofre que prometèreu de les 90 lliures de dot. 

Pacten el matrimoni de Rafael Moió amb Avinent Boet, filla d'Antoni Boet, 

germà de Bernat. Rafael Moió es compromet a pagar les 50 lliures, però no 

està d'acord amb la totalitat de les 90 lliures. Acorden que 20 lliures les pagarà 

després de la celebració del matrimoni entre l'esmentat Rafael i Avinent, de les 

50 lliures que Vicenta, muller d'Antoni Boet, i el fill comú Julià, prometeren. 

Les altres 30 lliures i el cofre promet pagar-les durant els propers tres anys. 

 

Notari: Galzeran Balaguer, de Barcelona. 

 

(AHPB, manual 241.28) 
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1491, agost, 20  

 

Capítols Matrimonials entre Rafael Moió, fill del difunt Bartomeu Moió i 

Antònia, vivent, de la parròquia de Sant Julià d'Argentona amb Avinent, 

donzella filla del difunt Antoni Boet i de Vicensa muller, de Sant Julià 

d'Argentona. Vicensa i el seu fill Julià Boet li prometen 50 lliures de 

Barcelona i «un coffre ab las joyes segons se acostume en semblants 

matrimonis», però si no té descendència que «la meytat en tal cas torni a la 

dita Vicensa e Julià Bohet». Rafael fa escreix de 25 lliures de Barcelona. 

 

Notari: Galzeran Balaguer, de Barcelona. 

 

(AHPB, manual 241.30) 

 

 

1491, desembre, 6 (Mataró) 

 

Esteve Vilardell, àlies Roig, del veïnat de Valldeix, parròquia de Santa Maria 

de Mataró, ven a Salvador Portell, de dit veïnat i parròquia, una part d'una 

peça de terra campa que té a Mataró, al lloc dit lo Huguet, de pertinences del 

seu mas Pons. Es té, juntament amb l'esmentat mas, pel monestir de 

Montalegre de la ciutat de Barcelona i per la seva abadessa a certs censos. 

Afronta a llevant amb terres del venedor, a migdia amb honor del comprador, 

a ponent part amb el venedor i a tramuntana amb honor del comprador. Preu 

de 4 lliures i 10 sous de Barcelona. Signatura  d'aprovació de Miquel Vilardell, 

àlies Roig, fill d'Esteve. 

 

Testimonis: Joan Martí, sabater i Gabriel Bruguera, mariner de Mataró. 
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Notari: Pere de Vic, notari regint l'escrivania de Mataró per Jaume Ferrer, 

senyor útil de dita. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 146) 

 

 

1491, desembre, 26 (Mataró) 

 

Antònia, que fou muller del difunt Antoni Guerau, ferrer de Mataró, per 

satisfer a Pascàs Barceló, ferrer de dita, els diners donats per aliments meus i 

de Pere Guerau, fill meu i de dit Antoni, dona a l'esmentat Barceló, totes 

aquelles cases que foren la part de ponent de les cases i hort que tenen els 

successors de Joan Comes, en la plaça de Mataró. Es té, juntament amb altres 

cases de les quals pertanyia aquesta, pel rei com a senyor del castell de Mataró 

al cens de 6 sous per Nadal. Sota pacte que hagi de alimentar i cuidar 

d’Antònia i el seu fill, durant les nostres vides naturals. Nomenen “avaladors” 

a Antoni Guerau, paraire de Mataró i Jaume Fontrodona, de Sant Cebrià de 

Vallalta. 

 

Testimonis: Joan Pontgrau, de Mataró, i Guillem Bartomeu de Sant Feliu de 

Cabrera. 

 

Notari: Galzeran Balaguer, de Barcelona. 

 

(AHPB, manual 241.30) 
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1491  

 

Gabriel Croanyes, en nom propi i Antoni Portell, àlies Croanyes, de la 

parròquia de Sant Julià d'Argentona, procuradors d’Antònia, filla de dit 

Gabriel, que fou muller del difunt Antoni Camp de dita, d’una part i Pere 

Camp, de dita, en nom propi i d’Eulàlia, mare seva, que fou muller del difunt 

Miquel Camp, nomenen àrbitres a Pere Vallmajor, de Sant Iscle i Santa 

Victòria de Dosrius i Francesc Mir de Sant Feliu de Cabrera per raó de la 

restitució del dot de l'esmentada Antònia. 

 

Notari: Galzeran Balaguer, de Barcelona. 

 

(AHPB, manual 241.30) 

 

 

1492, maig, 26    

 

Capítols Matrimonials entre Francesc Roure, fill d'Antoni Roure, difunt de 

Sant Feliu d'Alella i d'Antònia, vivent, amb Angelina, filla de Gabriel 

Croanyes i de Francina, de Sant Julià d'Argentona. Dot de 70 lliures de 

Barcelona a Angelina, amb pacte que la meitat torni a Gabriel Croanyes o el 

seu hereu si Angelina no té fills. Francesc Roure fa escreix de 35 lliures. 

Gabriel Croanyes i Francina, i Antoni Portal, àlies Croanyes, de Sant Julià 

d'Argentona, signen la constitució de dot, donant per fermança a Pere 

Vallmajor de Sant Iscle de Dosrius i Sadurní Pont de Sant Sadurní de la Roca. 

 

Notari: Galzeran Balaguer, de Barcelona. 

 

(AHPB, manual 241.31) 
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1492, juny, 24   (Sant Sadurní de la Roca) 

 

Jaume Argent, de la parròquia de Sant Andreu d'Òrrius, reconeix deure a Joan 

Badia, rector de Montornès i Lluís Figuera, mercader ciutadà de Barcelona, 

procuradors dels creditors d'un censal mort de les universitats i singulars del 

terme del castell de la Roca, 13 lliures i 10 sous de Barcelona que és el preu 

del delme del fruits de la parròquia d'Òrrius, que ells li van arrendar en encant 

públic per un any que comença per sant Joan. Nomena fideïcomissaris a Joan 

Serra, àlies Cabanyes, Bernat Bassa i Jaume Julià, tots de Sant Andreu 

d'Òrrius. 

 

Testimonis: Jaume Berad, prevere i Sadurní Pnt de Sant Sadurní de la Roca  

 

Notari: Galzeran Balaguer, de Barcelona. 

 

(AHPB, manual 241.31) 

 

 

1492, octubre, 19  (Mataró)     

 

Testament de Pere Pareres, sastre habitant en la vila de Mataró, on escull com 

a marmessors a Antònia, muller de Mateu Bayó, difunt sastre de la parròquia 

de Sant Pere de Premià, sogre seva, i Antònia, muller seva. Demana que les 

injúries siguin restituïdes i les deutes pagades. Escull la sepultura al cementiri 

de l'església de Santa Maria de Mataró, destinant 10 lliures de Barcelona per la 

seva ànima, sepultura, novenes, cap d'any i llegats. Demana que hi hagi set 

preveres en el seu enterrament que «orent ad dominum Deum per anima mea 

et omnium fedelium defunctorum». Destina 3 sous a l'obra de l'església de 

Santa Maria de Mataró; 6 diners a cada altar de dita; 1 sou a la capella de Sant 

Martí de Mata; 1 sou a la capella de Santa Magdalena de Mataró; 5 sous a la 
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bacina de les ànimes del purgatori; 33 sous per 33 misses de Sant Amador, a 

celebrar a l'església de Santa Maria de Mataró; 20 sous a l'obra de l'església de 

Sant Pere de Premià; 1 regnal a l'obra de la Seu de Barcelona; 5 sous a cada 

marmessor. Si no n'hi ha prou amb les 10 lliures de Barcelona que hi destinin 

més béns i si sobren que es destinin en misses. Llega a Antoni
39

 i Antònia 

Pareres, fills seus, i a la seva muller Antònia, dues peces de terra de vinya 

situades a Premià, una anomenada la Karitat i l'altra a les planes de la vall. A 

la seva sogra Antònia la meitat dels seus béns mobles, i l'altra meitat a la seva 

muller i als seus fills. Reconeix haver rebut 40 lliures de Barcelona de la seva 

muller en dot, juntament amb una caixa, joies i vestits, que mana li sigui 

restituït. Llega a la seva muller «les poits, capses de la mia botigua, una saqua 

de avellanes», i l'anomena senyora majora i usufructuària mentre no es casi. 

Nomena hereu universal a Mateu Pareres, fill seu i de Clara, primera muller 

seva. Si mor sense fills el substitueix per la seva sogra Antònia, sense que 

pugui vendre cap bé durant la seva vida, i quan mori que passi als seus fills 

Pere i Antònia, pubills. I si moren sense fills anomena hereva la seva muller 

Antònia. Nomena curadors dels seus fills Mateu, Pere i Antònia a Joan Ribes, 

paraire de Sant Celoni, nebot seu. 

 

Testimonis: Francesc Vernet, cirurgià i Astesià Saguí, mariner de Mataró.  

 

Notari: Guillem Vilaroja, prevere i vicari de Santa Maria de Mataró. 

 

(MASMM. Pergamins Església, núm. 85) 

 

 

 

 

                                                 
39

 .- Hauria de dit Pere 
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1492, desembre     

 

Donació feta per Narcís Juyol i la seva muller Agustina, de la parròquia de 

Sant Iscle de Vallalta, a la seva filla Antònia de 35 lliures de Barcelona per raó 

de legítima paterna i materna pel seu matrimoni amb Antoni, fill de Pere 

Fornells i Joana, difunts de la parròquia de Sant Julià d'Argentona, amb pacte 

que si no té descendència pugui disposar de 10 lliures i 10 sous de Barcelona 

per a poder testar. 

 

Notari: Marc Coll del terme de Montpalau. 

 

(MASMM. Pergamí Sant Pau) 

 

 

1493, març, 11 (Mataró) 

 

Narcís Padró i el seu fill també Narcís Padró, sastres de Mataró, el primer com 

hereu del seu pare Jaume Padró, hostaler de Mataró, amb donació feta en 

motiu dels capítols matrimonials de Narcís Padró (pare) amb Antònia, filla 

d’Antoni Canal i la seva muller Elionor, de la parròquia de Sant Pere de 

Vilamajor amb acte el 9 de febrer de 1455 davant de Joan Miquel Gelabert, 

notari regint de l’escrivania de Mataró per Bernat Ferrer, senyor útil de 

l’esmentada escrivania, estableixen a Vicenç Mates, fuster de Mataró, la part 

de llevant d’un hort on hi ha arbres de diferents espècies, situat darrera del 

mas Creu, del qual formava part, el qual mas Creu es té per la capellania major 

de l’església de Mataró la qual és agregada al Capítol de Seu de Barcelona. 

Afronta a llevant amb resta de l’hort que avui tenen en Miquel Boter, teixidor, 

a migdia amb honor d'en d’Antoni Roig de la Riera a ponent amb resta de 

l’hort en poder dels Padró i a tramuntana amb camí anomenat lo carrer Nou. 

El qual hort té de llarg i d’ample 50 pams, del qual hort se’n va fer nou 
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establiment per part de Ramon Riba, canonja de la Seu i administrador de la 

caritat, amb acte fet el 6 de juny de 1481 davant de Dalmau Ginebret, notari de 

Barcelona. El qual hort juntament amb el que té Miquel Boter, paga de cens a 

la capellania, juntament amb el mas Creu, 2 quarteres de forment i dos sous 

per sant Pere i Feliu i un parell de gallines per Nadal, que paga el propietari 

del mas Creu. Cens de 20 sous anuals i entrada de 80 sous.  

 

Testimonis:  Nicolau Boter, teixidor i Pascàs Guari, sastre de Mataró.  

 

Notari Pere de Vic, regint l’escrivania de Mataró per Jaume Ferrer.  

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 56) 

 

 

1493, març, 11 (Mataró) 

 

Narcís Padró i el seu fill i hereu Narcís Padró, sastres de la vila de Mataró, 

atenent que  Narcís, major, va rebre heretament d'un hort del seu pare Jaume 

Padró, difunt, hostaler de Mataró, en motiu de les seves noces i dels capítols 

matrimonials que firmaren amb Antònia, filla d'Antoni Canal i de la seva 

muller Elionor, de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, amb acta del 9 de 

febrer de 1455 davant del notari Joan Miquel Gilabert, regint l'escrivania de 

Mataró per Jaume Ferrer, notari i escrivà reial, senyor útil de dita, estableixen 

a Nicolau Boter, teixidor de llana de Mataró, una part cap orient de l'esmentat 

hort, que era de pertinences del mas Creu, i es té tot plegat per la Capellania 

Major de l'església de Santa Maria de Mataró, agregada a la Seu de Barcelona. 

Afronta a llevant amb la casa de Nicolau Boter, a migdia part amb honor de dit 

Boter i part amb honor d'Antoni Roig de la Riera, a ponent amb resta de l'hort 

dels Padró i a tramuntana «in camino curribili ibidem transeunte vocato lo 

carrer Nou». Aquest tros que estableixen té 25 pams de cana de la ciutat de 
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Barcelona d'ample i de llarg. Li pertany a Narcís Padró per nou establiment fet 

per Ramon Riba, canonge i administrador de la Caritat de Barcelona davant de 

Dalmau Ginebret, notari de Barcelona, el 6 de juny de 1481 i el 28 d'abril de 

1483. Cens de 10 sous a pagar anualment al dia d'avui. El cens que paga el 

mas Creu és d'una quartera de forment i 2 sous per Sant Pere i Sant Feliu 

d'agost i una parell de gallines per Nadal, que pagarà el propietari del mas 

Creu. Entrada de 40 sous. 

 

Testimonis: Pascàs Gori, sastre i Vicenç Matet, fuster de Mataró. 

 

Notari: Pere de Vic, regint l'escrivania de la vila i terme de Mataró, per Jaume 

Ferrer. 

 

Signatura  de domini de Benet Miquel, canonge i protector de la Casa de la 

Caritat de la Seu de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Adan, núm. 88) 

 

 

1493, juny (Mataró) 

 

Narcís Padró, de la vila de Mataró i el seu fill Narcís, natural de Mataró però 

ara habitant a la vila de Cardona, sastres, per poder lluir un censal mort de 31 

sous i 3 diners de pensió i 25 lliures de Barcelona de preu que presten 

anualment el primer de gener a Antoni Prat, de Santa Perpètua de la Mogoda, 

dels quals són fideïcomissaris Esteve Masgròs, Jaume Oliver, ferrer, Gabriel 

Arnau i Joan Padró, difunt, hostaler, tots de Mataró, venen un censal mort a 

Salvador Jofre, sabater i Joan Morot, de Valldeix, obrers aquest any de 

l'església de Santa Maria de Mataró, i administradors de la bacina de les 

ànimes del purgatori, de pensió anual 17 sous i 6 diners i preu de 14 lliures de 
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Barcelona. Nomenen fideïcomissaris a Esteve Masgròs, Jaume Oliver, ferrer, i 

Gabriel Arnau.  

 

Testimonis: Mateu Mas, Jaume Guerau, paraires i Joan Mas, barber, de 

Mataró. 

 

Notari: Pere de Vic, regint l'escrivania de la vila i terme de Mataró, per Jaume 

Ferrer. 

 

(MASMM. Pergamins Adan, núm. 89) 

 

 

1493, juny, 27 (Argentona) 

 

Joan Puig, paraire de llana ciutadà de Barcelona, procurador nomenat pel 

magnífic Joan Sarriera, cavaller, Batlle General de Catalunya, pare i legítim 

administrador de l’honorable Miquel Sarriera, fill seu impúber, successor del 

magnífic Joan d’Argentona, donzell difunt domiciliat a Barcelona, la qual 

procura consta en poder del notari Galzeran Balaguer, confirma i de nou 

estableix a Antoni Fornells de Sant Julià d’Argentona, una peça de terra, abans 

erma, ara campa, amb tots els seus drets que té de llarg temps dels seus 

avantpassats en l’esmentada parròquia d’Argentona, al lloc anomenat la 

genesta, situada prop del camí que porta a Pins, vulgarment [...] dit del Collell, 

la qual té pel dit Sarriera a prestació anual de cinquè de fruits, pa i vins. 

Afronta a llevant amb el camí públic que va a l’església d’Argentona, a migdia 

amb honor vostre, a ponent part amb honors d’Antoni Collell i part amb la 

quintana de la rectoria de dita església i a tramuntana amb honor d’en Collell 

mitjançant camí. 
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Testimonis: Pere Polls, Antoni Viader i Joan Marquès àlies [Escolà] de dita 

parròquia d’Argentona i Pere Saragossa escrivent de Barcelona. 

 

Notari: Galzeran Balaguer, notari públic de Barcelona. 

 

(APCSP.  Pergamí,  núm. 17) 

 

 

1493, novembre, 15 (Mataró)   

 

Pascàs Barceló, ferrer i Arcisa, muller seva, de Mataró, estableixen en 

emfiteusi a Segimon Garau de Mataró, un pati de terra contigu a casa dels 

estabilients, de dues canes d’ample i de llarg aproximadament, que tenen a 

Mataró. La casa i el pati estan sota domini del Rei, al cens de 6 sous anuals per 

Nadal. Afronta a llevant amb la casa dels estabilients, a migdia amb el carrer 

que va del mar a la plaça de dita vila i part amb casa de Segimon Garau, a 

ponent amb casa de dit Garau i a tramuntana amb casa dels estabilients. El 

cens serà de 15 sous anuals per Sant Miquel de setembre. Entrada d’un parell 

de [...].  

 

Testimonis: Llorenç Costa, Sebastià Vilardell i Francesc Vilardell, germans, 

de Mataró, Andreu Sabater de Sant Andreu de Llavaneres i Antoni Palau, 

teixidor de Mataró. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 15) 
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1494, febrer, 24  (Mataró)   

 

Pere Palau, mariner de Mataró, fill d’Antoni Palau, hostaler i Clara, difunts, 

reconeix haver rebut del seu germà Joan Palau, hostaler de Mataró, 25 lliures 

de Barcelona que eren la seva legítima paterna i materna pel seu matrimoni 

amb Joana, filla de Pere Fornells i de Joana, de Sant Julià d'Argentona. La 

manera de pagar les 25 lliures de Barcelona és: 10 lliures de mà de Joan Soler, 

11 sous de mà de Joan Sala àlies Palau, gendre de dit Joan Palau, i les restants 

14 lliures i 11 sous de mans de Joan Palau. 

 

Testimonis: Bernat Beatriu i Jaume Nicolau, paraire de Mataró. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 15) 

 

 

1494, març, 1  (Mataró) 

 

Antònia, muller d’Antoni Camp, difunt de Sant Julià d'Argentona, filla de 

Gabriel Croanyes i Francina muller seva, de dita parròquia, reconeix haver 

rebut de Pere Camp, fill de Miquel Serra àlies Camp, difunt, i d’Eulàlia de 

Sant Julià d'Argentona, germà de dit Antoni Camp, que té els béns del meu 

marit i dels seus pares, 30 lliures de Barcelona d’aquelles 50 lliures de 

Barcelona que li prometé en dot. 

 

Testimonis: Pere Vallmajor, de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius i Julià 

Gual, paraire domiciliat a Mataró. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 
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(ACA, ANM, 15) 

 

 

1494, maig, 1 (Mataró) 

 

Pere Mas, de Sant Martí de Mata, possessor dels béns que foren de Isabel i 

Margarida, filles de Melchor Mas, difunt teixidor de Mataró, reconeix haver 

rebut de Joan Palau, hostaler de Mataró, 34 lliures de Barcelona, que és el preu 

de la venda que Pere Mas i Francesc Mas, àlies Roig, tutors dels béns de dita 

Isabel i Margarida han fet al dit Joan Palau d’una casa amb hort i eixida que 

dites tenien a Mataró, al carrer que va de la plaça a la ciutat de Barcelona. Es 

feu davant del notari de Mataró Francesc Cervera, regint les escrivanies 

d’Arnau Ferrer, el 22 de desembre de 1467.  

 

Testimonis: Joan Mascort de Sant Martí de Mata i Antoni Lloreda de Sant 

Andreu de Llavaneres. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 15) 

 

 

1494, juny, 2  (Mataró) 

 

Testament d'Elionor Costa, muller de Llorenç Costa del veïnat de Valldeix, de 

la parròquia de Santa Maria de Mataró, detinguda de malaltia de la qual tem 

morir. Nomena marmessors a Llorenç Costa, marit seu i Nicolau Costa, fill 

seu, tots de Mataró. Demana que es paguin les seves deutes i es restitueixin les 

injúries. Demana ser enterrada en el cementiri de Santa Maria de Mataró. 

Destina 12 lliures de Barcelona, de les quals 7 lliures són per la sepultura, 
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misses i Cap d'any: 33 sous per 33 misses de Sant Amador i 3 sous a cada 

marmessor. El que resti de les 7 lliures en misses a coneixement dels 

marmessors. Llega 5 sous a cada fill i filla. Llega 40 sous al seu marit Llorenç. 

Funda un aniversari perpetu en l'església de Santa Maria de Mataró de 4 sous 

per les quals assigna les 5 lliures restants. Nomena hereu seu al fill Nicolau 

Costa, i sinó el substitueix pels altres fills, primers els homes i després les 

dones.  

 

Testimonis: Gaspar Tarascó, sastre i Bernat Marquès, sabater.  

 

Notari: Esteve Isern, vicari de Santa Maria de Mataró, per Guillem Caçador, 

rector de dita. 

 

(MASMM. Pergamins Església, núm. 88) 

 

 

1494, juliol, 24  (Mataró) 

 

Segimon Milans del Bosc, de Sant Vicenç de Llavaneres, terme de Mataró, 

reconeix deure  a Pere Joan Tria, del veïnat de Valldeix, de Mataró,  20 florins 

corrents que valen 11 lliures de Barcelona, preu d’una mula de pel roig de 8 o 

9 anys d’edat. Pagarà 12 florins en la festa dels set sants vinent i els restants 8 

florins el proper Nadal. 

 

Testimonis: Pere Pereller de Mataró, i Pere Joan Sagarra de Sant Andreu de 

Llavaneres. 

 

Notari: Joan Robert. 

 

(ACA, ANM, 15) 



927 

 

1494, setembre, 1  (Mataró) 

 

Pere Lladó i Eulàlia, muller seva, de Mataró, per pagar 20 lliures de Barcelona 

al nostre fill Antoni Lladó, de Sant Martí d’Arenys, segons concòrdia, venen a 

carta de gràcia a Bartomeu Catà, moliner habitant a Caldes d’Estrac, un censal 

de pensió 24 sous anuals i 20 lliures de Barcelona de preu. A tal efecte 

hipotequen un cens de 28 sous de pensió que reben per vàries cases:  

-15 sous per la casa de Jaume Martí, en el carrer Nou, que afronta a llevant 

amb el carrer que va a la casa de Eulàlia, muller de Bernat Bellatriu, a migdia 

amb el carrer Nou, a ponent amb casa de Pascàs Gori i Pere Palau de Mataró, i 

a tramuntana amb possessió de dita Eulàlia.  

-Una pensió de 6 sous i 6 diners per la casa de Pascàs Gori i de Pere Palau de 

dita. Afronta a llevant amb casa de Jaume Martí, al migdia amb dit carrer, a 

ponent i a tramuntana amb casa de Pere Palau. I la casa de Pere Palau afronta a 

llevant amb casa de Pascàs Gori, a migdia amb dir carrer, a ponent amb casa 

Tomeu Pejoan de dita i a tramuntana amb possessió d’Eulàlia Beatriu.  

-Una pensió de 6 sous i 6 diners per la casa de Tomeu Pejoan. Afronta a 

llevant amb casa de Pere Palau, a migdia amb el carrer, a ponent amb casa de 

Gabriel Bruguera, mariner de dita i a tramuntana amb possessió d’Eulàlia.  

 

Testimonis: Joan Arnau i Francesc Feliu de Mataró. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 15) 
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1494, setembre, 22 (Mataró) 

 

Jaume Ferrer, notari i escrivà del Rei d’Aragó, ciutadà de Barcelona, 

procurador substitut de Lluís Garcia Gonsalbes, procurador del discret Garcia 

Gonsalbes, beneficiat del benefici de Sant Esteve constituït en l’església de 

Santa Maria de Mataró, procuració en poder del notari Joan Serra de 

Barcelona, en nom del dit benefici, estableix en emfiteusi a Antoni Folgueres, 

de Mataró, una peça de terra erma situada a Mataró, al lloc dit Valverich, d’un 

jornal de bou. Afronta a llevant amb un camí que va de la vila de Mataró al 

castell de Mataró i amb Gaspar Mates de Mataró, a migdia amb honor de dit 

Mates, a ponent amb honor de Pere Joan Tria de Valldeix i a tramuntana part 

amb honor de Pi, de Sant Martí de Mata i part amb honor de Miquel Feu del 

dit veïnat de Valldeix. El cens són 2 sous anuals per Nadal. Per entrada un 

parell de pollastres. 

 

Testimonis: Nicolau Leu, prevere beneficiat en l’església de Santa Maria del 

Mar de Barcelona i Joan Saguí, mercader de Mataró. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 15) 

 

 

1494, setembre, 30 (Mataró) 

 

Gabriel Arnau, fill i hereu del difunt Bernat Arnau, de Mataró, estableix en 

emfiteusi a Gaspar Mates, de Mataró, una part de peça de terra que té a Santa 

Maria de Mataró, prop de l’hospital, de mig jornal de bou. Està sota domini 

del rei a la prestació de cert cens. Afronta a llevant amb la riera dita de Cirera, 

a migdia amb honor de Jaume Oliver, ferrer de dita, a ponent amb honor de 
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Joan Soler i a tramuntana amb honor d’Antoni Oliver, ferrer, establerta per 

Arnau el mateix dia. Cens d’un parell de gallines anuals per la festa de Sant 

Miquel de setembre. Entrada de 6 lliures de Barcelona. 

 

Testimonis: Antoni Garau, teixidor i Pere Matheu Alou, sastre de Mataró. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 15) 

 

 

1494, setembre, 30 (Mataró) 

 

Gabriel Arnau, fill i hereu del difunt Bernat Arnau, de Mataró, estableix en 

emfiteusi a Antoni Oliver, ferrer de Mataró, una part de peça de terra que tinc 

a Santa Maria de Mataró, prop de l’hospital, de mig jornal de bou. Està sota 

domini del rei a la prestació de cert cens. Afronta a llevant amb la riera dita de 

Cirera, a migdia amb honor de Gaspar Mates de dita (per mi establerta avui), a 

ponent part amb honor de Joan Soler i part amb honor d’Arnau Fornells de 

Mataró, i a tramuntana amb honor de Feliu Esplugues, paraire de Mataró. 

Cens de 5 sous anuals per la festa de Sant Miquel de setembre. Entrada de 10 

lliures de Barcelona. 

 

Testimonis: Antoni Garau, teixidor i Pere Matheu Alou, sastre de Mataró. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 15) 
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1494, octubre, 14 (Mataró) 

 

Pere Altafulla, de Sant Julià d'Argentona, reconeix haver rebut de Esteve 

Castell, de la dita, 7 lliures de Barcelona i 4 sous per el cens d’un parell de 

gallines que fa d’una peça de terra anomenada [Gansem] de pertinences del 

mas Riudemeia, al terme de Sant Andreu d'Orrius. 

 

Testimonis: Joan Saguí, mercader de Mataró i Andreu Vicenç Pere, de Sant 

Vicenç de Llavaneres. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 15) 

 

 

1494, novembre, 11  (Mataró) 

 

Joan Soler, fill i hereu de Bernat Llobet àlies Soler, de Mataró, estableix en 

emfiteusi a Bernat Alba, sabater de Mataró, una part de peça de terra de 30 

pams d’ample i 40 pams de llarg en la qual podeu edificar cases que té dins la 

vila de Mataró sota benefici de Sant Bartomeu. Afronta a llevant amb honor 

del venedor, a migdia amb via publica, a ponent amb honor de Bernat Mas de 

dita i a tramuntana amb honor del venedor. Cens de 30 sous anuals per Nadal. 

Entrada de 10 sous. 

 

Testimonis: Bernat Fornells i Bernat Mas de Mataró. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 15) 
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1494, desembre, 3 (Barcelona) 

 

Bartomeu Terrés, llenyataire ciutadà de Barcelona, ven a Joan Saguí, mercader 

de Mataró, unes cases que té a Mataró, davant del pou de la plaça de Mataró, a 

cens de 6 sous anuals per Nadal que paga a Lluís Pou. Està sota domini del 

Rei. A llevant amb casa de Pascàs Barceló, ferrer, a migdia amb casa d’Antoni 

Garau, teixidor i part amb casa de Pere Miró, corder, a ponent amb casa de dit 

Miró i amb casa de Joan Fornells i a tramuntana amb casa de Joan Fornells i 

amb el pou i la plaça de dita vila. Li pertany per títol de venda fet per Joan 

Font de Sant Pere de Premià i Clara, muller de Joan Berenguer, de Mataró, el 

24 de juny de 1479 davant del notari Francesc Cervera, de l’escrivania de 

Mataró. Preu de 80 lliures de Barcelona. 

 

Testimonis: Rafael Ferragut, de Sant Martí de Sant Martí de Mata i Joan de 

Marsella, del regne de França, habitant a casa de Bartomeu Terrés, ciutadà de 

Barcelona. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 15) 

 

 

1494, desembre, 17 (Mataró) 

 

Bernat Montpaó, teixidor de lli i la seva muller Eulàlia, habitants a Mataró, 

venen a Esteve Seguí, mariner de Mataró, una part d’una casa que està en part 

sota teulada i en part derruïda, que tenen a Mataró, al lloc dir del Spital vell. 

La tenen sota domini de Bartomeu Terrès, ciutadà de Barcelona, al cens de 20 

sous anuals a pagar per Santa Maria del mes de març, el qual la té sota domini 

del rei al cens de 4 sous a pagar per Nadal.  Afronta a llevant amb Lluís 
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Salvador Jofre, sabater de Mataró, a migdia amb el carrer de l’hospital vell, a 

ponent amb honor del fill del difunt Arnau Ferrer de Mataró i a tramuntana 

amb honor d’Antoni Ros. Pertanyia per establiment fet per Bartomeu Terrès el 

12 de març de 1492 a Barcelona davant de Pere Antic Mateu, notari. Preu de 

30 lliures de Barcelona. També amb l’obligació de pagar el cens al rei i a 

Terrès. 

 

Testimonis:  Gabriel Arnau de Mataró i Rafael Ferragut de Sant Martí de 

Mata.  

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 17) 

 

 

1495, gener, 5 (Mataró) 

 

Pere Saguí, de Mataró, estableix en emfiteusi a Pascàs Barceló, ferrer de 

Mataró, un tros d’hort contigu a casa meva de 7 canes i 8 pams de longitud i 7 

canes i 1 pam d’amplària, que té en la dita “villari” de Mataró, en el qual tros 

d’hort pot edificar una casa. Està sota domini del rei a certs censos que promet 

pagar el venedor. Afronta a llevant amb resta de l’hort, a migdia amb via 

pública, a ponent amb honor d’Eulàlia Masa, muller de Bernat Beatriu i amb 

un “itinere” que va a casa de dita Eulàlia i a tramuntana amb resta del meu 

hort. El cens a pagar anualment per la festa de Circumcissió del senyor 30 

sous de Barcelona. Entrada un parell de pollastres. 

 

Testimonis: Jaume Llorell, sastre i Jaume Nicolau, paraire de Mataró. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 
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(ACA, ANM, 15) 

 

 

1495, gener, 21   (Mataró) 

  

Lluís Mataró, prevere beneficiat de l'església de Santa Maria del Mar de la 

ciutat de Barcelona, propietari de la casa anomenada de Mataró, situada en la 

parròquia de Santa Maria de Mataró, defineix a Pere Major del Castell, de 

l'esmentada parròquia, el cens d'una quartera de forment que paga anualment 

per Sant Pere i Sant Feliu d'agost per dues peces de terra situades a Mataró, 

una anomenada la Calella, que afronta a llevant i tramuntana amb honor d'en 

Pere Flaquer de Mata i a migdia amb honor d'en Pere Saguí, part amb honor 

d'en Pere Major, alou de la casa Mataró, i part amb honor d'en Pere Berenguer 

de Mata, i l'altra anomenada Vallbaldera, que afronta a llevant amb honor d'en 

Catà i amb honor de na Pina, a migdia, ponent i tramuntana amb honor d'en 

Flaquer de Mata. Les quals peces de terra estan en alou de la casa Mataró. 

Preu 8 lliures de Barcelona. Lluís Pou, pare de Lluís Mataró i Bernat Pou, 

germà de Lluís Mataró, aproven la venda.  

 

Testimonis: Joan Saguí, Joan Galzeran, sastre de Mataró, Bernat Folgueres i 

Bernat Guitart de Mataró  

 

Notari: Joan Robert, de Mataró  

 

(MASMM. Pergamins Església, núm. 89) 
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1495, abril, 27  

     

Pere Galzeran Bramona, d’Argentona, arrenda per 4 anys a comptar des del 

dia de Sant Pere i Feliu, a Gabriel Llopart, prevere d’Argentona, una casa dita 

de Bramona, situada a Argentona, que té en franc alou, amb les terres i vinyes. 

Donarà el cinquè dels fruits de les terres que es llaurin i el desè de les que no 

es llaurin el 1er any, i el cinquè els altres. Cada any podaran bé la vinya. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 16) 

 

 

1495, juny, 23 (Mataró) 

 

Aldonsa, que primer fou muller del difunt Francesc Torrent, àlies Mallol, de la 

parròquia de Sant Esteve de Palautordera, que després fou muller d'Antoni 

Tria, difunt de la parròquia de Sant Martí de Mata, fa donació a Segimon 

Mallol, fill seu i de l'esmentat Francesc, del seu mas anomenat Mallol, que té a 

la parròquia de Sant Julià d'Argentona, al veïnat del Cros, sota domini de la 

Domus de Costabella, situada en l'esmentat veïnat, a certs censos anuals. 

També li dona una gran peça de terra boscosa situada a la parròquia de la 

Roca, que fou de pertinences del mas Font Esteve, sota domini del castell de la 

Roca. 

 

Testimonis: Pau Lladó de la parròquia de Santa Maria de Pineda i Valentí 

Huguet de la parròquia de Sant Salvador de Breda. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 191) 
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1495, juliol, 20 

 

Antoni Regàs, de Sant Quirze d’Arbúcies, diòcesi de Girona, ara habitant a 

Sant Julià d'Argentona, el qual té per arrendament de Francesc des Bosc un 

molí per quatre anys, arrenda a Pere Garbeller, moliner de Sant Esteve de 

Palau, pel temps que jo el tinc, tot el molí que el dit des Bosch té al terme de 

Sant Julià d'Argentona, prop de la casa d’en Cruanyes, amb tots els seus 

aparells.  Amb la condició que compliu totes les condicions per mi pactades 

amb des Bosc davant de Francesc de Mediona. El preu és el pactat amb des 

Bosc, deduint el temps que l’ha tingut Regàs. Dona com a fideïcomissaris a 

Bartomeu Pagà, paraire de Mataró. 

 

Testimonis:  Salvador Ponts de Mataró i Pere Camps d’Argentona. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 16) 

 

 

1495, juliol, 20 (Argentona)  

 

Pere Joan d'Escarramats, com a procurador de Gabriel Miró, rector de Santa 

Maria del Pi i rector de Sant Miquel del Cros, fa precari a Jaume Bova i el seu 

fill Antoni, de Sant Julià d'Argentona, el mas Bova i la seva quintana, que des 

seus predecessors té a Argentona de tres jornals de bou, que afronta a llevant i 

a tramuntana amb honor d'en Galzeran de Costavella i part amb honor del mas 

Salm, àlies Rispau, alou de dita capella, al migdia in riaria vocata des Cros, i 

a ponent amb honor del dit mas Rispau.  

1. Una peça de terra a la  parròquia de Sant Feliu de Cabrera, al lloc dit lo 

Cros, que té un jornal, subcensada al mas Bova, i afronta a llevant i 
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migdia amb el mas Agell, a ponent amb honor del mas Rispau, àlies 

Puig, de Cabrera i a tramuntana ab lo rial del Cros i amb dita quintana.   

2. Una peça de terra amb aigua per regar a Argentona, de mig jornal, al 

lloc dit el Cros. Afronta a llevant i migdia amb tinença d'en Segimon 

Mallol i part amb honor d'en Cebrià Sabater, a ponent amb honor de dit 

Sabater, i a  tramuntana amb el rec del molí d’en Costabella.  

3. Peça de terra a Argentona, dita Perellada, supra domum des Cros, de 

mig jornal. Afronta a llevant amb honor d'en Galzeran de Costabella, a 

migdia i ponent amb honor d’en Bova, alou de dita capella i a 

tramuntana amb honor d'en Costabella. 

4. Peça de terra a la parròquia de Cabrera, prop de la capella de Santa 

Margarida, de mig jornal. Afronta a llevant amb honor d'en Pere 

Deulofeu de Cabrera, a migdia amb honor d'en Bartomeu Puig, a 

ponent amb honor d'en Sala de Cabrera i a tramuntana amb el camí 

reial. 

5. Peça de terra a Argentona al lloc dit Colobres, part vinya i part erma, de 

sis homes. Afronta a llevant, migdia i ponent amb dit Costabella i part 

amb honor del mas Feliu, i a tramuntana in torrente vocato de 

Calobres. 

Els censos a pagar seran, pel mas, quintana i la peça de terra a Cabrera, al lloc 

dit Cros, per Sant Joan, un parell de gallines i per Nadal un pernil. Per la peça 

de terra amb aigua per regar mitja quartera de forment a mesura de Granollers 

per Sant Pere i Sant Feliu d'agost. Per la peça de terra part vinya i part erma 5 

sous per Nadal. En compensació de les quatre joves, dos en temps de  sembra i 

dos en temps de sega, donarà 5 sous per Nadal. En compensació del cinquè i 

braçatge de la peça de terra sobre la casa del Cros i la que és prop de Santa 

Margarida 4 sous per Sant Pere i Sant Feliu d'agost. Per dita capella són homes 

pròpies i han de jurar homenatge i fidelitat. Per la confirmació ha rebut 9 sous. 

 

Testimonis: Francesc Viver i Jaume Ballot, de Sant Julià d'Argentona.  
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Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(BC. Pergamí núm. 21175) 

 

 

1495, setembre, 1 (Mataró)    

 

Joan Soler de Mataró estableix en emfiteusi a Gabriel Freixes, de la parròquia 

de Belloch, habitant a Argentona, quatre peces de terra ermes i boscoses que té 

en alou a Argentona. La primera al lloc dit les Scales, que afronta la primera a 

llevant amb mossèn Vilalba, i part amb Carreres, a migdia amb Carreres i amb 

en Saguí, a ponent amb honor del mas Abat i a tramuntana amb honor d’en 

Gener i amb honor d’en Rovira. La segona al lloc dit forn de Mosso, que 

afronta a llevant amb honor d’en Fornells, a migdia amb honor d’en Gener, a 

ponent amb la riera d’Argentona i a tramuntana amb honor d’en Vilalba. La 

tercera al lloc dit les Scales, que afronta a llevant amb honor d’en Fonollet de 

Dosrius, a migdia amb honor d’en Gener, a ponent amb el torrent de les 

Pareres i a tramuntana amb honor d’en Gener i amb honor d’en Bramona i 

amb en Terrades. La quarta al lloc dit turó de la Farinera, que afronta a llevant 

amb honor d’en Pins, a migida amb honor d’en Gener, a ponent amb honor 

d’en Pins i a tramuntana amb honor d’en Terrades de Dosrius. Cens de 20 sous 

a pagar per sant Llop. Sota pacte d’edificar casa en el termini de 10 anys sota 

pena de 10 lliures en cas d’incompliment. Entrada de 10 sous. 

 

Testimonis: Bernat Fornells de Mataró i Joan Viver d’Argentona. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 17) 
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1495, novembre, 17 (Mataró) 

 

Eulàlia, muller de Joan Riera, àlies Mas, boter, filla i hereva d’Antoni Mas, 

difunt de Mataró, estableix en emfiteusi a Joan Pareller, sastre de Mataró, una 

part d’una peça de terra de 14 canes  i 10 pams d’ample i 18 canes de longitud, 

a Mataró, al lloc dit als Villars, prop de l’hospital, en la qual pot edificar 

cases. Es té per la prepositura del mes d’abril a prestació de certs censos. 

Afronta a llevant amb la resta de la peça de terra a migdia part amb honor d'en 

Jaume Feu i part amb la riera de Cirera, a ponent amb la via pública i part amb 

la riera, i a tramuntana amb via pública i part amb altre honor dels venedors. 

Cens anual per Nadal de 26 sous. Entrada de 10 lliures de Barcelona.  

 

Testimonis:  Bartomeu Demur, sabater i Julià Gual, paraire de Mataró. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 18) 

 

 

1495, novembre, 30  (Mataró)      

 

Antoni Creu, mariner de Mataró, estableix a Esteve Vilardell, ferrer de 

Mataró, una part d'una peça de terra de 90 pams de llarg i 40 pams d’ample, 

situada a la vila de Mataró. La peça de terra, juntament amb el mas Creu, es té 

per la capellania de la Seu de Barcelona al cens d'un parell de gallines per 

Nadal. i una quartera de forment a mesura de Granollers per Sant Pere i Sant 

Feliu d'agost, el qual pagarà en Creu. Afronta a llevant amb casa de Mateu 
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Marquès, a migdia amb honor d'en Francesc Roig, a ponent amb honor dels 

pubills de Joan Soler, difunt
40

. Cens de 20 sous anuals, i entrada de 20 sous. 

 

Testimonis: Antoni Portell, àlies Croanyes d'Argentona i Bartomeu Portell, 

àlies Mates, de Mataró. 

 

Signatura  de domini de Llorenç Matinés, canonge i administrador de la 

Caritat de Barcelona. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(MASMM. Pergamins Església, núm. 90) 

 

 

1496, gener, 5 (Mataró) 

 

Pascàs Barceló, ferrer de Mataró i Narcisa, muller seva, venen a Joan Saguí, 

mercader de Mataró, una casa que tenen a la plaça de Mataró, la qual casa fou 

de pertinències de la casa de Joan Comes difunt de Mataró. Està sota domini 

del rei al cens de 6 sous anuals per Nadal, i la casa de Comes paga un cens al 

rei de 8 sous i 4 diners, pel que la casa de Comes paga 2 sous i 4 diners. 

Afronta a llevant amb honor de Clara, muller de Joan Berenguer, que fou del 

dit Joan Comes, a migdia amb carrer anomenat d’en Rosell, a ponent amb 

tinença d’Antoni Garau, teixidor que fou de pertinències de dites cases que 

venc i part amb una tinença del comprador que fou de Comes i part amb el pou 

de plaça, i a tramuntana amb la plaça. També ven el cens de 15 sous que 

anualment per Sant Miquel de setembre per un pati de pertinències de dita 

casa que avui ven, el qual pati Segimon Garau de Mataró té per títol 

                                                 
40

 .- No consta afrontació de tramuntana 
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d’establiment. Afronta aquest pati a llevant amb la casa que ven, al migdia 

amb el carrer que va a la plaça i part amb una casa del comprador que fou de 

Bartomeu Terres, de pertinències de la casa de Comes a ponent el mateix i a 

tramuntana amb la casa que avui ven. Li pertany per donació feta per Antònia, 

difunta muller d’Antoni Garau, ferrer difunt de Mataró, el 26 de desembre 

1491 al notari de Barcelona Galzeran Balaguer. A la dita Antònia ho tenia per 

donació de Joan Garau, fill de Bartomeu Garau, difunt ferrer, i Angelina, net 

de dita Antònia, el 14 de juliol de 1474 davant de Miquel Franquesa, notari de 

Barcelona. Al dit Joan Garau ho tenia com hereu del seu pare Bartomeu 

Garau, en testament fet a Mataró el 19 d’abril de 1453 davant del vicari 

Francesc Serra pel rector Joan Comes. Al dit Bartomeu Garau com hereu del 

seu pare Antoni Garau, difunt ferrer de Mataró, amb testament fet el 14 de 

setembre de 1445 davant de Salvador Mas, vicari, pel rector Comes. Al qual 

pertanyia per establiment pet per Joan Comes el 20 de maig de 1423 davant de 

Pere Ponç, notari de Barcelona. Preu 95 lliures de Barcelona. 

 

Testimonis: Jaume Llorell i Jaume Nicolau de Mataró. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 15) 

 

 

1496, gener, 27  (Mataró) 

 

Narcís Padró, sastre de la vila de Mataró, ven a carta de gràcia a Joan Saguí, 

mercader de dita vila, una peça de terra vinya que per lliure i franc alou 

posseeix a Mataró, al lloc dit les Valls, de 10 homes. Afronta a llevant i al 

migdia amb honors de Joan Palau, hostaler, a ponent amb honor de Bartomeu 

Pou, de Mataró i a tramuntana amb honor del mas Auleda i part amb honor del 
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mas Vilardell del veïnat de Cirera. Amb pacte que no puguin restituir la vinya 

en un termini inferior a 6 anys. Preu de 17 lliures de Barcelona. 

 

Testimonis: Joan Mas i Jaume Martí, de Mataró. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(APCPM.  Pergamí,  núm. 136) 

 

 

1496, abril, 18 (Mataró)  

  

Pascàs Barceló, ferrer i Narcisa, muller seva, venen a Joan Saguí, mercader de 

Mataró, un cens de 24 sous que anualment per Sant Pere i Sant Feliu reben per 

una casa novament edificada per Joan Major, mariner de Mataró, en un hort 

establert pels dits cònjuges el 29 d’octubre de 1499 (hauria de ser 1494), el 

qual es té pel rei. Afronta a llevant amb hort de Bernat Portell, a migdia amb 

carrer, a ponent part amb dit carrer i part amb casa de Clara i a tramuntana 

amb hort de dita Clara. Preu de 8 lliures de Barcelona. 

 

Testimonis:  Joan Vilar, causídic de Barcelona i Pere Capella i Nicolau Boter, 

teixidor de Mataró. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 18) 
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1496, maig, 11  (Barcelona)
41

    (Pèrdues d'escriptura) 

 

Jaume Ferrer, Notari reial, ciutadà de Barcelona, procurador de Lluís 

Gonçalez, secretari reial, i de Garcia Gonçalez, clergue, fill seu, beneficiat del 

benefici de Sant Esteve de l'església de Santa Maria de Mataró, segons procura 

del 25 de juliol de 1493 davant de Joan Serrallonga, notari de Barcelona, i per 

altre procura feta a la vila de Madrit el 24 de desembre de 1494 davant de Joan 

Serrallonga, notari de Barcelona. Considerant que dit benefici té un peça de 

terra amb una casa contigua situada a la vila de Mataró, [...]  i Joan Saguí, 

batlle de la vila de Mataró, a objecte d'edificar cases [...] al cens de 40 sous 

anuals, per utilitat del benefici, amb aprovació de la Santa Seu, estableix a 

Joan Saguí la part de llevant de la peça de terra de quatre jornals, situada prop 

de l’església, i aquesta part i una casa i part de terra que resta en poder del 

benefici la té l'esmentat benefici per la Casa de la Caritat de Barcelona. 

Afronta la part establerta a llevant amb els hereus d'Arnau Ferrer, difunt 

habitant a Mataró, a migdia amb un carrer, a ponent amb la resta de la peça, i a 

tramuntana amb l’hort de l’església de Mataró. Cens de 40 sous anuals per 

Nadal. El benefici paga un cens de 7 sous anuals per Nadal a la Caritat de 

Barcelona, 5 sous de l'antic cens i 2 sous pel pacte d'amortització fet pel 

Capítol de l'església de Barcelona en nom de dita Caritat. Aquest pacte es va 

fer davant del notari Bernat Nadal el 25 de febrer de 1399. Entrada de dues 

oques. 

 

Enfrasina, muller de Miquel Ferrer des Puig, àlies Ferrer, ciutadà de 

Barcelona, hereva i filla d'Arnau Ferrer, patrona del benefici i l'altar de Sant 

Esteve. 

                                                 
41

 .- Hi ha cosit pergamí del 4 d'octubre de 1496 on el papa Alexandre Viè permet 

aquest nou cens. 
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Signatura  de domini de Benet Miquel, canonja de la Seu i la Caritat. 

 

Testimonis: Esteve Saguí, mariner i Joan Pareller, sastre de Mataró. 

 

Notari: Joan Vilana, de Barcelona. 

 

(MASMM. Pergamins Església, núm. 91) 

 

 

1496, maig, 28 

 

Procura de Segimon Mallol i Pere Camps, jurats d’Argentona, i Jaume 

Nicolau de Mataró, per unes quantitats que Pere Lleonart de Mataró deu a dits 

jurats per la carnisseria. 

 

Testimonis: Francesc Mir de Cabrera i Jaume Gener d’Argentona. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 16) 

 

 

1496, octubre, 23  (Mataró)    

 

Testament de Francina Folgueres, de la parròquia de Santa Maria de Mataró, 

fet patint malaltia, però en bona memòria i capacitat. Escull com a marmessors 

a Antoni Folgueres, marit seu, Antoni Folgueres, fill seu, i Antoni Aliu, germà 

seu, tots de dita parròquia. Demana que les injúries siguin restituïdes i les 

deutes pagades. Demana ser enterrat al cementiri de Santa Maria de Mataró. 

Destina 60 sous de Barcelona per la sepultura, novena i cap d'any. Destina 10 
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sous a l'obra de Santa Maria de Mataró, 1 sou a l'obra de l'hospital de Mataró, 

4 sous a l'altar major de l'església de Mataró, 3 diners a cada bacina de dita 

església, 1 sou a cada marmessor, 5 sous a cada fill o filla seva. Nomena hereu 

seu a Antoni Folgueres, fill seu, i en cas que no tingui fills que arribi a l'edat 

de fer testament el substitueix pel seu fill Bernat i sinó al seu fill Jaume, sinó a 

la filla Isabela, i sinó a la filla Paula. 

 

Testimonis: Antoni Capella, de Santa Maria de Mataró i Llorenç Pons, de Sant 

Feliu de Cabrera. 

 

Notari: Pere Monsó, vicari de Santa Maria de Mataró, per Francesc Benet, 

rector de dita. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 148) 

 

 

1496, novembre, 21  

 

Àpoca signada per Valentí Gibert, ciutadà de Barcelona, a Joan Ballot, batlle 

del terme d’Argentona, d’11 lliures i 1 sou, per execució de la casa de 

Bramona, de les 160 lliures que són el preu de la dita casa que es vengué en 

encant públic a Joan Canyamars, de Sant Esteve de Canyamars, com consta en 

la rectoria d’Argentona. Pere Marí de Corró sobirà, prior de Vicenç Marí, 

signa àpoca a Joan Ballot de 6 lliures, taxació de la casa de Bramona per 

Francesc Franch, doctor en lleis. 

 

Notari: Joan Robert. 

 

(ACA, ANM, 16) 
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1497, gener, 6     

 

Antoni Creu, fill i hereu del difunt Antoni Creu, de Mataró, estableix a 

Nicolau Costa, fuster de Mataró, una part contigua a una peça de terra de 52 

pams d'amplada on pot edificar cases que juntament amb el mas Creu té per la 

capellania de Santa Maria de Mataró al cens de dos sous que seguirà pagant 

ell. Afronta a llevant amb honor d'en Joan Pou, a migdia amb carrer dit carrer 

Nou, a ponent amb honor d'en Creu i a tramuntana part amb honor d'en Lladó i 

part amb honor d'en Bernat Beatriu, àlies Mas, de Mataró. Cens de 15 sous de 

Barcelona anuals i entrada d'un parell de gallines. Margarida, muller d'Antoni 

Creu, ho ratifica.  

 

Testimonis: Antoni Mas i Lluís Mas, àlies Reniu, de Mataró  

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 19) 

 

 

1497, març, 4  (Mataró)   -  (Pèrdues de suport) 

 

Lluís Pou i Pere Pou, germans, fills i hereus del difunt Bartomeu Pou, de Santa 

Maria de Mataró, estableixen a Jaume Llorell, sastre de Mataró, una part d'una 

peça de terra de 32 pams d'ample i [...] de llarg, prop del mar, on es pot 

edificar. Afronta a llevant amb un carrer, a ponent amb resta de la peça de 

terra, a migdia [...] i a tramuntana amb en Joan Soler, sastre, establerta pels 

germans Pou el dia d'avui. Està sota domini de l'obreria del monestir de Sant 

Cugat del Vallès. Cens de 2 sous anuals per Nadal. 
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Testimonis: Joan Sala, àlies Palau, hostaler, Gabriel Bruguera, mariner de 

Mataró i Joan Fàbregues, paraire de Mataró. 

 

No és clos. 

 

Signatura  de domini de fra Joan Amat, obrer de Sant Cugat del Vallès. 

 

(MASMM. Pergamins Adan, núm. 90) 

 

 

1497, abril, 4  (Mataró)    

 

Antoni Creu, fill i hereu del difunt Antoni Creu, de la vila de Mataró, segons 

testament fet davant del vicari de l'església de Santa Maria de Mataró, 

estableix a Bernat Arnau, de la vila de Mataró, un part de la quintana que té a 

la vila de Mataró, en la qual pot edificar una casa. I dita quintana juntament 

amb la seva casa per la qual rep un cens 15 sous anuals per un tros de dita que 

paga Nicolau Costa, es tenen per la capellania de l'església de Mataró, 

agregada a la caritat de la Seu de Barcelona al cens de 2 sous anuals per Nadal 

que pagarà en Creu. Afronta a llevant amb honor d'en de dit Costa, a migdia 

amb carrer, a ponent amb honor d'en Creu i a tramuntana amb honor d'en Pere 

Lladó de Mataró. El cens serà d'11 sous per Nadal. Entrada d'un parell de 

gallines.  

 

Testimonis: Bernat Ferrer de Premià i Mateu Leget de Badalona.  

 

Signatura  de domini de Benet Miquel, canonja de la Seu, en nom de la casa de 

la caritat.  

 

Notari: Joan Cortés, notari de Mataró. 
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(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 149) 

 

 

1497, maig, 21  (Sant Julià d'Argentona) 

 

Antoni Garau,  teixidor de lli, fill d'Antoni Garau, teixidor i de Joana, difunts, 

de la vila de Mataró, reconeix haver rebut d'Angelina, donzella, filla de Pere 

Mallol i Joana, vivent de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera, amb qui 

properament es casarà, 25 lliures de Barcelona i «unum gotzafilacium sive 

coffre cum jocalibus» en concepte de dot. Antoni Garau fa un augment de 12 

lliures i 10 sous de Barcelona i assegura sobre els seus béns el total de les 37 

lliures i 10 sous. Angelina podrà disposar de 25 lliures en el moment de l'òbit a 

les seves voluntats en el cas que mori amb fills que arribin a edat de testar. En 

cas contrari s'hauran de retornar 12 lliures i 10 sous a la família Mallol. 

 

Testimonis: Bernat Vilardell de la parròquia de Santa Maria de Mataró i 

Gaspar Vilardell, àlies Sala, de Sant Feliu de Cabrera 

 

Notari: Joan Robert, de l'escrivania del terme de Mataró per Joan Angel des 

Puig, àlies Ferrer. 

 

(MASMM. Pergamins Adan, núm. 91) 

 

 

1497, maig, 31  (Mataró)  

 

Joan Saguí mercader de Mataró, estableix en emfiteusi a Pere Pareras, sastre 

habitant a Mataró, unes cases que foren la part de ponent de les cases amb hort 

que foren del difunt Joan Comas, de Mataró. Es troben en la plaça del mercat 

de Mataró, les quals tenen un celler que em guardo per mi. Es tenen pel rei. 
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Afronta a llevant part amb casa de Angelina, muller de Joan Pera, i part amb 

casa de Clara, muller de Joan Berenguer, que foren del dit Joan Comes, a 

migdia amb via publica, a ponent part amb casa de l’estabilient i part amb casa 

de Segimon Garau, que també fou de Comes i a tramuntana amb la plaça. 

Pertany a Saguí per compra a Pascàs Barceló, ferrer de Mataró, el 5 de gener 

de 1495. A Barceló per donació feta per Antònia, que fou muller d’Antoni 

Garau, ferrer de Mataró, el 26 de desembre de 1491 davant de Galzeran 

Balaguer notari de Barcelona. A Antònia per donació feta per Joan Garau, fill 

de Bartomeu, ferrer de Mataró, i Angelina, net d’Antonia, el 14 de juliol de 

1474 davant de Miquel Franquesa. A Joan Garau com hereu del dit Bartomeu 

Garau, pare seu, amb testament el 19 d’abril de 1453 al vicari de Mataró. A 

Bartomeu Garau com hereu d’Antoni Garau, ferrer de Mataró, el 14 de 

setembre de 1445 davant del vicari de Mataró. Antoni Garau per compra a 

Joan Comes, de Mataró, fill i hereu d’Antoni Comes, el 20 de maig de 1423 

davant de Pere Pons, notari de Barcelona. Cens anual el primer d’abril de 5 

lliures de Barcelona i el cens actual de 8 sous i 4 diners a pagar pe Nadal, dels 

quals 6 sous són pels estabilients inicials i 2 sous i 4 diners pel rei. Entrada de 

5 lliures de Barcelona  

 

Testimonis:  Bonanat Roger, majordom de Joan Angel des Puig àlies Ferrer, 

ciutadà de Barcelona i Pere vilar de Mataró. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 17) 
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1497, octubre, 1   (Vilassar) 

 

Joan Marc del veïnat de Clarà, parròquia de Sant Julià d'Argentona, terme del 

Castell de Sant Vicenç, absol a Pere Camp, d’Argentona, com a posseint el 

mas Rispau àlies Camp i totes les seves terres i possessions a Argentona, sota 

domini i alou dels hereus del difunt Pere des Bosc a diferents censos. Joan 

Marc, tenint establerta la farga d’Argentona pels dits hereus, rep per lloçol per 

Sant Pere i Feliu d’agost dues quarteres de blat a mesura d’Argentona, una 

quartera d’ordi, una quartera d’espelta, i per cada vegada que Rispau demana 

servei a la farga ha de portar al ferrer tot el carbó necessari. Per això absol a 

Pere Camp de portar el carbó necessari cada vegada que demana servei a la 

farga, excloent però les dues quarteres de blat, i a canvi d’aquest absolució 

haurà de pagar a la senyora útil i propietària. Brígida des Bosc, vídua de Pere 

des Bosc, i al seu fill i hereu Francesc des Bosc, 24 sous de Barcelona. 

Signatura  de Brígida des Bosc i de Francesc des Bosc. 

 

Testimonis:  Salvador Eroles de Sant Genís de Vilassar i Gaspar Güells. 

 

Notari: Pere Vicenç de Mediona, notari de Barcelona. 

 

(APCPM.  Pergamí,  núm. 36) 

 

 

1497, novembre,8  (Mataró) 

 

Pere Saguí, de Mataró, estableix en emfiteusi a Pascàs Barceló, ferrer de 

Mataró, una part d’un hort de pertinences del seu mas anomenat Saguí, situat a 

Mataró. El qual hort i mas es té pel rei a certs censos que seguirà pagant. 

Afronta a llevant part amb el restant de l’hort i part amb el meu mas, a migdia 

amb casa del propi Barceló establerta pel propi Saguí, a ponent amb honor de 
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Eulàlia, muller de Bernat Bellatriu mitjançant un carrer i a tramuntana amb el 

mas Saguí. Cens anual de 10 sous per la festa de la Circumcissió.  

 

Testimonis:  Jaume Llorell, sastre i Julià Gual, paraire, de Mataró. 

 

 

1498
42

  

 

Joan Miquel Llibre, fill de Salvador Garbí, àlies Llibre, difunt de Mataró, fill i 

hereu d’Antònia, vídua de Joan Llibre, àlies Mateu, de Mataró, amb testament 

fet davant del vicari de Santa Maria de Mataró l’1 de desembre de 1466, 

considerant que el difunt Esteve Masgròs, marmessor de l’esmentada Antònia, 

junt amb Salvador Mas, Miquel Rovira, àlies Alguer, de Cardedeu, i Miquel 

Rovira, de Sant Julià d'Argentona, administren un censal mort de 7 sous de 

pensió i 7 lliures de Barcelona de preu que l’esmentada Antònia consignà per 

un aniversari a l’església de Mataró.... 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 18) 

 

 

1497, desembre, 8  (Mataró)       

 

Pere Pareres, sastre habitant a la vila de Mataró, considerant que va fer 

testament davant del vicari de l’església de Santa Maria de Mataró el 19 

d’octubre de 1492, voldria ordenar un codicil, pel qual llega a Pere Pareres i 

Antònia Anna, fills seus i d’Antònia, muller seva, a banda del llegat fet en el 

testament, unes cases que té a la vila de Mataró, en la plaça, les quals té per 

                                                 
42

 .- Sense datar. Posterior al 8 de novembre de 1497 i anterior al 4 setembre de 1498. 



951 

 

Joan Saguí, mercader de dita, a certs censos anuals i l’esmentat les té pel rei. 

També llega als esmentats fills les seves robes i dues canes de panys. També 

els hi llega 16 lliures que té en la Taula de la ciutat de Barcelona. També 

demana que Mateu Pareres, fill seu i de Clara, difunta primera muller seva, 

hereu seu, pagui la meitat de l’heretat de Premià i de Mataró. 

 

Testimonis: Joan de Creu, estudiant i Jaume Sala, habitant a Mataró. 

 

Notari: Guillem Vilaró, vicari de Santa Maria de Mataró per Gonçal Roig, 

rector de dita. 

 

(MASMM. Pergamins Església, núm. 92) 

 

 

1497, desembre, 30 (Mataró) 

 

Francesc des Bosc, senyor del castell de Sant Vicenç i de Vilassar, senyor 

alodial del mas Febrer, a Argentona, reconeix a Mateu Pins, àlies Febrer, nét 

d’Antoni Febrer, difunt d’Argentona, 20 lliures de les 35 lliures pactades en la 

concòrdia entre ells per el lluïsme i domini alodial del mas Febrer, de 

l’herència d’Antoni Febrer. 

 

Testimonis: Salvador Jofre de Mataró i Pere Cabot de Sant Julià d’Argentona. 

El 26 de juliol de 1498 paga les 15 lliures restants. 

 

Testimonis: Salvador Jofre, sabater de Mataró i Pere Palau, teixidor de 

Mataró. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 
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(ACA, ANM, 17) 

 

 

1498, gener, 12 (Mataró)   

 

Galzeran Carbó, prior del convent de Santa Maria de Montalegre, confirma de 

nou a Gabriel Arnau, de la vila de Mataró, una feixa de terra de dos seyons 

que té dels seus avantpassats a la parròquia de Sant Julià d'Argentona, al lloc 

dit a la xala dels rials del Lop, al cens de 12 diners anuals per Nadal. Abans es 

pagaven 2 sous anuals però se li va reduir a Bernat Arnau, pare de Gabriel, per 

Antoni Torres, de l'esmentat monestir, davant del notari Francesc Torner, 

notari de Barcelona, el 14 de gener de 1488. Afronta a llevant amb honor de 

l'esmentat Arnau, a migdia amb honor d'Arnau Ferrer mitjançant un camí 

públic, a ponent amb honor d'en Bartomeu Terrés, que abans era d'Arnau 

Ferrer i a tramuntana amb honor d'Antoni Mas, àlies Roig. Per la confirmació 

es paguen 9 sous. 

 

Testimonis: Guerau Pera, de la parròquia de Sant Andreu de Llavaneres i 

Antoni Pelatzi, escrivent de Barcelona. 

 

Notari: Jaume Vilar, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 538) 

 

 

1498, maig, 17 (Mataró) 

 

El 17 de maig de 1498 Joan Palau, hostaler de Mataró, es va personar a casa 

del difunt  Joan Padró, hostaler, on tenia habitació el notari Joan Robert, i en 

presència de Joan Mas, cirurgià, Bernat Fornells i Bernat Alba, testimonis, 
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Joan Palau va lliurar al notari un document tancat amb segell que eren les 

seves darreres voluntats. El 5 de juliol en presència del batlle del terme de 

Mataró, Pere Saguí, es van personar a casa del difunt Joan Palau, en una 

habitació, amb la presència de la seva filla Joana, muller de Joan Sala, àlies 

Palau, que també era present, i Antoni Palau, teixidor, germà de dit Joan 

Palau, i marmessors seus i de Joan Mas, cirurgià, Francesc Vernet, cirurgià i 

Julià Gual, paraire de Mataró. 

Joan Palau, hostaler de Mataró, fill i hereu d’Antoni Palau i de Clara, difunts, 

tal i com consta en testaments en poder de Francesc Serra i Salvador Mas, 

preveres, vicaris i notaris de l'església de Santa Maria de Mataró, per 

l'honorable Joan Comes, canonge de la Seu i rector de dita, malalt però amb 

bon seny fa el seu testament. Nomena marmessors a Antoni Palau, teixidor de 

panys, germà, Joan Sala, àlies Palau, gendre, la seva muller Joana i la seva 

filla Joana. Demana que es paguin els deutes i es restitueixen les injúries. 

Demana ser enterrat al cementiri de Santa Maria de Mataró, al túmul dels seus 

parents. Llega 15 lliures de Barcelona per la seva ànima, sepultura, misses del 

tercer dia de còs present, cap d'any i llegats. Demana que a la seva sepultura 

assisteixin 12 preveres en memòria dels dotze apòstols. Llega 2 sous per l’altar 

major (un pel rector per una missa en dit altar i un altre per l'obra de dita 

església); 6 diners a cada capella de dita església; 2 sous a la bacina de l’obra; 

2 sous a la bacina de les ànimes del purgatori; 10 sous als pobres vergonyants; 

4 sous a làmpada que crema davant del senyor i la verge Maria i els set sereis 

albies; 5 sous a les ceres de les brandoneres; 6 diners per cada bacina; 3 sous a 

la bacina del seu túmul; 4 quarteres de forment pel prevere que digui la missa 

de la seva sepultura i pels 12 preveres; que es diguin les 33 misses de sant 

Amador; 5 sous als marmessors. A la seva muller Joana, la seva filla Joana i el 

seu gendre, 10 sous a cada un a part del rebut com a marmessors. A Joan, 

Joana, Pere i Francesc, néts seus, 5 sous a cada un. El que sobri que es gasti en 

misses, i si falta quelcom de les 15 lliures de Barcelona que es posi el que 

manca dels seus béns. Reconeix que la seva muller Joana li va aportar 115 



954 

 

lliures de Barcelona de dot, que li lliurà Bernat Llobet, àlies Soler, germà seu, 

difunt, de Mataró, en diversos pagaments, i mana al seu hereu que li doni 10 

lliures de Barcelona i l'anomena usufructuària, tal i com consta en els Capítols 

Matrimonials entre la seva filla Joana i Joan Sala, darrer marit seu, fets davant 

de Bartomeu Costa, notari de Barcelona. Al seu gendre li llega la tercera part 

del seu millorament i el destini en la seva herència, tant en terres com en obres 

a casa seva. Que es doti a la seva néta Joana, filla de Joana, segons el 

patrimoni de Jaume Ferrer, difunt pare seu. Reconeix les 110 lliures de 

Barcelona que va aportar en dot el seu gendre Joan Sala. Nomena hereva a 

Joana, néta seva, filla de Jaume Ferrer, primer marit de la seva filla.  

 

Notari: Joan Robert, de Mataró  

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 45) 

 

 

1498, juliol, 4 (Mataró) 

 

Antoni Palau, teixidor de Mataró, fill d’Antoni Palau, hostaler i de Clara, 

muller, ambdós difunts, defineix a Joan Palau, hostaler de Mataró, germà seu, 

hereu universal dels seus pares, tots els drets que li puguin competir de 

legítima paterna i materna. Per aquesta absolució reconeix haver rebut 40 

lliures de Barcelona. 

 

Testimonis: Julià Gual i Joan Duran, paraires de Mataró. 

 

Notari: Joan Robert, notari públic de Mataró. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 240) 
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1498, octubre, 18 (Argentona) 

 

Mateu Pins, àlies Febrer i Joan Canyamars, àlies Bramona, de Sant Julià 

d'Argentona, venen a Llorenç Fornells, de dita, una gran peça de terra dita 

l’estrada. La qual tenen part per Sant Pere de Clarà al cens de 3 sous, i part per 

l’església de Sant Julià d'Argentona, al cens de 4 diners, i està obligada al 

benefici de Sant Llorenç de dita parròquia a 2 sous per cada aniversari. 

Afronta a llevant amb la riera dita de Pins i part amb la riera de Dosrius, a 

ponent amb un prat que abans fou d’en Saguí i part amb la riera de Clarà, a 

ponent amb un camí que va d’aquesta peça de terra a una altra de Nicolau 

Carreres i a tramuntana amb honor de Cebrià Sabater. També li venen una 

feixa de terra contigua a l’anterior, d’un jornal i mig de bou, sota domini de 

Francesc des Bosc. Afronta a llevant amb la riera d’Argentona, a migdia amb 

honor de Francesc Pins i a ponent i tramuntana amb l’esmentat prat. Pertany la 

meitat a Mateu Pins com hereu d’Antoni Febrer, avi, de Sant Julià 

d'Argentona, amb testament fet el 28 de març d’enguany, davant del notari 

Joan Robert. Al dit Joan Canyamars i Antoni Febrer els pertany per compra 

feta a Joan Ballot, actualment batlle d’Argentona, el 7 de setembre de 1497. 

Preu de 64 lliures de Barcelona 14 sous.  

 

Testimonis:  Bartomeu Sabater i Jaume Saladriga, àlies Reimir, de Sant Julià 

d'Argentona. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 17) 
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1499, febrer, 1 

 

Joan Sarriera, Batlle General de Catalunya, per nomenament fet a Saragossa el 

12 de juliol de 1479 a Saragossa, estableix a Segimon Mallol, pagès de Sant 

Julià d'Argentona, i Pere Pareller, corder de Mataró, tutors de Bartomeu 

Garau, nen de 9 anys d’edat, fill de Joan Garau, difunt causídic de Mataró, i 

d’Isabel, també difunta, una cases a Mataró, prop del mar, on hi té un bordell 

públic. El cens serà de 4 diners anuals per Nadal. I no es pot construir cap més 

bordell en l’esmentada parròquia. Entrada de 3 sous. 

 

(ACA, BGC, BA, volum 136) 

 

 

1499, maig, 9 (Mataró) 

 

Elionor, filla del difunt Antoni Portell i de Aldonsa, muller seva vivent, de 

Mataró, muller de Joan Fàbregues, paraire de Mataró, estableix en emfiteusi a 

Sebastià Guaiter,de la vila de Fion, regne de França, ara habitant a Mataró, 

totes aquelles cases a un sostre, amb hort o eixida, que té a Mataró, prop del 

torrent anomenat d’en Feliu, que té per Joan Ponsgem àlies Tria, de Mataró, al 

cens d’onze sous anuals per Nadal, el qual haureu de pagar anualment, les 

quals cases Joan Ponsgem les té sota domini de la Caritat de la Seu de 

Barcelona. Afronta a llevant amb el torrent d’en Feliu, a migdia amb honor 

d’en Marquès, a ponent amb carrer que va de la casa d’en Feliu al mar i a 

tramuntana amb honor d’en Feliu. Li pertany per donació feta per Aldonsa, 

que primer fou muller de Mateu de les Comes, de Mataró, el 22 d’agost de 

1490. A l’esmentada com a successora de Pere Comes, fill seu i de dit Mateu 

Comes, primer marit seu. A Pere Comes com a successor de la seva àvia 

Maria, vídua de Mateu Comes, natura de Llíria, de València, amb testament 

fet a Mataró el 7 de març de 1470. A Maria per establiment fet per Pere 
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Ponsgem àlies Tria, de Sant Genís de Vilassar, fill i hereu de Eulàlia, muller 

d’Antoni Ponsgem, de Mataró, el 27 de desembre de 1467 davant d’Arnau 

Ferrer, notari de Mataró. A l’esmentat Pere com a hereu d’Eulàlia, mare seva, 

el 24 de juny de 1454 davant de Joan Comes, rector de Mataró. Cens de 14 

sous a pagar l’1 d’abril. Entrada un parell de galls.   

 

Testimonis:  Joan Mas, cirurgià i Nicolau Boter, paraire de llana, de Mataró. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 17) 

 

 

1499, setembre, 5 (Barcelona)   - (Força il·legible) 

 

Eulàlia, vídua de Bernat Bellatriu, àlies Mas, de la parròquia de Santa Maria 

de Mataró, filla i hereva d'Antònia [Mas] i Miquel Beatriu, fill de dits, 

estableixen a Tomàs [Perejoan], de dita vila, un tros d'una peça de terra a  [...] 

de 60 pams de llarg i 70,5 d'ample que posseeixen en la vila de Mataró per 

establiment fet per Bartomeu Lladó, difunt de Mataró, el 15 de setembre  

[1467?]  davant de Jaume Mas, notari de Barcelona, i aquesta quintana junt 

amb el seu mas el tenen per Pere Lladó, pescador de Mataró al cens de 70 sous 

anuals per Tots Sants, i dit Lladó ho té per la rectoria de l'església de Santa 

Maria de Mataró al cens de 4 sous i 4 diners per Nadal, el qual cens seguiran 

pagant els estabilients. Afronta a llevant amb la resta de la quintana en poder 

dels Beatriu, a migdia amb honor de Tomàs Perejoan, a ponent amb honor d'en 

Gabriel Bruguera, mariner i a tramuntana amb honor dels estabilients. Amb 

condició que hagi de cloure la part establerta de tapia d'aquí a un any, i amb 

un cens de 7 sous anuals per Tots Sants. Entrada de 3 lliures de Barcelona. 
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Testimonis: Antoni Ros, sabater i Mateu Mas, paraire de Mataró.  

 

Signatura  de domini de Guillem Cassador, rector de Santa Maria de Mataró. 

 

(MASMM. Pergamins Adan, núm. 94) 

 

 

1499, desembre, 6 (Mataró) 

 

Joan Sala, àlies Palau, hostaler de Mataró, i Joana muller, filla i hereva del 

difunt Joan Palau, hostaler, estableixen a Bartomeu Ametller, mestre de cases, 

una part d’hort de 40 pams d’ample i 104 pams de llarg on es poden edificar 

cases, al lloc dit lo clos, de Mataró, sota domini de la capella de Sant 

Bartomeu de Cabanyes, a Orrius, al cens de 2 diners per Nadal. Afronta a 

llevant amb honor de Joan Soler, a migdia amb camí que va a la riera de 

Cirera, a ponent amb la resta de l’hort i a tramuntana amb un hort. Cens de 20 

sous per Nadal i entrada de 5 lliures. 

 

Testimonis: Jaume Nicolau i Nicolau Costa, fusters de Mataró. 

 

Signatura  de domini de Benet de Torrelles, beneficiat del benefici de Sant 

Bartomeu de Cabanyes. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(ACA, ANM, 17) 
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1500, desembre, 18 (Pineda)  

 

Hipòlit Pujades, àlies Gibert i la seva muller Eulàlia, propietària del mas 

Gibert del veïnat de Torrentbó, parròquia de Sant Martí d'Arenys, fan donació 

a la seva filla Isabel, en motiu de les seves noces amb Bartomeu Soler, fill de 

Bartomeu Vidal, àlies Soler, del veïnat de Valldeix de Mataró, de 50 lliures de 

Barcelona en concepte de legítima paterna i materna, amb pacte que en cas 

que no tingui descendència pugui disposar de 10 lliures per testar i la resta 

torni a l'hereu del mas Gibert. 

 

Testimonis: Antoni Oliver, pescador de Calella i Antoni Cailà, de la vall de 

Canet. 

 

Notari: Bernat Torroella, de la vila de Pineda i del terme del castell de 

Montpalau, per Marc Coll, senyor útil de dita escrivania. 

 

(MASMM. Pergamins Marfà, núm. 151) 

 

 

1502, octubre, 20 (Mataró)    

 

Eulàlia, vídua de Joan Soler, de Mataró, i Joan Soler, fill comú, hereu 

abintestat del seu pare, juntament amb en Joan Pou, boter, Bartomeu Portell, 

àlies Mates, i Joan, muller de Bernat Llobet, àlies Soler, àvia, tutors designats 

pel batlle de Mataró, estableixen a Joan Llorell, sastre de Mataró, una part 

d'una peça de terra situada prop del mar, on podrà edificar una botiga, que fou 

establerta per Lluís Pou i Pere Pou, germans, a Joan Soler el 4 de març de 

1497 al cens de 8 sous anuals per Nadal. Afronta a llevant amb un carrer, a 

migdia amb l'esmentat Llorell, a ponent amb resta de la peça de terra, i a 
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tramuntana amb en Joan Soler. Està sota domini de l'obreria del monestir de 

Sant Cugat del Vallès. Cens de 4 sous anuals per Nadal. 

 

Testimonis: Antoni Castellar i Ramon Camp, mestre d'escola habitant a 

Mataró.  

 

Signatura  de domini de fra Joan Amat, obrer de Sant Cugat del Vallès. 

 

No és clos. 

 

(MASMM. Pergamins Adan, núm. 98) 

 

 

1502, novembre, 15  (Mataró) 

 

Esteve Ametller, pescador de Mataró, hereu d'Antoni Ametller, difunt, 

pescador de Mataró, i Antònia, muller de dit Esteve, estableixen a Guerau 

Riera, de la parròquia de Sant Martí de Mata, una gran peça de terra, on hi 

havia el mas Carbó, totalment derruït, la qual l'esmentat Antoni Ametller tenia 

a Sant Martí de Mata per establiment d'Elionor de Sentmenat, cambrera del 

monestir de Sant Pere de les Puelles, amb consentiment d'Aldonsa de 

Sentmenat, priora, amb diferents actes, el primer dels quals el 18 de maig de 

1475 davant de Guillem Jordà, notari de Barcelona, al cens de 9 sous per Sant 

Pere i Sant Feliu d'agost. Afronta a llevant amb honor d'en Bartomeu Soler i 

part amb honor dels successor de Bernat Mataró, que avui té en Bernat 

Mataró, fill de Lluís Pou, i part amb honor d'en Pi, a migdia amb honor d'en 

Bartomeu Soler, a ponent amb honor d'en Bartomeu Soler, part amb honor 

d'en Feliu i part amb honor d'en Bernat Mataró i a tramuntana amb honor d'en 

Martí, part amb honor d'en Pi, part amb honor d'en Martí, part amb honor d'en 

Llorenç Mas, part amb honor d'en Garau, i part amb honor d'en Pere Flaquer 
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de Mata. El cens serà de 9 sous per Sant Pere i Sant Feliu d'agost. Entrada de 4 

lliures de Barcelona. 

 

Testimonis: Bartomeu i Andreu Viladrau, germans de Mataró.  

 

Signatura  de domini de Beatriu Peguera, cambrera de Sant Pere de les 

Puelles. 

 

Notari: Joan Robert, notari de l'escrivania de Mataró per Joan Angel des Puig, 

àlies Ferrer, ciutadà de Barcelona, senyor útil de l'escrivania. 

 

(MASMM. Pergamins Església, núm. 95) 

 

 

1503, agost, 12  (Castell de la Roca) 

 

Benet de Torrelles, beneficiat del benefici de la capella de Sant Bartomeu de 

Cabanyes, construïda en la parròquia de Sant Andreu d'Òrrius, confirma a 

Gabriel Arnau, de Mataró, tot el mas esmentat Arnau, amb el seu hort contigu 

i era, en el qual pati hi ha edificada una pallisa et stablies, que Arnau i els seus 

antecessors tenen a Mataró sota domini de l’esmentada capella. Afronta a 

llevant amb honor d'en Català, a migdia amb honor d'en de l’honorable Bernat 

Ferrer, difunt ciutadà de Barcelona, a ponent amb la riera de Cirera i a 

tramuntana part amb honor d'en Ametller i part amb honor d'en Roig. Paga de 

cens una quartera de forment a mesura de Granollers i un parell de gallines a 

pagar per Nadal. Per aquesta confirmació pagarà 9 sous.  

 

Testimonis:  Martí Joan de Torrelles, senyor del castell de la Roca i Antoni 

Calbet, del bisbat d’Urgell. 
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Notari Joan Robert, notari de Mataró per Joan Angel Despuig, àlies Ferrer, 

ciutadà de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 68) 

 

 

1504, octubre, 31 (Mataró)   Manques de suport    

 

Joan Saguí, [pescador] de la vila de Mataró, ven a Joan Colomer, àlies Pareras, 

de Mataró, una part d'una casa o celler, que fou de pertinences de la casa de 

Pascàs Barceló, difunt, ferrer de Mataró, establerta per Joan Saguí a Pere 

Pareras, sogre de Joan Colomer, la qual es troba a Mataró, al costat de ponent 

de l'esmentada casa establerta a Pere Pareras, per la qual rep de cens 5 lliures 

de Barcelona anuals a pagar el primer d'abril. El qual cens paga Antònia Anna, 

muller de Joan Colomer i filla de Pere Pareras. I aquesta part de casa o celler, 

juntament amb la casa que fou, es tenen pel rei. Afronta a llevant amb la casa 

de dita Antònia Anna, a migdia amb honor d'en Segimon Garau, a ponent part 

amb honor del dit Garau i part amb casa d'en Rosselló per ell establerta en el 

dia d'avui, i a tramuntana amb la casa d'en Rosselló. I el celler i la casa 

pertanyen a Saguí per compra a Pascàs Barceló el 5 de gener de 1495 en 

l'escrivania de Mataró. A l'esmentat per donació d'Antònia, vídua d'Antoni 

Garau, difunt ferrer de Mataró, el 26 de desembre de 1491 davant de Galzeran 

Balaguer, notari de Barcelona. A Antònia li pertanyia per donació de Joan 

Garau, fill de Bartomeu Garau, ferrer de Mataró, i la seva muller Angelina, nét 

de dita Antònia, el 14 de juliol de 1474, davant de Miquel Franquesa. Joan 

Garau la tenia com hereu de Bartomeu Garau, pare seu, amb testament del 19 

d'abril de 1453 davant de Francesc Serra, vicari de Santa Maria de Mataró, en 

nom del rector Joan Comes. Bartomeu la tenia com hereu del seu pare 

d'Antoni Garau, ferrer habitant a Mataró, amb testament de 14 de setembre de 

1445 davant de Salvador Mas, vicari de Santa Maria de Mataró, en nom del 
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rector Joan Comes. I Antoni la tenia per compra a Joan Comes, de Mataró, fill 

i hereu d'Antoni Comes, l'11 de maig de 1423 davant de Pere Pons, notari de 

Barcelona. El cens és de 8 sous i 4 diners que inclouen la casa que Saguí va 

establir a Pere Pareras i el celler venut avui, a pagar per Nadal, dels quals 6 

sous són per la casa de Pareras i 2 sous i 4 diners pel celler, que pagaran els 

compradors. Preu de 10 lliures de Barcelona. 

 

(Manca part inferior) 

 

(MASMM. Pergamins Església núm. 97) 

 

 

1508, agost, 18  (Mataró) 

 

Joan Sala, àlies Palau, hostaler i la seva muller Joana, filla i hereva universal 

de Joan Palau, hostaler de Mataró, estableixen en emfiteusi a Jaume Bruguera, 

natural de la parròquia de Dosrius, actualment habitant a Mataró, un hort on es 

pot edificar una casa situat en la vila de Mataró, al lloc dit lo clos, el qual dita 

Joan té com a hereva de l'esmentat Joan Palau sota domini de la capella de 

Sant Bartomeu de Cabanyes, situat a la parròquia de Sant Andreu d'Òrrius al 

cens de dos diners anuals per Nadal, el qual cens seguiran pagant els cònjuges 

Sala. Afronta a llevant amb casa d'Antoni Garau, teixidor que la té per dit 

benefici, a migdia amb un camí
,
 a ponent i a tramuntana amb honor dels 

estabilients. Amb pacte que puguin carregar paret a la casa d'Antoni Garau i 

que pagui per cens 18 sous anuals el primer dia de setembre. Entrada de 36 

sous. 

 

Testimonis: Esteve Mateu de Sant Feliu de Cabrera i Pere del Prat, habitant a 

Mataró. 
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Signatura  de domini de Lluís Caparà?, canonge de la Seu de Barcelona, 

beneficiat de Sant Bartomeu de Cabanyes. 

 

Notari: Joan Cortés, notari de Mataró pel magnífic Francesc Ferrer i Despuig, 

ciutadà de Barcelona, propietari de dita escrivania. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 92) 

 

 

1509, març, 20 (Mataró) 

 

Pere Saguí i Gaspar Masgròs, tutors designats per Bartomeu Català, difunt, de 

la parròquia de Santa Maria de Mataró, dels fills de Pere Català, fill seu i 

hereu, néts de dit Bartomeu, tal i com consta en el testament de dit Bartomeu 

fet el 10 d'abril de 1501 davant de Pere Monse[...],  vicari, per Francesc Benet, 

rector de Santa Maria de Mataró, estableixen en emfiteusi a Joan Vendrell, de 

Mataró, unes cases amb hort que tenen a la vila de Mataró prop del cementiri 

de l'església de Santa Maria de Mataró, al lloc dit als villars, que tenen per 

renúncia feta per en el dia d'avui davant del notari de Barcelona Rafael 

Cervera, per Bartomeu Masgròs, procurador d'Eufrasina, que primer fou 

muller del difunt Bartomeu Sala, ciutadà de Barcelona, i ara és muller de 

Joaquim Vila, mercader ciutadà de Barcelona, hereva universal del seu primer 

marit segons el testament fet davant de Rafael Cervera el 5 de maig de 1501. 

La qual casa fou establerta per Bartomeu Català a Bartomeu Sala el 20 de 

maig de 1501 en l'escrivania de Mataró. Les cases estan sota domini directe de 

la Capellania Major de l'església de Santa Maria de Mataró. Afronten a llevant 

amb un carrer que passa entre aquestes cases i el cementiri de Mataró, a 

migdia part amb honor d'Antoni Palau, part amb honor d'en Ros i part amb 

honor dels hereus de l'honorable Arnau Ferrer, a ponent amb honor d'en 

Gabriel Arnau i part amb honor d'en Bernat Roig i a tramuntana part amb 
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honor d'en Boter, part amb honor d'en Ametller, part amb honor d'en Roig que 

fou d'en Ametller i part amb un carrer. Pertanyia a Bartomeu Català per 

compra feta a Pere Pont, pescador del castell de Cadaqués, fill i hereu de Marc 

Pont, sabater habitant a Mataró, el 9 d'abril de 1477 davant de Jaume Mas, 

notari de Barcelona. Marc Pont havia testat el 5 de novembre de 1472 davant 

del notari Miquel Jaume de Castelló d'Empúries. El dit ho tenia com per cessió 

d'Antoni Escuder, beneficiat de Sant Martí d'Arenys, el 4 de maig de 1450 

davant de Bartomeu Agell, notari. A l'esmentat li pertanyia per establiment en 

emfiteusi fet per Antoni Català el 3 de maig de 1450 davant de Bartomeu 

Agell. I dit ho tenia al cens de 14 sous anuals imposat per Pere Creu a 

Bartomeu Català, pare d'Antoni, en establiment fet davant del notari Bartomeu 

Agell el 30 de març de 1429. Cens de 10 lliures de Barcelona anuals, la meitat 

per Sant Miquel de setembre i la meitat l'1 de març. Entrada un parell de 

gallines. 

 

Testimonis: Pere Gener i Gabriel Rossell, de Mataró. 

 

Nota: Joan Robert, de Mataró. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 301) 

 

 

1509, agost, 22  (Barcelona)  

 

Guillem Cebrià de Vilalba, cavaller domiciliat al Vallès i Francina Beneta, 

muller seva, i Miquel de Vilalba, fill comú, estableixen en emfiteusi a Joan 

Mallol, habitant a la parròquia de Sant Julià d'Argentona, el mas anomenat 

Mujal, amb les cases construïdes, honors i possessions situat a la parròquia de 

Sant Julià d'Argentona.  
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1. Mas Mujal i la terra on és construït, sota domini de la capella de Sant 

Miquel del Cros al cens de 22 sous anuals, la meitat per Nadal i la 

meitat per Sant Miquel de setembre, i mitja quartera de forment a 

mesura de la parròquia d'Argentona per Sant Pere i Sant Feliu d'agost. 

Afronta a llevant amb altre honor de l'esmentat mas alou del monestir 

de Sant Benet del Bages, a migdia amb altre honor del mas, que fou 

d'en Pere Gili, alou de Pere des Bosc, a ponent amb la riera d'Argentona 

i a tramuntana amb altre honor del mas alou de Sant Benet del Bages.  

2. Mas Cabot, àlies Garbeller, derruït, amb honors i possessions, situat a 

Argentona, al costat del mas Mujal. Està sota domini del castell de 

Vilassar i de Sant Vicenç. Afronta a llevant amb honor de l'hereu de 

Jaume Moner, que part és alou de Sant Benet del Bages i part era del 

mas Lladó d'Argentona, a migdia part amb honor d'en de Lluís Gual, 

que antigament eren del mas [Guan...] Cros i part amb honor del mas 

Sabater, que antigament s'anomenava mas Rispau d'Argentona, a 

ponent amb la riera d'Argentona i a tramuntana part amb honor d'en 

Segimon Gili, part amb honor del mas Mujal i part amb una feixa de 

terra alou de Miquel des Bosc. 

3. Feixa de terra a Argentona, al lloc dit les Buygues, sota domini del 

castell de Sant Vicenç. 

4. Peça de terra a Argentona al lloc dit Muial, que es té pels hereus de 

Pere Gili d'Argentona al cens de 4 diners anuals per Nadal, sota domini 

del castell de Sant Vicenç. I dit mas i peces de terra paguen de cens 

anual 20 sous, la meitat per Nadal i la meitat per Sant Pere i Feliu del 

mes d'agost. 

5. Peça de terra a Argentona al lloc dit Muial, sota domini del monestir de 

Sant Benet del Bages. 

6. Peça de terra a Argentona al lloc dit sa Tira, sota domini del monestir 

de Sant Benet del Bages. Es paga de cens per aquestes dues peces de 
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terra dues quarteres de forment a mesura de Granollers, a pagar per 

Nadal. 

7. Un hort amb aigua per regar situat a Argentona al lloc dit sa Parellada, 

de pertinences de la Domus del Cros. Es té pel senyor del Cros al cens 

de 3 sous anuals per la festa de la Santa Creu de maig. Aquest hort fou 

vengut per Francesc Salari de Sant Esteve de Granollers a Pere de Puig, 

propietari del mas Mujal, el 2 de setembre de 1398 davant de Pere 

d'Arenys, rector de Sant Feliu de Cabrera. 

A partir d'aquí les peces de terra són alodials. 

8. Peça de terra part campa i part erma a Argentona, prop del mas Moner. 

9. Peça de terra campa a Argentona, al costat del mas Moner. 

10. Feixa de terra erma a Argentona, al lloc dit torrent de les Boigues. 

11. Peça de terra campa a Argentona, al lloc dit sa Tira. 

12. Peça de terra campa a Argentona, al lloc dit sa Tira. 

13. Peça de terra erma a Argentona, al lloc dit Puiol de Quart. 

14. Peça de terra erma a Argentona, al lloc dit Puiol de Quart. 

15. Peça de terra erma a Argentona, al lloc dit Puiol de Quart. 

16. Peça de terra erma a Argentona, al lloc dit camp de Muial. 

Sota pacte que Mallol es faci càrrec de tots els censos que es paguen als 

senyors alodials, i que pagui anualment per Nadal 5 lliures de Barcelona a 

Vilalba i als seus successors, i també una càrrega de vi grec. També que els 

estabilients i els seus nets i netes puguin mantenir habitació en el mas i que 

Mallol li ha de donar la llenya que els hi sigui necessària. També que els 

Vilalba puguin mantenir els béns mobles que tenen en el mas per un termini de 

10 anys, i que durant aquests 10 anys puguin recollir el delme que reben als 

termes de la vila de Mataró i la parròquia de Sant Martí de Mata en l'esmentat 

mas. L'entrada és 10 lliures de Barcelona. 

 

Testimonis: Pere Agustí des Coll, rector d'Igualada i Antoni Estaper, de la 

parròquia de Sant Iscle de Dosrius. 
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Signatura  de domini de Gabriel Miró, canonge de l'església de Barcelona, 

beneficiat de Sant Miquel del Cros. 

 

Signatura  de domini de Sant Benet del Bages. 

 

Signatura  de domini de Francesc des Bosc. 

 

Signatura  de domini de Francesc de Costabella, ciutadà de Barcelona, senyor 

de la Casa del Cros com hereu dels béns que foren de Benet de Costabella, 

difunt pare seu, per dot d'Anna Joana, muller seva i mare de Francesc, amb 

testament de dita Anna fet davant de Bernat Tió, vicari d'Argentona el 8 de 

juny de 1507. 

 

Notari: Galzeran Balaguer, de Barcelona. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 113) 

 

 

1510, juny, 22  (Mataró) 

 

Testament de Joan Sala, àlies Palau, hostaler de la vila de Mataró. L’ordena 

malalt i amb por de morir, però amb plena memòria i capacitat. Nomena 

marmessors a Bernat Sala, cunyat seu de Sant Martí d’Arenys, Pere Saguí de 

Mataró i la seva muller Joana. Primer de tot mana que es paguin els seus 

deutes i es restitueixin les injúries. Demana ser enterrat al cementiri de Santa 

Maria de Mataró. Al túmul de la casa de Palau. Destina sis lliures de 

Barcelona per la seva ànima: sepultura, novena, cos present, cap d’any i 

misses. Llega 3 diners a cada bacina de l’església de Mataró. També mana es 

faci un trentari de Sant Amador a l’església de santa Maria de Mataró oficiada 

pels preveres de dita, destinant 33 sous. Llega 5 sous a l’hospital de Mataró. Si 
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sobra quelcom de les 6 lliures que els marmessors les distribueixin en misses. 

Llega 10 lliures a la seva muller Joana, alhora que li lliura tot l’augment que 

va aportar a la seva casa. Llega a Gelabert Sala, Mathena i Graciana, fill i 

filles seves i de la seva muller, cinc sous a cada un. Nomena hereu universal a 

Joan Pere Palau, fill seu i de l’esmentada Joana. Si aquest mort sense fills o 

sense edat per fer testament el substitueix pel seu fill Gilabert Palau, després 

Mateua i finalment Graciana. Si tots moren sense fills o aquests no arriben a 

edat de fer testament nomena hereu al seu parent més proper del mas Sala de 

sant Martí d’Arenys. Escull com a tutors a Bernat Sala, Pere Saguí i la seva 

muller Joana. 

 

Testimonis: Joan Mas, cirurgià i Joan Vendrell, de Mataró. 

 

Notari: Joan Robert, de Mataró. 

 

(APCCM. Pergamí,  núm. 78) 

 

 

1510, setembre, 30   (Mataró) – (Manques de suport) 

 

Joan Soler, fill i hereu ab intestat de Joan Soler, difunt de la vila de Mataró, 

estableix en emfiteusi a Salvi Bosc, de la parròquia de Sant [Iscle de Dosrius], 

una part d'una peça de terra on es pot edificar una botigia la qual té a Mataró, 

prop de la vila, al lloc dit [en blanc]. La qual és part de la terra de 2[...] canes i 

8 pams de llarg i [en blanc] d'ample, que fou establerta per Lluís [Pou...] nét 

de Bartomeu Pou de Mataró, al seu pare Joan Soler, el 4 de març de 1497, la 

qual té per Lluís i Pere Pou al cens de 8 sous, la qual dits Pou la tenen pel 

monestir de Sant Cugat del Vallès a certs censos. Afronta a llevant amb un 

camí, a migdia, ponent i tramuntana amb honor de dit Pere Pou. Cens de 5 

sous i 6 diners per Nadal. Entrada un parell de pollastres. 
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Testimonis: Joan Sabater de Sant Cebrià de Vallalta i Bernat Font, sabater de 

Mataró.  

 

Signatura  de domini de Baltassar [...] de l'obra del monestir de Sant Cugat del 

Vallès. 

 

Notari: Joan Cortell, de l'escrivania del terme de Mataró.  

 

(APCBD. Pergamí,  núm. 59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ESiC_COBERTA
	Volum II - Enric Subiña

