
L'INSTRUMENT NOTARIAL (SEGLES XI-XV) 

M A R I A T E R E S A F E R R E R I MALLOL 

L'instrument notarial és el document redactat per una persona 
facultada per l'autoritat per fer aquesta feina i conté les formalitats 
determinades per la llei a fi que, sense cap més requisit, tingui valor 
de prova en un judici.1 Aquest valor és el que s 'anomena fe pública, 
que és consubstancial al notariat. 

Tal com ha dit Bono,2 la forma documental, com a derivació de 
l 'ordenament jurídic, està sotmesa a la seva evolució històrica. Per tant 
el document ha sofert grans canvis, en connexió amb la renovació del 
pensament jurídic, de la legislació i de la jurisprudència. Així mateix, 
l'evolució de la societat i el desenvolupament econòmic determinaren 
també canvis substancials amb l'aparició de noves figures contractuals. 

ELS ORÍGENS DEL NOTARIAT I DE L'INSTRUMENT NOTARIAL 

No podem parlar de l'aparició de l 'instrument notarial sense 
referir-nos, encara que sigui breument, a l'origen del notariat. Com 
moltes altres institucions, el notariat no té una data de naixement; es 
configura de manera lenta entre els segles xi i XII, responent a una 
necessitat social i a l'estímul de la renovació del dret sorgida a Itàlia, 
que es combinà amb la tradició documental de l'Església. 

1. La definició és inspirada en la del notari a S. SOLÉ I COT - P. VERDÉS I PIJOAN, 
L'aportació dels notaris a la societat catalana en els camps del dret, la història, la literatura 
i la política, Actes del I Congrés d'Història del Notariat català (Barcelona, 1993), Barcelona, 
Fundació Noguera, 1994, p. 18 i en la de J. BONO, La práctica notarial del reino de Castilla 
en el siglo xui. Continuidad e innovación, Actas del VII Congreso Internacional de 
Diplomática, València, 1986, I p 481 

2. J. BONO, La práctica notarial del reino de Castilla, p. 482. 
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Les institucions romanes, i amb elles els tabel·lions, havien 
desaparegut a l'alta edat mitjana; en aquesta època sembla que els 
contractes entre particulars eren escrits per l'interessat de la seva mà 
i, si no en sabia, un altre ho feia per ell. La validesa d'aquests documents 
es basava en la identificació de la lletra i en la presència de testimonis 
i corresponia a bisbes i jutges dirimir els dubtes i confirmar-ne 
l'autenticitat.3 

En els segles ix i x, com que les persones que sabien escriure no 
eren gaires, alguns que en sabien es dedicaren a redactar documents 
per a altres. Eren generalment eclesiàstics (levites, preveres, frares), però 
també algun jutge, que subscrivien amb el seu nom, indicant el motiu 
de llur intervenció (notavit, scripsit, etc.). Des del s. x alguna d'aquestes 
persones es denomina notarius o notator i usen per la seva tasca la 
paraula notuit. Però no gaudeixen encara de fe pública, que resideix 
en els tribunals.4 Efectivament, el valor provatori el donaven els 
testimonis, amb l'escrivà inclòs. Quan aquests morien, el document 
perdia el valor de prova i calia autenticar-lo amb procediments 
judicials.5 

El trànsit del document que no té fe pública a aquell que en té 
és molt poc conegut. Malgrat que és un tema que interessa als 
historiadors i diplomatistes des de fa temps, no sabem quan i com aquest 
canvi es produí. Els documents són examinats minuciosament per tal 
de trobar-hi indicis d'aquest canvi. Ignasi Baiges s'ha fixat en el fet que 
sovint els documents de temps de Ramon Berenguer I, de mitjan segle 
xi, salven les correccions fetes al llarg del text a la subscripció, cosa 
que li fa pensar que la seva intervenció conferia al document una certa 
credibilitat, és a dir, que no eren simples redactors.6 

3. H. GARCIA I GARCIA, Notas para unos prolegómenos a la Historia del Notariado 
Español (tiempos anteriores a la Reconquista), «Estudios Históricos y Documentos de 
los Archivos de Protocolos», II (1950), p. 121-149. Á. CANELLAS LÓPEZ, El notariado en 
España hasta el siglo xiv: estado de la cuestión, a Notariado público y documento privado: 
de los orígenes al siglo xiv, Actas del VII Congreso Internacional de Diplomática, València, 
1986, I, p. 103. 

4. Á CANELLAS, El notariado en España, p . 104-105. 
5. A. GARCIA I SANZ, Origen de la fe pública notarial, II Congrés del Notariat Català. 
6. I. J. BAIGES I JARDÍ, El notariat català: origen i evolució, Actes del I Congrés 

d'Història del Notariat Català (Barcelona, 1993), Barcelona, Fundació Noguera, 1994, 
p. 133-134. Cf. també A. IGLESIA FERREIRÓS, La difusión del derecho común en Cataluña, 
a El dret comú a Catalunya, Actes del ler Simposi Internacional (Barcelona, 1990), 
Barcelona, Fundació Noguera, 1991, p. 149-155, que fa un repàs de les mencions de 
«scriba», «exarator», «notarius» etc., que apareixen en els documents. Es poden consultar 
també els volums d'actes posteriors dels congressos sobre el dret comú, publicats per 
la Fundació Noguera els anys 1992, 1993, 1995, 1996, 1997 i 1998. En el de 1997, cf. 
els treballs de A. IGLESIA FERREIRÓS, Cataluña y el derecho común, a El dret comú a 
Catalunya, Actes del VI Simposi Internacional (Barcelona, 1996), Barcelona, Fundació 
Noguera, 1997, p. 19-65 i, del mateix autor, El derecho común y Cataluña, p. 305-408. 
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El mateix autor creu que, a partir del s. xi, és evident que alguns 
dels escrivans signataris de documents són ja professionals, tant per 
la reiteració amb què apareixen com perquè molt sovint fan constar la 
seva condició d'escrivents i, alguna vegada, de notaris.7 Bono creu que 
ja hi ha escrivans professionals des de la fi del segle.8 El pas de l'escrivà 
al notari amb fe pública és paral·lel a la transformació de la carta o 
escriptura romànica en instrumentum publicum o document notarial.9 

Alguns autors creuen que la transició al notariat públic és paral·lel 
a la delimitació de l'àmbit de l'exercici de la funció de l'scriptor i que, 
quan hi ha indicació locativa del territori on l'escrivà exerceix la seva 
funció, és un indici que el trànsit al notariat ja s'ha acomplert.10 Pel 
que fa a Catalunya, és clar que aquest fenomen ja s'ha acomplert en 
el segle XII, puix que des de mitjan segle es conserven concessions 
d'escrivanies locals.11 

Sempre s'ha vinculat l'aparició del notariat amb fides publica a 
la influència del dret comú, que començà a difondre's a Catalunya entre 
els segles XII i XIII.12 Per a Arcadi Garcia, malauradament traspassat el 
mes de juliol de 1998, l'impuls decisiu vingué de la valoració jurídica 
del document notarial feta pel dret canònic romà del segle XII. Ho exposa 
a la comunicació que redactà poc abans de morir per a aquest Congrés 
amb el títol «Origen de la fe pública del document notarial»; me l'envià 
perquè pogués usar-la per a redactar aquesta ponència. Arcadi Garcia 
atribuïa a Alexandre III (1159-1181) la paternitat del concepte de fides 

Més interessant per al tema que ens ocupa és el primer volum de les Actes del I Simposi 
Jurídic Principat d'Andorra/República de San Marino. El «lus commune» com a dret vigent: 
L'experiència judicial d'Andorra i de San Marino, Andorra, 1994, on s'edita el treball d'A. 
IGLESIA FERREIRÓS, Andorra y su recepción del Derecho común, que ocupa tot el volum. 

7. I. J. BAIGES, El notariat català: origen i evolució, p. 134. 
8. J. BONO HUERTA, Historia del Derecho notarial español, I, 1, 1979 , p . 1 1 9 - 1 2 0 . 
9. J. BONO, La práctica notarial del reino de Castilla, p. 483. 

10. S. GARCÍA LARRAGUETA, Auctoritas et potestas. Territorialidad del notariado en 
el reino de Navarra, Actas del VII Congreso Internacional de Diplomática, València, 1986, 
I, p. 2 0 4 . 

11. A. M. ARAGÓ CABAÑAS, Concessions reials del Dret de Notaria a parròquies i 
monestirs catalans (segles xii-xni), «Estudios Históricos y Documentos de los Archivos 
de Protocolos», VI (1978), p. 1-14. Cf. la bibliografia sobre les diverses concessions 
d'escrivanies d'aquesta època a I. J. BAIGES, El notariat català: origen i evolució, p. 134-
135. 

12. J. M. FONT RIUS, «La recepción del Derecho Romano en la Península Ibérica 
durante la Edad Media», Recueil de mémoires et travaux, Société d'Histoire du Droit, 
Montpeller, 1967, p. 85-104; A. GARCIA I SANZ, El «"Corpus Iuris Civilis" en els documents 
dels segles xn-xv», Ausa, VI (1968-1971), p. 89-102. A. IGLESIA FERREIRÓS, La difusión del 
derecho común en Cataluña, p. 95-279; IDEM, La recepción del Derecho Común: Estado 
de la cuestión e hipótesis de trabajo (1991), Barcelona, 1992, p. 213-330. J. M. PONS I 
GURÍ, El «Corpus luris» a Catalunya, Documents Jurídics de la Historia de Catalunya, 
Barcelona, 1991, p. 116-133, i altres treballs citats a la nota 6. 
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publica. En una decretal, el papa comentava el valor que tenien els 
documents autèntics després de la mort dels testimonis instrumentals 
i deia que no tenien valor, llevat que fossin escrits per mà pública o 
segellats amb un segell. La seva decretal fou ampliada en el primer 
terç del segle xm per Gregori IX que definí les escriptures autèntiques 
com aquelles que són fetes per mà pública o per un jutge amb tres 
testimonis o almenys dos. 

Arcadi Garcia dubtava que el concepte de fe pública fos vigent 
a Catalunya en el segle XII, a causa de l'Usatge 148 «Si quis testa-
mentum», que deixa a les mans del jutge acceptar el valor provatori 
d'un testament o d'una carta firmada, encara que la part contrària no 
hagués pogut presentar testimonis o escriptures en contra. Aquest 
usatge, no datat, es considera de la segona meitat del segle XII i, per 
tant, retardaria l'aparició de l ' instrumentum dotat de fe pública fins al 
segle xiii. 

De tot això es desprendria que, en un moment en què el notariat 
ja estava molt organitzat a Catalunya, les escriptures no tenien 
plenament la fides publica. Arcadi Garcia argumentava en aquest treball 
que en els països del nostre entorn, Llenguadoc i Provença, també 
s'havia registrat una evolució semblant, segons els treballs del Prof. 
Bautier. A parer seu, caldria retardar al segle xm la «contaminació» 
del nostre notariat per l'italià,13 que havia adquirit un gran prestigi a 
través dels tractats d'Ars Notarie de Rainiero de Perugia, Salatiel i 
Rolandino; l'ús de formularis com el de Rainiero de Pisa i un altre 
procedent de Pisa, dels quals s'han conservat manuscrits a Catalunya, 
consolidaren la influència del notariat italià.14 La primera mostra clara 
de la influència del notariat italià seria la concessió de Jaume I de 1239 
atorgant la fe pública als notaris valencians.15 

Crec que és un encert insistir en la influència de la legislació 
romanocanònica tant si fou creadora com si fou, més aviat, transmissora 
de la nova concepció del notariat. De tota manera, és difícil separar 
aquesta influència de la difusió del dret comú. Després de tot, el papa 
Alexandre III s'havia format en dret civil a la Universitat de Bolonya 
i, per tant ell mateix devia estar influït pel nou corrent jurídic. Pel que 
fa a Catalunya no hem d'oblidar que molts canonges de les nostres 
catedrals i altres juristes estudiaren a Bolonya16 i que la nova concepció 

13. A GARCIA I SANZ, Origen de la fe pública del document notarial. 
14. J . M. FONT RIUS, La recepción, p . 92. J . BONO HUERTA, Breve introducción a 

la diplomática notarial española (parte Ia), Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de 
Cultura y Medio Ambiente, 1990, p. 18. 

15. A GARCIA I SANZ, Origen de la fe pública del document notarial, cit. 
16. Estan ben documentats un grup d'estudiants catalans que freqüentaren la 

universitat bolonyesa en el primer terç del segle xm. Una sèrie de documents de deute 
fets a Bolonya, que es conserven a l'arxiu de la catedral de Barcelona, ens permeten 
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del notariat pogué entrar directament a través d'ells a les catedrals, que 
solien tenir totes escrivania; també podia arribar-hi a través de la 
recepció de les disposicions canòniques, que podien conèixer perfectament 
bé, ja que els viatges a Roma eren molt freqüents entre els nostres 
eclesiàstics des de la segona meitat del segle x.17 Cal recordar, igualment, 
la influència que l'alta clerecia exercí a la cort catalana, on el canceller, 
que vetllava pel bon funcionament de la cancelleria i per altres aspectes 
legals, era un eclesiàstic, que podia aconsellar el rei sobre el 
desenvolupament del notariat. 

Totes les novetats que sorgissin de Bolonya o de Roma podien 
arribar a Catalunya en poc temps, i la cosa més lògica és que el nou 
concepte de la fe pública arribés ja en el segle XII. L'usatge «Si quis 
testamentum», que retardaria aquesta entrada, té el defecte, reconegut 
pel mateix Arcadi Garcia, de no estar datat; qualsevol datació que se 
li doni serà sempre hipotètica i per tant no és una base segura per a 
una demostració. 

De moment, mentre nova documentació processal o legislativa no 
pugui aclarir definitivament quan la documentació notarial començà 
a gaudir de fe pública a Catalunya, hem de deixar la discussió en aquest 
punt, és a dir, que l'existència d'escrivanies locals, concedides pel rei 
des de mitjan segle XII, és un indici que la documentació que produïen 
gaudia de fe pública, però que l'Usatge 148, atribuït a la segona meitat 
del segle XII nega aquesta possibilitat. 

Arribats en aquest punt, és millor que ens dediquem a analitzar 
el formulari i el lèxic emprat pels documents notarials per tal d'apreciar-
ne l'evolució i, sobretot, l'aparició de les fórmules i del lèxic que indiquen 
la penetració del dret comú i la influència del notariat italià. 

EVOLUCIÓ DEL DOCUMENT NOTARIAL DEL SEGLE XI AL XIII 

Els documents catalans del segle xi són generalment breus. 
S'inicien amb una invocació, com In nomine Domini o In Dei nomine. 

conèixer —entre contractants i testimonis— el nom d'uns vuitanta catalans que es 
trobaven aquells anys a Bolónya. J. MIRET Y SANS, «Escolars catalans a l'estudi de Bolonia 
en la xma centúria», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (1915), 
p. 137-155. És probable que l 'afluència ja hagués començat en el segle XII. 

17. P. KEHR, «El Papat i el Principat de Catalunya fins a la unió amb Aragó», 
Estudis Universitaris Catalans, X I I I ( 1 9 2 8 ) , p . 7 -12 . R . D'ABADAL I DE VINYALS, Com neix 
i com creix un gran monestir pirinenc abans de l'any mil: Eixalada-Cuixà, reed. a Dels 
visigots als catalans, Barcelona, Edicions 62, 1970, I, p. 423, i L'esperit de Cluny i les 
relacions de Catalunya amb Roma i Itàlia al segle x, reed. ibídem, II, p. 13, 18-19, 22-
23, \ L'abat Òliba i la seva època, reed. ibídem, II, p. 155, 162-163, 188-192, 197-199. 
R D'ABADAL, Origen i procés de consolidació de la Seu Ribagorçana, reed. ibídem, II, 
p. 84, 108-109. R. D'ABADAL, La data i el lloc de la mort del comte Berenguer Ramon I, 
reed. ibídem, II, p. 332. Cf. t ambé P. BONNASSIE, Catalunya mil anys enrera (segles x-
xi). Economia i Societat prefeudal, Barcelona, Ed. 62, 1979, p. 371-374. 



3 4 M A R I A T E R E S A F E R R E R I M A L L O L 

Segueix la intitulatio, on apareixen els noms dels atorgants. A l'alta edat 
mitjana les persones són indicades normalment només per un nom i 
n'és indicat el grau jeràrquic, si són eclesiàstics o nobles. Més endavant, 
a mitjan segle xi, comencen a aparèixer cognoms,18 i en la documentació 
barcelonina d'aquesta mateixa època ja trobem signants que indiquen 
els seus oficis menestrals.19 A la intitulatio es fa, sovint, alguna indicació 
de la mena de document de què es tracta com ara: 

Ego Guilelm et uxor sua Engelberga... donatores sumus vobis 
Berengelo Hosten et coniux tua Biliardis.20 

A continuació es passa a l'exposició de l'afer jurídic objecte del 
document. Si és un testament, s'entra en el detall dels beneficiaris dels 
béns deixats, ja que en aquesta època no apareix la figura de l'hereu 
universal. Si es tracta d'una donació, se sol indicar que es fa de bon 
grat: de bono animo et promptaque volúntate,21 o una expressió semblant. 
Seguidament es fa la descripció de la cosa donada, o de la cosa venu-
da, si es tracta d'una compravenda. Si és una terra, en són indicats 
els límits i la naturalesa del domini que hi té el venedor, i sovint fins 
i tot l'origen d'aquest domini, és a dir, si és una aprisió,22 si es té per 
donació d'un altre,23 per compra24 o per herència;25 generalment s'indica 
també si és una terra erma, plantada amb arbres, vinya o terra per 
sembrar; si és una casa, també se n'indiquen els límits i la naturalesa 
del domini.26 Si és una venda se n'indica el preu. Segueixen les clàusules 
al·lusives al traspàs de propietat: en el s. xi pot ésser una fórmula simple, 
com ara: et de nostro iure in vestro tradimus dominio et potestate.27 

En el segle XII s'empren fórmules com: 

18. En un document de 1045, de Poblet, apareixen «Petro Mir, Petro Wilaberto», 
«Vilelmo Sanzio et Remon Sanzio et Vadaldo Osten et Amallo Vilaberto» i d'altres encara: 
A ALTISENT, Diplomatari de Santa Maria de Poblet I, Anys 960-1177, Barcelona, Abadia 
de Poblet-Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1993, doc. 3. 

19. A IGLESIA FERREIRÓS, La difusión del derecho común en Cataluña, p. 117. 
30. A ALTISENT, Diplomatari de Santa Maria de Poblet, doc. 2 (1043, maig, 8). 
21. Ibídem, doc. 4 (1046, juny, 17). 
22. Ibídem, doc. 2 (1043, maig, 8). 
23. Ibídem, doc. 4 (1046, juny, 17): «qui nobis advenit ... per donum Guitardus 

abba seniori nostro». 
24. Ibídem, doc. 6 (1050, gener, 16): «qui nobis advenit de comparacio vel per 

qualescumque voces». 
25. Ibídem, doc. 8 (1052, febrer, 28): «qui nobis advenit de parentorum vel pro 

quacumque voces». 
26. Ibídem, doc. 567 (1176, juny, 27): inclou la fórmula «a fundo usque ad 

sidera», que en el doc. 580 és «de celo usque in abissum». 
27. Ibídem, doc. 12 (1057, juliol, 19). 
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totum integriter et sine engan et sine aliquo reteniu, donamus et 
omnino evacuamus tibi... et successoribus tuis inperpetuo pos-
sidendum 

o bé ja al començament del xm: 

tradimus ad omnem vestram vestrorumque voluntatem omni 
tempore ibi et inde faciendam, sicuti de vestro proprio ac francho 
alodio, sine aliquo retentu que inde non facimus, ómnibus nostris 
vocibus et racionibus et nostrorum inde perpetuo extinctis.2s 

El document es clou, generalment, amb una clàusula de seguretat, 
de tradició visigòtica, que preveu una pena econòmica del doble del 
valor del bé afectat, amb les millores que s'hi hagin fet, com ara: 

Qui contra hanc ista carta vindicionis venent pro inrumpendum 
non hoc valeat vindiccare set conponat in duplo cum omni sua 
inmelioracione, et in antea ista carta vindicio firma permaneat modo 
vel omnique tempore.29 

A continuació apareix la data, amb indicació de dia i mes, segons 
el sistema romà, i l'any, generalment pel regnat dels reis de França fins 
a la fi del segle XII. Seguidament trobem els signes (generalment una 
creu) fets pels atorgants i el nom escrit de la pròpia mà, si en sabien, 
després els signes i noms dels testimonis, que solien ésser tres o més, 
que també poden ésser autògrafs, i finalment el nom i el signe de 
l'escrivà, generalment eclesiàstic, que escriví la carta i que la clogué.30 

A la clausura, ja des del segle xi hi consten les esmenes, si n'hi ha: 

Sig+num Guislabertus levite qui ista carta vindicione scripsit, cum 
litteris suprapositas in linea ubi dicit meminita, et suprapositas in 
linea XIII ubi dicitur propter precium uncias IlIIor auri quod tu 
nobis dedisti integriter et est manifestum, die et anno quod 
swfsignejpra.31 

28. J. M. PONS GURI, El cartoral de Santa Maria de Roca Rossa, docs. 1 (1145, 
novembre, 20), i 12 (1202, setembre, 13). 

29. A ALTISENT, Diplomatari de Santa Maria de Poblet, doc. 2 (1043, maig, 8). 
3 0 . A. M. MUNDÓ I MARCET-J. ALTURO I PERUCHO, La escritura de transición de la 

visigótica a la Carolina en la Cataluña del siglo ix, Actas del VIII Coloquio del Comité 
Internacional de Paleografía Latina, Madrid, 1990, p. 131-138. En l'elaboració deis 85 
docs. conservats per al s. ix, el nombre d'eclesiàstics, 57 en total, és majoritari si el 
comparem amb la minsa presència de laics, només cinc, que actuaren com a escrivents. 
Sembla que la proporció no devia ésser gaire diferent entre els segles xi i XII. 

31. A. ALTISENT, Diplomatari de Santa Maria de Poblet, doc. 17. 
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A Catalunya, el document notarial no tenia exordis llargs, com 
en altres llocs.32 Només els testaments i les donacions solien tenir un 
preàmbul; els testaments per referir-se a la redempció de l 'home per 
Déu, al penediment pels pecats, a la mort inevitable, la caducitat de 
la vida i la necessitat d'estar preparat per a l'altra33 i les donacions a 
l'Església per justificar la decisió presa lliurement, per obtenir la 
misericòrdia divina i el perdó dels pecats.34 

Cal afegir que les clàusules de seguretat de les donacions a favor 
de l'Església solen contenir frases imprecatòries per inspirar terror. 
Malgrat que van desapareixent durant els segles xi i XII, encara s'en 
poden trobar exemples de la fi del s. XII, com: 

Si quis hoc rumpere voluerit non valeat sed in duplo componat 
et sola pressumpcione iram Dei incurrat (1194) 

o 

Si quis hoc rumpere voluerit non valeat, sed sola presumpcione iram 
Dei Patris omnipotentis incurrat, et cum luda proditore dampnatus 
in infernum porcionem suam accipiat (1197). 

Segons Pons Guri, la introducció del jurament garantirà en el 
futur el compliment del contracte i farà desaparèixer la clàusula penal,35 

però aquest abandó és lent. Des de mitjan segle xii trobem fórmules 
com aquesta: 

Et plivio vobis per fidem meam rectam quod de his ómnibus vos 
non ingannem nec ingannari permittam.36 

32. M. LUCAS ÁLVAREZ, El notariado en Galicia hasta el año 1300, Actas del VII 
Congreso Internacional de Diplomática, València, 1986, I, p. 369. 

33. A. M. UDINA I ABELLÓ, La successió testada a la Catalunya Altomedieval, 
Barcelona, Fundació Noguera, 1984, p. 40-41. 

34. A. FÀBREGA I GRAU, Diplomatari de la catedral de Barcelona. Documents dels 
anys 844-1260, I. Documents dels anys 844-1000, amb l'estudi Datació dels documents 
de la catedral de Barcelona (segles ix-xm), de J. BAUCELLS I REIG, Barcelona, Arxiu Capitular 
de la Catedral de Barcelona, 1995, doc. 8 (919, agost, 31). 

35. J. M. PONS GURI, El cartoral de Santa Maria de Roca Rossa, Barcelona, 
Fundació Noguera, 1984, p. 26. 

36. A. ALTISENT, Diplomatari de Santa Maria de Poblet, I, anys 960-1177, Barcelona, 
Abadia de Poblet - Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1993, doc. 307 
(1167, març, 4). Cf. també el doc. 352 (1169, juliol, 1): «Et convenio et plivio Deo et 
vobis quod, ab hoc die in antea, in illo vestro honore sicuti est ultra predictum torrentem 
ego non queram per me nec per alios, nec faciam aliquid quod michi amorem fratrum 
Populeti auferat, immo ero vobis fídelis amicus sempe secundum meum posse». Cf. 
també doc. 456. 
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Alguns, però, inclouen el compromís i la clàusula penal, tot junt, 
per a més seguretat, com l'exemple següent: 

Et totum, sicut superius scriptum est, plivimus Domino Deo et vobis 
per nostras fides rectas, sine vestro enganno. Si quis hoc donum 
inquietare vel infringere temptaverit, non valeat, set in duplo 
componat, et in antea sit firmum omni tempore,37 

El 1219 ja trobem una fórmula més moderna i romanitzada del 
jurament: 

Et ad vestram maiorem firmitatem nos ambo (els Mediona) per 
Deum iuramus supra Sancta IlIIor Evangelia hec omnia prefata et 
singula firmiter semper attendere et observare....38 

Les renúncies a tots els drets 
Segons afirma Pons Guri, l'etapa que va de la fi del segle XII fins 

a mitjan segle XIII és d'una gran incertesa jurídica, per manca 
d'estabilitat normativa, per la coexistència de diversos drets: civil i 
canònic, escrit i consuetudinari i per les tempatives d'introducció d'un 
nou dret, el dret comú o romà. El temor que alguna norma nova o 
vella pogués deixar sense eficàcia els actes i contractes portà en aquesta 
època a incloure en els documents clàusules de renúncia a qualsevol 
dret que els pogués invalidar. Ja en un document del Cartulari de 
Poblet, del 1171, trobem l'afirmació que l'obligació contreta non posse 
esse disrupta per nulla lex gòtica nec romana39 i se'n troben altres de 
posteriors: 

1197. si aliquo iure, scripto vel non scripto, legali vel divino, vel 
excepcione aliqua in futurum huic contractui obviam ire possemus, 
illi iuri penitus renunciamus. 
1215. si aliquo iure scripto vel non scripto, legali vel divino, civili 
vel canonico, publico vel privato, generali vel speciali, vel aliqua 
consuetudine vel racione, sive excepcione... penitus renuncio...40 

37. A. ALTISENT, Diplomatari de Santa Maria de Poblet, doc. 405 (1171, setem-
bre, 28). 

38. M. del C. ALVAREZ MÁRQUEZ, La baronia de la Conca d'Òdena, Barcelona, 
Fundació Noguera, 1990, doc. 65. 

39. A. ALTISENT, Diplomatari de Santa Maria de Poblet, doc. 419 (1171, novem-
bre, 28). 

40. J. M. PONS GURI, El cartoral de Santa Maria de Roca Rossa, p. 23, i 
docs. 45 i 61. 
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1229. Et ut firmius sit omni iuri scripto et non scripto, divino et 
humano et omni constitucione nove et veteri contra hoc omne 
veniente et nobis subvenienti cum presenti carta penitus 
renunciamus,41 

Aquest fenomen no és privatiu de Catalunya. Les renúncies a tots 
els drets també van aparèixer a Itàlia i més aviat que al nostre país, 
ja des de mitjan segle XII;42 podem pensar, doncs, que la incertesa jurídica 
ja s'havia produït abans a Itàlia i que la solució de la renúncia a tots 
els drets també ens pervingué del mateix origen que la influència 
romanitzant, tot i que la renúncia s'adapta a les circumstàncies 
catalanes. La renúncia es mantingué durant força temps, a Itàlia i també 
a Catalunya. 

Introducció de renúncies del dret romà 
Des de la fi del segle xii, els notaris s'esforcen a dotar els documents 

que redacten de garanties que assegurin la validesa del negoci jurídic 
i que impedeixin que pugui ser impugnat o anul·lat en judici. El dret 
romà havia dissenyat una sèrie de canals d'impugnació —les accions 
i excepcions— per a determinades causes de nul·litat: atemptat contra 
la moral, falta de capacitat d'obrar, i vicis de la voluntat d'algun dels 
atorgants: violència exercida amb coacció i amenaça contra algun d'ells, 
error en l'apreciació o dol, és a dir, maquinació enganyosa per induir 
l'altra part a fer un contracte que altrament no hauria fet.43 

Les excepcions del dret romà que s'introdueixen primer en els 
nostres documents són les que fan referència al preu de la cosa venuda, 
com la de non numerata peccuniae (1194) i peccuniae non receptae 
(1219);44 segons els tractadistes del notariat, com Rolandino, el preu 
havia de ser pagat perquè el contracte es perfeccionés i havia de ser 
pagat, a més, en numerari ja que d'altra manera la naturalesa del 

41. A. GALERA I PEDROSA, Diplomatari de la vila de Cardona (anys 966-1276), 
Barcelona, Fundació Noguera, 1998, doc. 366. 

42. A Cremona des del 1146, a Piacenza des del 1149, etc.: T. CAGNOLA, «II ritorno 
all'applicazione delle norme di diritto romano tra Po ed Appennino nei secoli xn e xm», 
Studi di Storia Medioevale e di Diplomática, 9 (Bolonya, 1987), p. 33-48, concretament, 
p. 35-36. Aquesta autora no atribueix, però, l'aparició d'aquestes renúncies a la incertesa 
jurídica a la qual al·ludeix Pons Guri i més aviat creu que són poc indicatives per a 
l'estudi del retorn a l'aplicació del dret romà. L'explicació de Pons Guri sembla més 
aguda. 

43. J. MIQUEL, Dret privat romà, Madrid, Marcial Pons, 1995, p. 140-150. 
44. J. M. PONS GURI, El cartoral de Santa Maria de Roca Rossa, p. 22-25, docs. 

44, 13 etc. Cf. també la renúncia «exceptioni non numerate pecunie» als docs. del 1207 
i del 1211 i següents de M. del C. ÁLVAREZ MÁRQUEZ, La baronia de la Conca d'Òdena, 
docs. 60 i 61. 
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contracte hauria canviat i en comptes de venda hauria estat permuta; 
els diners havien de ser comptats en presència del notari, només en 
aquest cas es podia prescindir d'aquelles excepcions; si els diners es 
lliuraven en un saquet, per exemple, i no es comptaven, calia incloure 
aquelles excepcions. Generalment, si el preu no es pagava tot i se'n 
deixava una part ajornada, el document de venda no ho deia i es feia 
un altre document a part on constava aquest fet.45 

També en relació amb el preu, calia preveure un error en la seva 
fixació que pogués donar lloc a anul·lació per recurs a les actiones 
rescissoriae, a causa de la lesió ultra dimidiam iusti precii, que en català 
es coneixia com l'engany de mitges. És a dir, si qui alienava un bé 
en cobrava un preu inferior a la meitat del preu just, tenia dret a 
demanar la rescissió del contracte lesiu. Per tal d'evitar l'anul·lació es 
renunciava a recórrer a aquesta acció. Els documents més antics 
renuncien o donen el que valgui de més la cosa venuda: Quicquid autem 
plus valet de predictis DL solidis totum donamus,46 Un document del 
1206 ja esmenta la llei: renunciando expresse illius legis beneficio que 
deceptis ultra dimidiam iusti precii succurritur,41 mentre que altres del 
1214 i del 1216 ho fan en aquests termes dupli enganni beneficio ac 
parti et omni recessorie penitus renunciamus o Renuncio... omni accioni 
et racioni et facto quod dicitur recessoria),48 La renúncia no era una 
qüestió merament formal. Hi hagué qui féu recurs a aquesta acció per 
tal de desfer una venda feta a menys de la meitat del preu just, com 
ho demostra una sentència arbitral de 1231 a Vic.49 

Dins de la línia de donar garanties a les parts contractants es situa 
la inclusió de la clàusula d'evicció a les compravendes, per la qual el 
venedor s'obliga a respondre de la possible reclamació d'un tercer sobre 
la cosa venuda, que trobem ja el 1206: Obligando tibi et tuis de eviccione 
me et omnia bona mea mobilia et immobilia, habita et habenda.50 

45. R. NÚÑEZ LAGOS, El documento medieval y Rolandino (tirada a part de la 
introducció de Aurora, de Rolandino Passagero, Madrid, 1950), Madrid, 1951, p. 186-
188. 

4 6 . J . M . PONS GURI, El cartoral de Santa Maria de Roca Rossa, d o c . 12 ( 1 2 0 2 ) . 
47. J. M. PONS GURI, El cartoral de Santa Maria de Roca Rossa, doc. 65. Un dels 

documents de Cardona presenta així aquesta excepció: «Et renuncio... expresse illi legi 
que corigit et destruit vendicionem minus iusti precii esse factam non valere»: A. GALERA 
I PEDROSA, Diplomatari de la vila de Cardona, doc. 431 (1252). Sabem que hi havia litigis 
per causa de vendes a menys de la meitat del preu just, com ho mostra una sentència 
arbitral del 1231: R. GINEBRA I MOLINS, Manual primer de VArxiu de la Cúria Fumada 
de Vic (1230-1233), Barcelona, Fundació Noguera, 1998, doc. 392. 

48. J. M. PONS GURI, El cartoral de Santa Maria de Roca Rossa, docs. 67 (1214) 
i 5 4 ( 1 2 1 6 ) . 

4 9 . R . GINEBRA MOLINS, El manual primer, d o c . 3 9 2 . 
50. J. M. PONS GURI, El cartoral de Santa Maria de Roca Rossa, p. 22-25, i 

doc. 65. 
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Comencen a aparèixer també les renúncies a la prohibició de 
transmissió de béns dotáis o afectats per l'esponsalici, des de 1219, 
almenys: necper vocem sponsalicii ex me, Guillelme iamdicte... veniamus 
nec amplius venire faciamus,51 Més endavant ens ocuparem amb més 
detall de totes les prohibicions relatives a les dones. 

Des del començamentdel segle xin trobem també la renúncia al 
benefici de la divisió d'accions i a l'Epístola Divi Adriani en les fiances 
solidàries,52 bé que a vegades algun escrivà aplica, per exemple, aquesta 
darrera renúncia a les palpentes, sense que pertoqui, en un cas en què 
no hi ha fiances.53 Més endavant ja insistiré en la incorporació a 
l 'instrument notarial de totes aquestes aportacions del dret romà i 
justinianeu, que arriba al seu punt més alt en el segle xiv. 

La consolidació del notariat d'influència italiana 
La documentació notarial publicada fins ara i la inèdita permeten 

afirmar que és als primers vint anys del segle XIII quan es produeix la 
«contaminació», com deia Arcadi Garcia, del nostre notariat pel notariat 
italià en els formulismes i en el llenguatge. Probablement els canonges 
i altres persones que havien estudiat a Bolonya van tornar amb formu-
laris italians que foren copiats i usats aquí i que degueren solucionar 
els problemes dels notaris, enfrontats a una complicació creixent de 
la seva feina a causa de la multiplicació de les tipologies documentals; 
altrament no s'explicaria un canvi tan radical en tan poc temps. 

Des d'aquest moment, la influència del notariat italià creix durant 
la resta del segle XIII fins a consolidar-se definitivament en el xiv. 

Durant el segle XIII es produí, encara, un altre fenomen molt 
important per a la consolidació del notariat com a institució important. 
La difusió del paper permeté formar manuals amb els resums de tots 
els documents que es redactaven a l'escrivania, que són ara per a 
nosaltres una finestra oberta per on desfila la vida medieval. A les 
primeres dècades del segle XIII, la utilitat d'aquests manuals fou ben 
diferent. Probablement van ajudar a afermar la confiança en la figura 
del notari i en la seva escrivania, que van esdevenir peces importants 
de la vida de la comunitat. En efecte, l'existència dels volums amb els 
resums de tots els documents expedits permetia fer comprovacions, feia 
molt més complicades les falsificacions i permetia l'obtenció de còpies. 

51. Ibídem, p. 25, doc. 61. 
52. Ibídem, p. 22-25. 
5 3 . M. J . ARNALL I JUAN i J . M . PONS I GURI, L'escriptura a les terres gironines, 

segles IX-XVIII, Girona, Diputació de Girona, 1993, I, doc. 51. 
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Entre el segle XIII i el segle xiv i entre aquest i el xv els canvis 
no són gaire importants; potser les fórmules adequades a cada mena 
de document es coneixen millor i s'allarguen més. El canvi més impor-
tant és, en el segle xiv, l'intent oficial d'obligar els notaris a portar un 
llibre registre, on es copiessin íntegres els documents expedits, i no 
solament els resums. Però això hauria suposat un augment de personal 
tan important per a les escrivanies que l'ordre fou incomplerta a molts 
llocs, especialment a Barcelona. 

L A TIPOLOGIA DOCUMENTAL 

Des de mitjan segle xi, es registra una evolució important en la 
tipologia del document notarial, que s'amplia progressivament. Els 
documents notarials més freqüents en el segle x, pel que fa a l'àmbit 
privat, havien estat les donacions, les vendes, les permutes i les 
constitucions de penyores i també els testaments, o les adveracions 
sagramentals dels testaments orals; Bonnassie creia que les darreres 
voluntats foren expressades només oralment durant un cert temps,54 

afirmació matisada per Udina, segons el qual a Catalunya, a Occitània 
i a Itàlia pervisqué el testament, bé que a Catalunya no tenim docu-
mentació fins al segle ix. Tot aquests documents, donacions, vendes, 
permutes, empenyoraments i testaments continuen presents en la resta 
de l'edat mitjana i reflecteixen l'evolució del dret —amb l'aparició de 
noves clàusules i renúncies— i l'evolució de la mateixa societat. Des 
del segle xii s'usen nous documents de prova com les cartes partides 
per a negocis bilaterals.55 

Contractes feudals 
Des de mitjan segle xi fins a mitjan segle xii, el document notarial 

s'obre a noves figures contractuals, derivades de la consolidació del 
feudalisme, com les convenientiae i els juraments de fidelitat. Les 
convinences o convencions definien els lligams entre els senyors i els 
seus fidels o entre llinatges nobiliaris, sense intervenció de cap jurisdicció 
pública o privada; s'aplicaven a concessions de feus però també a la 
regulació de problemes de successió, repartiment de rendes, promeses 
de casament, aliances defensives o ofensives entre llinatges, pactes de no-
agressió o veritables tractats de pau, tal com assenyala Bonnassie. Pel 

54. P. BONNASSIE, Catalunya mil anys enrera, p. 23. A. M. UDINA, La successió 
testada, p. 37-38. Cf. t ambé J. BASTIER, «Le testament en Catalogne du ix au xii siècle: 
une survivance wisigothique», Revue Historique du droit français et étranger, 3 (1973), 
p . 3 7 4 - 4 1 7 . _ 

55. Á. CANELLAS, El notariado en España, p. 123. 
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que fa a les concessions de feus, se solien redactar en dos documents, 
en l'un el senyor prometia un feu i en l'altre el fidel oferia els seus serveis 
i prometia prestar homenatge i jurament al senyor.56 

Una altra tipologia documental molt usada en aquesta època és 
la comanda. Comanda significava consignació o lliurament en custòdia 
d'un bé moble o immoble, trobem, doncs, comandes de castells a 
castlans, que tenien la missió de custodiar-los; comandes de cavalls, 
d 'armadures i d'armes lliurades per un senyor als seus fidels, que el 
servien en la guerra,57 etc. La comanda seguirà una evolució sorprenent 
que, en els segles xm, xiv i xv, la integrarà en el món del comerç, món 
amb el qual la solem identificar. 

També dins d'aquest apartat hem de considerar els documents de 
submissió a un senyor o de reconeixement de senyoria, si la submissió 
era anterior. Des del segle xi, amb la servitud personal, es consolidà 
l'adscripció a la terra.58 Des de llavors i especialment des del segle xii, 
abunden els reconeixements de servitud personal.59 En el segle xm, a 
Vic, prenen la forma de donació del propi cos i dels béns de qui fa 
el reconeixement, i dels seus descendents, a un tercer, reconegut com 
a senyor, al qual generalment s'accepta de pagar un cens; el senyor 
queda obligat a defensar aquests vassalls: 

donamus vobis... corpora nostra et omnes infantes nostros quos 
habemus et habituri, et omnes bona et res nostras, mobiles et 
inmobiles, habitas et habendas ubicumque simus vel maneamus, 
ita quod nullum alium seniorem reclamare possimus nisi vos et 
successores vestros... donamus tibi omni tempore annuatim in festo 
Omnium Sanctorum I par caponum. Et vos et successores vestri 
deffendatis et manuteneatis et protegatis nos et omnes infantes, 
honores et res nostras.60 

56. P. BONNASSIE, Catalunya mil anys enrera, I, p. 23 i II, p. 32-35 i 184-187. 
Cf. exemples de documents de convinences a A. ALTISENT, Diplomatari de Santa Maria 
de Poblet, d o c s . 3 ( 1 0 4 5 ) , 5 ( 1 0 4 7 ) , 4 8 ( 1 1 0 8 ) . T a m b é a A. GALERA I PEDROSA, Diplomatari 
de la vila de Cardona, doc. 351, una convenció entre nobles. 

57. P. BONNASSIE, Catalunya mil anys enrera, I, p. 23 i II, p. 36-39 i 187-188. 
A GARCIA SANZ, «La commenda de castillos en el siglo xi», Ansa, III (1960), p. 321-
.328. 

58. P. BONNASSIE, Catalunya mil anys enrera, 2, p. 253-256, p. 260-267. 
59. Cf. exemples de reconeixement de domini personal, del segle xn, a E. de 

HINOJOSA, El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante la Edad Media, 
dins Obras, II. Estudios de investigación, Madrid, Publicaciones del Instituto Nacional 
de Estudios Jurídicos, 1955, p. 106. Cf. altres exemples de reconeixement de domini, 
on consta l'obligació de remença, dels segles xm i xiv: ibídem, p. 107. 

60. R. GINEBRA, Manual primer de l'Arxiu de la Cúria Fumada, doc. 827. 
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En alguns casos, en el segle XIII, es pacta una remença per sortir 
de senyoria, malgrat que no s'usa aquest nom.61 Ja en aquest mateix 
segle trobem documents que formalitzen la sortida de senyoria 
mitjançant una definició, absolució o remissió, que són els termes que 
se solen usar per qualificar-los. En els segles xiv i xv, el document 
s'allarga i es fa més precís.62 

1230. Bernardas de Villagranata... diffinio te Mariam, filiam que 
fuisti de Petro de Salleda, et omnes infantes tuos et res tuas ita quod 
unquam ego... in te vel infantes et res tuas aliquid demandare non 
possim, set sempersis a me et successoribus meis...soluta et diffinita, 
ubicumque sis, cum universis infantibus et rebus tuis. Et propter 
hoc recipio XXX solidos.63 

1372. Ego, Bemardus de Talamanca... ex certa sciencia absolvo, 
difinio, evacuo et remitto ac etiam liberam facio te Geraldam, 
feminam meam naturalem, cum omni prole tua... ab omni iugo, 
dominio et senioratico meis eximo de presenti, concedens tibi quod 
ex nunc possis ire, morari et habitare quocumque et ubicumque 
volueris et tibi eligere et proclamare quemcumque dominum volueris 
et omnia alia et singula facere quecumque potest persona libera, 
senioratico seu dominio alterius non subiecta sine cotradiccione... 
pro huiusmodi autem absolucione dedisti et solvisti michi... octua-
ginta solidos barchinonenses... 

Documents referents a la successió i al matrimoni 
El dret familiar evoluciona molt entre el segle xii i el XIII. Els 

testaments anteriors al segle xii no feien diferències entre els fills i 
distribuïen els béns d'una manera més o menys igualitària. J. M. Font 
Rius troba una designació d'hereu de 1170, dins d'una família noble;64 

aquesta designació ja és un indici de la recepció del dret romà, 
perceptible de manera més acusada en els testaments del començament 
del segle XIII, en els quals ja apareix la diferenciació entre les deixes 
als diversos fills, en concepte de hereditate et legitima, i l'hereu universal, 
amb la previsió de substitucions en l'herència universal en cas de mort 

61. R. GINEBRA, Manual primer de l'Arxiu de la Cúria Fumada, docs. 889 i 1071. 
62. Cf. exemples del segle XIII A R. GINEBRA, Manual primer de 1'Arxiu de la Cúria 

Fumada, docs. 36, 88, 169, 171, 201 etc. Cf. un exemple del segle xiv, concedit contra 
pagament de 80 sous, a M. T. FERRER, La redacció de l'instrument notarial a Catalunya, 
doc. 10. 

63. R. GINEBRA, Manual primer de l'Arxiu de la Cúria Fumada, doc. 88. 
64. J. M. Fonr Rius, Recepción del Derecho Romano, p. 94. 
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del primer designat.65 Els fills barons són preferits a les filles a l'hora 
de designar hereu universal, que és el més gran dels fills barons: les 
substitucions es fan per ordre d'edat, entre els fills barons, relegant els 
fills eclesiàstics. Tenim un exemple modèlic d'aquest sistema en el 
testament de Francesc Sunyer, ciutadà de Barcelona, de l'I 1 d'abril de 
1459. La declaració d'hereu universal s'hi formula així: 

Omnia vero alia bona et iura mea universa quecumque sint et etiam 
ubicumque dimito et concedo dicto Francisco Sunyerii, filio meo 
legitimo et naturali, instituens ipsum michi heredem universalem. 
Vero si forsan dictus Franciscus michi heres non erit et decesserit 
quandocumque sine liberis de legitimo et carnali matrimonio 
procreatis, hiis casibus et eorum quolibet substituo sibi et michi 
heredem instituo dictum Petrum, filium meum, si tune vixerit... 

Les substitucions continuen, amb el mateix formulari, en favor 
dels altres fills: Melcior, Joan, si no havia entrat en un orde religiós, 
i Guillem, amb la mateixa condició. El plantejament varia a la fi d'a-
questes substitucions i s 'abandona el sistema d'hereu universal, ja que 
en cas que l'herència hagués pervingut a Guillem i aquest realment 
hagués entrat en un orde religiós, el testador decideix que l'herència 
sigui repartida a parts iguals entre el mateix Guillem i dos germans 
presumiblement també religiosos, Gaspar i Baltasar; d'aquest darrer 
consta que, en el moment de testar el seu pare, pertanyia a l'orde de 
Sant Joan de Jerusalem; de Gaspar no es diu que fos religiós, però ho 
devia ser des del moment que no entra en la llista d'hereus universals. 

Cal fer notar que la desigualtat entre els fills que suposa la 
institució de l'hereu universal es manifesta també en els llegats. En el 
mateix testament de Francesc Sunyer, els fills més grans, Pere i Melcior, 
reben un llegat de 150 lliures; Gaspar rep 100 lliures, mentre que 
Baltasar, membre de l'orde de l'Hospital, rep només 50 lliures; tots ells 
figuren com a fills d'una de les tres esposes del testador, segurament 
la segona, anomenada Magdalena. Dos fills més, Joan i Guillem, dels 
quals no se n'indica la mare, reben igualment 50 lliures; probablement 
també eren destinats a entrar en algun orde religiós, com es veu en 

65. M. J. ARNALL I JUAN, Testaments de fons monacals gironins existents a l'arxiu 
de la Corona d'Aragó (segles xi-xv). Llurs clàusules diplomàtiques, a De scriptis notariorum, 
Barcelona, Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història. Departament 
d'Història Medieval-Paleografia i Diplomàtica, 1989, p. 39-159, concretament sobre 
aquest tema p. 76-79, on fa referència a un doc. de 1213 amb la fórmula: «instituo 
mihi heredem in ómnibus bonis meis mobilibus et immobilibus». A. GALERA I PEDROSA, 
Diplomatari de la vila de Cardona, doc. 357, de 1226 amb la fórmula «universaliter 
dimitto», sense aquesta fórmula, doc. 335, de 1219. 
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les substitucions de l'hereu universal, en què es fa la reserva que poden 
ser hereus universals si no han entrat en religió. 

La desigualtat es manifesta encara més clarament entre les filles. 
La gran, Clara, casada amb Pere Metge i filla de la que havia estat 
segurament la primera muller, Constança, rebé 100 lliures; Caterina, 
que era monja a Jonqueres, només 10 lliures; Elionor, també monja 
del mateix monestir, 100 lliures; Constança, casada amb Bernat Pol, 
rebé només deu lliures; totes eren filles de Magdalena. El mateix 
tractament tingué una fillastra, Eulàlia, casada amb Pere Robert, que 
rebé també deu lliures. Dos néts, Isabel Coscó i Joan d'Ortigues reberen 
igualment deu lliures, mentre que la resta de néts no esmentats 
obtingueren 30 sous.66 

La dona rep en els testaments un tractament molt divers. En el 
segle xii trobem la figura de la vídua usufructuària amb la fórmula 
«domina et potentissima».67 Al mateix temps que es consolida el dot 
de l'esposa aportat per la seva família, aquesta condició d'usufructuària 
apareix menys sovint. La dona veu confirmat en el testament del marit 
el seu dot i rep algun llegat més, robes, mobles etc. i, si no es torna 
a casar, alguna renda. El testament abans al·ludit de Francesc Sunyer, 
del segle xv, ens mostra l'herència per a una dona, que és la tercera 
esposa i que segurament no té fills del testador: 

Preterea laudo, approbo, ratifico et confirmo dicte domine Johanne, 
uxori mee, dotem suam et sponsalicium suum, prout in suis 
continetur dotalibus instrumentis inter me et eam factis, testificatis 
per discretum Petrum Paulum Pujades, notarium publicum 
Barchinone. Et ultra ipsam dotem dimitto dicte uxori mee toto 
tempore vite sue naturalis, ipsa vívente sine viro, habitacionem in 
hospicio meo, scilicet cameram in qua ego sum assuetus dormiré 
et requiescere et lectum ipsius camere bene fornitum de cortines, 
matalaffs, travesser, márfaga e posts e petges, prout hodie est 
fornitum, unum par de coxins, sis parells de lansols de quatre teles, 
dues vànoves e una flassada cardada, prout ipsa elegerit, cóffrens, 
bancals et totum fornimentum ipsius camere, prout hodie estfornita. 
Et ultra hoc volo et mando quod heres meus universalis infrascriptus 
teneatur daré dicte uxori mee, quamdiu vixerit, annis singulis decem 
quarterias frumenti, quatuor carricas sive somades de most de 
meliori quod colligetur in turri mea et duas carricas de remost et 

66. AHPB, Esteve Mir, manua l de testaments de 1455-1456, ff. 7v-10 r. 
67. A. ALTISENT, Diplomatari de Santa Maria de Poblet, I, docs. 441 (1172), 461 

(1173): «Et uxor sua Saurina sit domina et potens honoris sui totius, d u m fueri t sine 
marito». A. GALERA I PEDROSA, Diplomatari de la vila de Cardona, docs. 335 (1219) i 357 
(1226). 
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duas carricas de vin grech et unam carricam vini cocti et ultra hoc 
in peccunia numerata decem libras annuales sibi solvendas annis 
singulis dum fuerit sibi vita comes, ipsa tamen vívente sine viro.68 

També es manté la vídua usufructuària en el segle xv, per exemple, 
en un matrimoni sense fills com el del notari Pere Andreu, que redactà 
el testament el 4 de desembre de 1432 i nomenà hereus a mitges 
l'Hospital de la Santa Creu i una sèrie de causes pies. Entre les rendes 
assignades a la vídua hi havia els salaris derivats dels documents estesos 
a partir dels protocols propis i heretats, que el testador llegà a un antic 
escrivà seu, Nicolau de Mediona: 

Preterea laudo et approbo dicte domine Blanquine, uxori mee, dotem 
suam, que est septem mille solidos barchinonenses, et augmentum 
sive donacionem propter nupcias, quam dotem me habuisse et 
recepisse confíteor, quod quidem augmentum sibi dimitto ad omnes 
suas voluntates inde libere faciendas perpetuo. ítem dimitto ipsam 
dominam uxorem meam dominam et potentem ac usuffructuariam 
omnium bonorum meorum quamdiu caste vixerit et sine viro et 
ipsam dotem et augmentum sibi solvi non petierit, remittens sibi quod 
non teneatur cavere nec aliquam caucionem prestare de utendo et 
fruendo arbitrio boni viri nec alias. Item dimitto sibi omnes vestes 
lane, lini ad opus sui corporis et omnia jocalia sua ad omnes suas 
voluntates,69 

No podem comentar la infinita varietat de situacions de l'esposa 
en el testament del marit. Maria Josepa Arnall n'ha recollit alguns en 
el seu treball sobre els testaments de fons monacals gironins.70 

Passarem ara a considerar els béns de la dona dins del matrimoni; 
les primeres mencions d'aquests béns corresponen a les donacions del 
marit a la muller amb motiu del matrimoni, anomenades dot, donació, 
arres, esponsalici o dècima perquè, en alguns casos, era més o menys 
la dècima part dels béns del marit, com era establert per la llei visigoda. 
Segons Lalinde, entre el segle x i el XII hi hagué una influència del Liber 
Iudiciorum visigot —conegut com a dret consuetudinari, però rarament 
consultat directament— en aquests pactes matrimonials, influència que 
es barrejà amb la terminologia del dret teodosià, a través del Breviari 
d'Alaric, del qual es tenia esment a través de les terres llenguadocianes; 

68. AHPB, Esteve Mir, manual de testaments de 1455-1456, ff. 7v-10r. 
6 9 . M . T. FERRER I MALLOL - J. RIERA I SANS, «La s u c c e s s i ó n o t a r i a l i e l t r a s p à s 

de protocols en terres catalanes a la Baixa Edat Mitjana», Estudios Históricos y 
Documentos de los Archivos de Protocolos, III (1974), doc. 6, i p. 404-408. 

7 0 . M. J. ARNALL I JUAN, Testaments de fons monacals gironins, p . 7 4 - 7 6 . 
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el Breviari influí, almenys, en la terminologia, per exemple «esponsalici», 
que no procedia pas del món visigot, deu tenir aquest origen.71 

Malgrat que són més antigues les donacions del marit a la muller, 
aviat comencen a aparèixer també les donacions d'aixovar per part de 
la família de la dona. N'hi ha un exemple ben antic, del 1063, al 
Diplomatari de Poblet, en el qual dos germans donen a la seva germana 
i al seu marit vinyes, cases i un hort ad vestrum propium alodium per 
exovar. Un altre exemple més tardà, del 1100, conté uns pactes ma-
trimonials dins d'una convinença feudal, en la qual s'estipulen els béns 
que rebrà la neboda d'un dels contraents en el seu matrimoni amb 
l'altre; el document conté fins i tot la descripció de la presa de possessió 
dels béns donats.72 En algunes comarques, particularment a la de Santa 
Coloma de Queralt, Tortosa etc., els pactes matrimonials mantenen 
l'antiga associació del matrimoni en els béns i especialment en totes 
les adquisicions i millores fetes en el futur; són els pactes mig per mig, 
mitja guadanyeria, etc.: et habeamus medium per medium omnes emp-
tiones et adquisitiones quas insimul fecerimus, omnes emptiones et 
meliorationes, etc.73 A la diòcesi de Girona es preveia una aportació 
igual al matrimoni per part dels contraents, de manera que el marit 
donava a l'esposa béns o diners equivalents al dot que ella aportava, 
aportació denominada tantundem.74 A vegades es troben en els nostres 
protocols acords matrimonials que deuen correspondre a costums 
forans, però que el notari devia relacionar amb els usos locals que 
acabem de comentar. L'any 1410 un cec bretó, Joan de la Palma, i la 
seva muller Caterina pactaren un agermanament o comunitat de béns 
mentre visquessin i la successió mútua en cas de mort. Sorprèn aquesta 
preocupació per plasmar en un document notarial el règim matrimonial 
de béns en una parella que es declaren mendicants.75 

71. A. ALTISENT, Diplomatari de Santa Maria de Poblet, I, docs. 81 (1133) i 128 
( 1 1 5 0 ) . Cf. a l t r e s e x e m p l e s d e d o n a c i ó o e s p o n s a l i c i a l a m u l l e r a J . LALINDE ABADÍA, 
«Los pactos matrimoniales catalanes (Esquema histórico)», Anuario de Historia del 
Derecho Español, XXXIII (1963), p. 150-171, docs. 1-5. Sobre la dècima part dels béns 
del marit, amb esment de la llei goda cf. ibídem, docs. 1, 2 i 4, dels anys 1077, 1083 
i 1170, respectivament. 

72 . A. ALTISENT, Diplomatari de Santa Maria de Poblet, I , d o c . 19 ( 1 0 6 3 ) , 4 4 ( 1 1 0 0 ) . 
73. Cf. totes les varietats d'aquests pactes a J. LALINDE ABADÍA, LOS pactos 

matrimoniales catalanes, p. 173-180. 
74. Cf. totes les varietats d'aquests pactes a J. LALINDE ABADÍA, Los pactos 

matrimoniales catalanes, p. 178. 
75. «Nos, Johannes de la Palma, carens vísu, oriundus ducati Bretanye regni 

Francie, et Caterina, eius uxor, mendicantes, ex certa sciencia ajermanamus et 
associamus nos adinvicem super ómnibus et singulis bonis et rebus ac iuribus nostris 
mobilibus et immobilibus que modo habemus et deinde habebimus, Deo dante, 
undecumque, qualicumque racione, volentes et concedentes alterum nostri alteri ad 
invicem quod omnia bona et iura nostra et utriusque nostrum habita et habenda durante 
dicto matrimonio sint communis ínter nos ambos, ita quod, dum nos ambo pariter 
vixerimus et matrimonium duraverit inter nos, sint omnia ipsa bona, que nunc ambo 
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A mitjan segle XII es va consolidant el règim matrimonial basat 
en l'aportació del dot per part de la dona, correspost per una donació 
del marit; és un sistema basat en el dret romà que es va introduint. 
Aquesta aportació per part de la dona, coneguda primer amb el nom 
d'aixovar, com ja hem vist, aviat pren el nom de dot, reservat abans 
per a la donació del marit a la muller. L'aportació de l'esposa ja pren 
el nom de dot en un document de 1199 i a mitjan segle xm és freqüent 
que hom hi faci constar que el dot es lliura en concepte de Ilegítima 
o de Ilegítima i millora; cal advertir, però, que a vegades els papers 
es canvien i si un cabaler es casa amb la pubilla d'un mas, per exemple, 
és ell qui aporta un aixovar. L'aportació del dot la solen fer els pares 
de l'esposa o, quan falten, els germans o altres parents, que pacten a 
vegades la retenció de l 'usdefruit sobre els béns donats, bé que és més 
freqüent la disposició sobre el destí del dot en cas de la mort sense 
fills de la beneficiària, cas en el qual es pactava el retorn del dot a 
la família de la dona, en tot o en part.76 

L'antiga donació del marit a la muller, l'esponsalici, persisteix 
encara durant la primera meitat del segle xm en alguns casos, però es 
transforma després en la donació propter nuptias, d'origen romà, que 
pot assolir quantitats importants; més endavant l'única aportació del 
marit és l'escreix, anomenat també millora o esponsalici, que es fixa 
en relació amb el dot aportat per la dona, que augmenta i millora; durant 
el segle xm donació propter nuptias i escreix conviuen, bé que la primera 
té tendència a desaparèixer o almenys a mantenir-se només en algunes 
comarques, com a Girona, mentre que l'escreix es va imposant i a vega-
des és denominat també donació propter nuptias; l'escreix és generalment 
la meitat del dot aportat per la dona.77 

Pertany també al dret familiar un nou contracte, el de l'heretament, 
pel qual el pare dóna en vida al fill uns béns a compte de l'herència, 
decisió que es pren, generalment, quan el fill es casa; a vegades es pot 
indicar que correspon a la Ilegítima. Ja n'hi ha exemples de mitjan se-
g l e XII I . 7 8 

insimul habemus et habebimus et alter habet et de cetero habebit undecumque aliqua 
racione, titulo sive modo, comunia inter nos et ex eis vivamus, colamus nos adinvicem 
sanos et inflrmos, prout decet inter virum et uxorem; soluto t amen mat r imonio inter 
nos per mor tem alterius, habeat ille qui supervixerit omnia bona que tune habebimus, 
retento utr ique nos t rum quadraginta solidos de quibus uterque nos t rum possit tes tan 
et inde suas facere voluntates»: AHPB, Francesc Barau, P r imum manuale, f. 9 r-v (1410, 
novembre, 20). Hi ha un altre agermanament d'un mercer francès, «Johannes de Bruyll» 
i la seva muller a T. de Bellmunt, manual 2, f. 66v (1399, setembre, 19). 

76. Cf. totes les varietats d'aquests pactes a J. LALINDE ABADÍA, LOS pactos 
matrimoniales catalanes, p. 180-188. 

7 7 . J. LALINDE ABADÍA, Los pactos matrimoniales catalanes, p . 1 9 1 - 1 9 7 . 
78. J. LALINDE ABADÍA, LOS pactos matrimoniales catalanes, p. 199-208. Cf. del 

mateix autor, «La problemática histórica del heredamiento», Anuario de Historia del 
Derecho Español, XXXI (1961), p. 195-233. 
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Tots aquests documents diversos relacionats amb el matrimoni 
desemboquen en l'aparició d'un document únic, els capítols matri-
monials, anomenats així perquè apareixen subdividits en capítols, com 
la major part dels pactes, a partir del segle xiv. La introducció és en 
llatí i els capítols pròpiament dits en català. Se sol usar aquest nom 
també, impròpiament, per a designar el conjunt dels documents sepa-
rats que constitueixen els pactes matrimonials. Sembla que aquesta 
divisió fou adoptada pels notaris de Barcelona per esquivar una 
constitució de les Corts de Montsó de 1363, que havia taxat el que podien 
cobrar els notaris per la confecció de capítols matrimonials, segons el 
valor del dot. La redacció de documents separats els permetia cobrar 
més del que havia estat estipulat, cosa que segons el jurista Mieres 
contradeia l'esperit de la constitució.79 

Els documents redactats pels notaris barcelonins eren: 
1. La carta dotal, o d'espoli, on el nuvi declarava haver rebut el dot 

i es comprometia a retornar-lo, si li era demanat. A la carta dotal, 
però no sempre, el nuvi assignava l'escreix a la núvia, si s'havia 
pactat així. L'escreix, que representava a Barcelona, com ja hem 
dit, la meitat del dot, quedava garantit pels béns del nuvi. Les 
cartes dotáis solien fixar les condicions de disposició testamentària 
futura del dot per part de la núvia. Si el matrimoni tenia fills, 
la dona podia disposar lliurement del seu dot; si no n'hi havia, 
generalment només podia disposar d'una part mentre que la resta 
havia de revertir al donant o als seus successors. L'escreix, en cas 
que el matrimoni no tingués fills, sempre havia de tornar al marit 
o a la seva família. 

2. El debitori del dot. El reconeixement d'haver rebut el dot, que 
figurava a la carta dotal, era només formal, generalment. El dot 
no es pagava fins poc abans o després del matrimoni a l'església, 
d'un sol cop o en terminis, per tant, en el moment dels pactes 
matrimonials els familiars de la núvia signaven un debitori a favor 
del nuvi, on es fixaven les condicions de pagament. 

3. Promesa de matrimoni o d'arres per a celebrar el matrimoni dins 
un període determinat. Signat pels nuvis i els parents o amics més 
propers, comprèn el compromís de respectar els pactes continguts 
en els capítols matrimonials i de celebrar el matrimoni. S'estipulava 
una multa per al cas d'incompliment d'una de les parts. Trobem 

79. J. LALINDE ABADÍA, LOS pactos matrimoniales catalanes, p. 212-213. Sobre els 
capítols cf. també p. 214-248 i diversos exemples, particularment el doc XI. Cf. del mateix 
autor, La dote y sus privilegios en el derecho catalán (según el orden de la Compilación 
vigente), Barcelona, Ediciones Anábasis, 1962 i Capitulaciones y donaciones matrimoniales 
en el Derecho catalán, Revista Jurídica de Catalunya, extret publ. per la Càtedra Duran 
i Bas, Barcelona, 1965. 
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aquest compromís tant en casos en què cal esperar molt a celebrar 
el matrimoni com quan el període d'espera és breu. 

4. Heretament per al nuvi, pel qual la seva família li assigna alguns 
béns patrimonials, tampoc no hi és sempre. 

5. Constitució de dot per a la núvia, que a vegades forma document 
a part de les donacions fetes a la núvia per diversos familiars per 
a constituir el dot i de la donació del dot pròpiament dita al 
promès. 

6. Definició de comptes signada per la núvia a favor dels tutors si 
era òrfena, per demostrar l'acord amb l'administració dels béns 
que li pertocaven per herència.80 

Posteriors al pacte matrimonial són els rebuts del pagament del 
dot, sigui del total, quan era pagat d'un sol cop, sigui de les quantitats 
dels diferents terminis. Pagar el dot de les filles era un esforç financer 
important per a cada família, que exigia, a vegades, la solidaritat d'un 
cercle de parentiu més ampli que la família nuclear estricta. La presèn-
cia de fiadors en els debitoris de dot en garantia el pagament, quan 
la solvència de qui es comprometia no era prou clara. Per això, a vega-
des, acompanya el conjunt de documents que formaven les capitulacions 
un instrument d'indemnitat a favor dels fiadors, a fi d'assegurar-los una 
indemnització pels perjudicis que poguessin patir en el cas que hagues-
sin de respondre del deute. 

Les herències recollides per l'esposa obligaven, a vegades, a fer 
una ampliació de la carta dotal.81 Però també els diners esmerçats pel 
marit en els béns de l'esposa es feien constar per un debitori i, a vegades, 
es feia un contracte on s'acordava el destí d'aquest deute. Si el marit 
premoria l'esposa, havia de considerar-se cancel lat, en canvi, si l'esposa 
premoria al marit, el deute seria vàlid i els hereus estarien obligats a 
pagar-lo.82 

Encara hi ha, relacionat amb la família, algun document de 
reconeixement de filiació, com la declaració d'Brunissenda, esposa de 
Bartomeu Anglada, correu, que el seu fill Pasqual, de catorze mesos, 
era fill del notari Pere Granyana,83 però aquesta mena de declaracions 
no són gaire freqüents. 

80. Cf. per exemple, AHPB, Joan Nadal, manual 2, ff. 71v-72r (1388, maig, 3). 
81. AHPB, Joan Nadal, manual 1, de 1384-1385, f. 22r-v per exemple. 
82. AHPB, Joan Nadal, manual 11 de 1389, ff. 15v-16r. 
83. «Ego Brunissendis, uxor Bartholomei Anglada, cursoris civis Barchinone, 

confíteor et recognosco vobis, discreto Petro Granyana, notario civi dicte civitatis, quod 
Paschasius, filius meus, qui nunc est in etate quatuordecim mensium vel circa, est filius 
vester et vos eum in me generastis, confitens vobis quod predicta non fació timore, 
odio, precco vel amore alicuius», AHPB, Ponç Amorós, primer manual, f. lOr (1386, 
juny, 1). 
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Documents referents a la propietat immoble 
La propietat compartida. Des del segle x, la propietat s'havia 

fragmentat en drets diversos. Apareixen cessions de terra per a conreu 
per part, sobretot, de les grans institucions eclesiàstiques, que retenen 
la propietat i cedeixen l'usdefruit de la terra per temps indefinit o 
perpetu, amb obligació de satisfer un cens en diner o espècie i amb 
facultat més o menys limitada de transmetre aquest dret als hereus o 
de vendre'l a un tercer. Aquests contractes, d'una emfiteusi rudimen-
tària, solien prendre la forma d'una donació, bé que s'esmentava 
l'obligació de lliurar tasca, gallines, capons i algunes vegades diners. 
Tant el cartulari de Sant Cugat, com el de Santes Creus, com el de 
la catedral de Barcelona conserven documents d'aquesta mena, sempre 
en forma de donació.84 En el segle XII, l'emfiteusi s'estén a les ciutats 
0 a les àrees pròximes, on s'inicia el desenvolupament econòmic, bé 
que el nom d'emfiteusi no s'hi aplica fins més tard; en aquests primers 
temps és freqüent que els emfiteutes siguin designats com acaptatores 
1 el contracte com acapte bé que ja apareix en alguna ocasió el verb 
stabilire per a designar la concessió emfitèutica.85 No és, però, fins al 
segle XIII que es generalitza la fórmula stabilimus tibi, típica de l'em-
fiteusi en comptes de donamus tibi, o bé es conjuguen tots dos verbs: 
dono et stabilio tibi.86 Alguns elements característics de l'emfiteusi van 
apareixent al llarg del segle XII, per exemple, la fadiga, és a dir, la noti-
ficació al senyor de la voluntat d'alienar la cosa cedida en emfiteusi 
a una tercera persona, amb el termini per al senyor per recuperar aquest 
bé pel mateix preu, termini que varia segons els documents entre els 
10 dies i els 30;87 l 'entrada que paga l'emfiteuta quan signa el contracte, 

84. Les «precaria» dels cartularis de Sant Cugat i de Santes Creus foren estudiats 
per R. NOGUERA DE GUZMÁN, «El Precario y la "Precaria" (Notas para una historia de 
la Enfiteusis)», Estudios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos, II (1950), 
p. 151-274, especialment des de p. 197. Pel que fa al cartulari de la catedral de Barcelona, 
cf. A. FÀBREGA, Diplomatari de la Catedral de Barcelona, docs. 58 (960), i 64 (962), 83 
(965) i 113 (975). 

85. Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae, I, fase. 1, Barcelona, Universidad 
de Barcelona-CSIC, 1960, p. 14, 3a. accepció d'«acapitum»: enfiteusis: a. contrato 
enfitéutico, donación de tierra para cultivo en acensamiento. b. t ierra que se ha dado 
en enfiteusis. c. canon o precio que se satisface en el momento de recibir una t ierra 
en enfiteusis; a m b nombrosos exemples dels anys 1088, 1122, 1152, 1160, 1171 etc. 

86. J. M. PONS I GURI, Entre l'emfiteusi i el feudalisme, a Recull d'Estudis d'Histò-
ria Jurídica Catalana, Barcelona, Fundació Noguera, III, 1989, p. 183-192. A. GALERA 
I PEDROSA, Diplomatari de la vila de Cardona, docs. 440, de 1256 i 484 de 1260. 

87. A. ALTISENT, Diplomatari de Santa Maria de Poblet, I, docs. 101 i 102 (1145), 
que són l 'establiment d 'un obrador i d 'una casa a Barcelona per part del comte Ramon 
Berenguer IV. Aquest obrador fou cedit poc després a un tercer: doc. 104 (1146). Cf. 
t a m b é d o c . 2 4 4 , 2 4 5 r e f e r e n t s a C e r v e r a i a T à r r e g a ( 1 1 6 3 ) , 3 0 2 ( 1 1 6 7 ) , 3 7 4 ( 1 1 7 0 ) , 
388 , 3 9 0 ( 1 1 7 0 ) , 4 0 0 , 4 1 1 , 4 1 2 ( 1 1 7 1 ) , e t c . i t a m b é M . J . ARNALL-J. M . PONS I GURI, 
L'escriptura a les terres gironines, I, doc. 37, p. 112. Per a fadiga de deu dies: A. GALERA 
I PEDROSA, Diplomatari de la vila de Cardona, doc. 254 (1191). Per a fadiga de 30 dies 
cf. ibídem, doc. 353 (1225). Per a fadiga de 20 dies cf. ibídem, doc. 280 (1198). 
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i la ferma de directe, que era el compromís d'acudir al senyor per 
qualsevol clam referent al bé cedit: 

1145. Liceatque tibi vel tuis post dies XXXa ex quo in me vel in meo 
baiulo fatigatus fueris, vendere vel impignerare vel alienare iamdictum 
operatorium tuo consimili, salvo meo prenominato censu.88 

1170. Et de clamo quod exierit de isto honore, quod firmetis et faciatis 
nobis donatoribus vel nostro baiulo directum in nostro podero,89 

1191. Accipimus de vobis XXsolidos obtime monete Barchinone pro 
intrata.90 

1275. Liceatque tibi et tuis post dies XXXa ex quo in me et in 
successoribus meis, fatigam inveneritis presentem adquisicionem 
tuam cum omni melioramento quod ibi feceritis, vendere, impignorare 
sive alienare tuo consimili et tuorum. Salvo tamen semper iure et 
dominio mei et successorum meorum. Pro hac autem donacione et 
stabilitione concedo me a te habuisse et recepisse viginti denarios 
bone monete Barchinone perpetúe de temo.91 

En el segle xiv es generalitza el sistema emfitèutic, de manera que 
en terreny urbà o al territori proper la cosa més corrent és que les cases 
o les terres tinguin com a mínim dos senyors, el senyor eminent o 
propietari, que té el domini directe, i l 'emfiteuta, que té el domini útil; 
sovint els emfiteutes són dos, ja que el primer emfiteuta pot establir, 
al seu torn, el domini útil, reservant-se un petit cens i conservant 
l'obligació de pagar el cens al senyor eminent.92 

A més dels contractes d'establiment i subestabliment podem 
trobar, doncs, la venda del domini útil per part d'un emfiteuta a un 
tercer,93 la venda del domini útil d'una propietat subestablerta,94 la venda 

88. A. ALTISENT, Diplomatari de Santa Maria de Poblet, I, docs. 101 i 102 (1145), 
que són l'establiment d'un obrador i d'una casa a Barcelona per part del comte Ramon 
Berenguer IV. 

89. A. ALTISENT, Diplomatari de Santa Maria de Poblet, doc. 390. A. GALERA I 
PEDROSA, Diplomatari de la vila de Cardona, doc. 353 (1225) i també 338 (1220). 

90. A. GALERA I PEDROSA, Diplomatari de la vila de Cardona, doc. 254. Per a fadiga 
de 30 dies cf. ibídem, doc. 353, de 1225. Per a fadiga de 20 dies cf. ibídem, doc. 280, 
de 1198. Pel que fa al pagament d'entrada n'hi ha exemples anteriors, bé que sense 
qualificar el pagament cf. ibídem, doc. 221, de 1176 o M. CASAS I NADAL, El monestir 
de Sant Vicenç de Cardona a l'Edat Mitjana. Alguns aspectes de la seva història des dels 
orígens fins al 1311, tesi doctoral, Facultat de Geografia i Història, 1989, doc. 153, de 
1155, resum a A. GALERA I PEDROSA, Diplomatari de la vila de Cardona, doc. 194. 

91. T. LÓPEZ PIZCUETA, La Pia Almoina de Barcelona (1161-1350). Estudi d'un 
patrimoni eclesiàstic baixmedieval, Barcelona, Fundació Noguera, 1998, doc. 3. 

92. T. LÓPEZ PIZCUETA, La Pia Almoina de Barcelona, doc. 30. 
93. Ibídem, doc. 10. 
94. Ibídem, doc. 12. 
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d'un cens que un propietari mitjà o emfiteuta original té sobre una 
propietat subestablerta.95 O bé la venda del domini eminent per part 
d'un propietari que reté el domini útil96 o bé la venda del domini eminent 
i del cens d'un bé establert a un tercer.97 També es troben reduccions 
de censos agraris de propietats establertes en emfiteusi a censos en 
diners.98 

Contractes de compravenda. Quan hem comentat l'evolució del 
document notarial del segle xi al XIII, ens hem referit ja a les com-
pravendes de béns immobles. Els elements essencials del contracte no 
varien gaire, però el document s'allarga molt més, de manera que pot 
ocupar un parell o tres de folis en un llibre notarial, mentre que els 
més antics amb prou feines haurien ocupat una cara d'un foli. El venedor 
s'identifica de manera més extensa, generalment donant la filiació; la 
clàusula on es declara que la venda es fa de grat i sense ser-hi induït 
per ningú també és força més llarga; els compradors també són identifi-
cats, bé que no se'n dóna la filiació, però es declara si compren en nom 
propi o en nom d'un altre; la descripció de la terra o de l'immoble venut 
s'amplia considerablement perquè no solament s'indica la naturalesa 
del domini que el venedor hi té sinó que els límits són indicats amb 
tota precisió, esmentant les propietats veïnes; les declaracions de venda 
i traspàs del domini al comprador, de promesa de donar-n'hi possessió, 
d'autorització perquè el comprador en prengui possessió ell mateix etc. 
són gairebé reiteratives; l'estipulació del preu apareix acompanyada per 
les clàusules de declaració d'haver-se pagat, amb totes les clàusules de 
renúncies habituals, que més endavant comentem; tot un seguit de noves 
clàusules garanteixen la disposició de la cosa venuda per part del com-
prador, el compromís del venedor per a defensar la propietat del 
comprador contra qui l'importuni; la clàusula d'evicció per desfer la 
venda si sorgeix algun defecte de forma o de fons; la clàusula amb el 
jurament del venedor, que es compromet a complir totes les obligacions 
del contracte de venda sol tancar el contracte, bé que a vegades hi 
intervenen fiadors, que també han de fer juraments idèntics; les vendes 
molt importants, d'un senyoriu, per exemple, o aquelles on el venedor 
no resideix en el lloc on es fa la venda són les que solen requerir la 
presència de fiadors del venedor.99 

Els instruments de venda solien anar acompanyats d'un rebut, 
que formava document a part; malgrat que en el contracte de compra-
venda hagués estat declarat que el preu havia estat pagat, era el rebut 

95. Ibídem, docs. 4 i 7. 
96. Ibídem, doc. 5. 
97. Ibídem, docs. 8, 11 i 26. 
98. Ibídem, docs. 13 i 14. 
99. Cf. exemples de vendes de terres i senyorius i d'un mas dels segles XIII i 

xiv a T. LÓPEZ PIZCUETA, La Pia Almoina de Barcelona (1161-1350), docs. 2, 6, 22. 
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el que garantia de veritat el pagament. Si el pagament era fraccionat 
es requeria més d'un rebut. El rebut recollia novament totes les dades 
essencials de la venda, però de manera molt breu, amb només la re-
núncia a la pecunie non numerate i al dolo malo. 

Les vendes temporals o empenyoraments. Aquesta figura contractual 
apareix en el segle xiv i fou molt usada en les alienacions del patrimoni 
reial, però també els particulars hi recorregueren. En el segle xin el 
venedor usava la clàusula de retracte, si volia mantenir el dret a 
recomprar la cosa venuda; si el comprador o els seus hereus ho venien, 
qui tenia el dret de retracte podia adquirir-ho pel mateix preu. Durant 
el segle xiv es generalitzà la venda a carta de gràcia, que era un 
empenyorament que adoptava la forma d'un contracte de venda. Així 
els creditors podien disposar dels béns adquirits, transmetre'ls o ven-
dre'ls i gaudir de les rendes que produïssin, rendes que representaven 
els interessos del capital prestat. 

L'element més característic d'aquesta forma de contracte i el que 
li donà nom és la carta de gràcia, un document complementari que con-
tenia el compromís del comprador de tornar a vendre al venedor els 
mateixos béns que li havia comprat i al mateix preu, en el moment 
que el venedor desitgés. A vegades hom estipulava que caldria pagar 
les despeses que el comprador hagués fet a la propietat. La vigència 
de la carta de gràcia no quedava alterada per cap venda o transmissió 
dels béns que afectava. La carta de gràcia podia ser perpètua o temporal, 
és a dir, la possibilitat de fer-ne ús per recuperar la cosa venuda podia 
ser imprescriptible o bé podia prescriure al cap del temps que hom 
estipulava: dos, cinc, deu o vint anys.100 

La carta de gràcia podia també ser venuda; el comprador adquiria 
llavors la propietat alodial.101 

Contractes d'arrendament. Els contractes d'arrendament de cases 
0 d'obradors són freqüents en els manuals notarials ja que generalment 
eren contractes de curta durada, de dos, tres o cinc anys. Aquests 
contractes contenen la descripció de l'immoble i la seva situació, les 
condicions de l 'arrendament, especialment la quantitat que calia pagar, 
1 la mena de domini que hi tenia qui concedia l 'arrendament, si era 

100. M. T. FERRER I MALLOL, «El Patrimoni reial i la recuperació dels senyorius 
jurisdiccionals en els estats catalano aragonesos a la fi del segle xiv», Anuario de Estudios 
Medievales, 7 (1970-1971), p. 368. Cf. un exemple de venda amb dret de retracte a 
F. SOLDEVILA, Pere el Gran. Primera part: L'infant, III, Barcelona, Institut d'Estudis 
Catalans, 1956, p. 472, doc. 53b, o la nova edició de 1995, vol. I. 

101. És el cas del notari Nicolau de Mediona, que el 1433 comprà una casa 
a Barcelona, a carta de gràcia de cinc anys i la cancel·là al cap de pocs mesos pagant 
una quantitat addicional, que li atorgà la propietat alodial: M. T. FERRER I MALLOL, «El 
llibre de comptes d'un notari barceloní del segle xv. Nicolau de Mediona», Estudis 
Castellonencs, 33 (1994-1995), p. 540. 
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en franc alou o si la tenia a cens i de qui; sovint, entre l 'arrendador 
i el senyor directe o alodial hi havia un senyor intermedi o mitjà. També 
es troben arrendaments de camps i vinyes.102 

Contractes o documents referents a béns mobles 
Contractes de compravenda. Els contractes de venda de béns 

mobles no són gaire freqüents en els protocols notarials. Només hi 
figuren quan el lliurament d'una mercaderia o el pagament no es fan 
d'una manera immediata. Per exemple, trobem el contracte de venda 
de 24 peces de sargils, teles fabricades a Pamplona, per part d'un 
mercader a uns peiers de Barcelona, perquè s'havien de lliurar dos me-
sos després de fet el contracte. Fou fixat el preu per cana i una multa 
en cas d'incompliment del contracte.103 

Hi figuren, igualment, els contractes de compra anticipada de 
productes agrícoles, que eren molt cercats i que calia comprometre 
abans de la collita, com per exemple l'avellana o la mel.104 

En altres ocasions es formalitzà la venda davant de notari d'ob-
jectes preciosos: peces d'argenteria, per exemple, procedents segurament 
de liquidació d'herències, que eren venudes, a vegades, en encant.105 

Els contractes de compravenda de vaixells o de parts de vaixells 
No tenim contractes de compravenda de parts de vaixells en el 

segle XIII. Sabem que la propietat ja estava dividida en setzenes o parts 
més petites, com mitja setzena, però són esments a aquesta estructu-
ra de la propietat trobats en altres documents. Les compravendes de 
parts de vaixells són freqüents des del segle xiv.106 

Els inventaris. Els inventaris són també molt habituals, tant els 
fets post mortem, per tal d'executar les darreres voluntats,107 com en 
el moment de la transmissió de béns, per exemple, en la presa de 

102. Cf. arrendaments de cases i camps fets pel notari Nicolau de Mediona: 
M. T. FERRER I MALLOL, El llibre de comptes d'un notari barceloní, p . 5 4 0 - 5 4 1 . 

103. AHPB, Joan Nadal, Manuale instrumentorum communium undecimum, 
f. 37r-v (1389, maig, 25). 

104. C. CARRÈRE, Barcelona 1380-1462. Un centre econòmic en època de crisi, 
Barcelona, Curial, 1878, p. 328 i 331-332. 

105. N. DE DALMASES, Orfebreria catalana medieval, II, docs. 151 i 203. 
106. R. CONDE, Estudio tipológico de la documentación comercial y financiera 

medieval: Fuentes del Archivo de la Corona de Aragón, València, Universitat, Departament 
de Paleografia, 1981, doc. XLI, de l'any 1242. N. COLL JULIÀ, «Aportación al estudio de 
los patrones y de la propriedad de las naves en Cataluña en la Baja Edad Media», 
Homenaje a Jaume Vicens Vives, I, Barcelona, 1965, p. 377-393. 

107. J. AURELL I CARDONA, «Els inventaris «post mortem» i la cultura deis 
m e r c a d e r s m e d i e v a l s » , Medievalia, 11 ( 1 9 9 4 ) , p . 1 0 7 - 1 2 1 . 
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possessió d'un castell, en què s'inventariaven les armes, aliments etc. 
que s'hi trobaven;108 els inventaris han estat molt útils per a fer estudis 
sobre la vaixella casolana,109 els estris de determinats oficis,110 les 
biblioteques dels juristes, advocats, ciutadans honrats,111 etc. 

Comandes-dipòsit, debitoris, rebuts, definicions de comptes i venda de 
censáis i violaris 

La comanda-dipòsit és una forma de préstec que s'usà des del segle 
xi i que havia estat regulada en el Liber iudicum («De commendatis 
et comodatis»).112 En principi era un dipòsit gratuït de diner; qui havia 
confiat diners a un altre mitjançant aquesta mena de contracte no en 
podia exigir interessos. A causa d'aquest caràcter gratuït la comanda 
era molt protegida per la llei; qui no tornava una comanda-dipòsit era 
castigat durament. A la baixa edat mitjana la gratuïtat de la comanda-
dipòsit era pura ficció i aparença. Normalment, els interessos formaven 
part del capital reconegut com a lliurat en dipòsit. La comanda-dipòsit 
podia estipular-se per a un termini fix o per a temps indefinit, rescindible 

108. M. VILAR I BONET, «Inventari del castell de Calonge (1466)», Estudis del Baix 
Empordà, 17 (1998), p. 79-90. És un exemple, n'hi ha d'altres publicats. 

109. M. OLIVAR, La vajilla de madera y la cerámica de uso en Valencia y en Cataluña 
durante el siglo xiv (según los inventarios de la época), CSIC, Patronato «José María 
Quadrado», Valencia, 1950, 54 p. (Anejo núm. 2 de Anales del Centro de Cultura Va-
lenciana). Reed. a M. OLIVAR, Obra dispersa, Barcelona, 1991, p. 165-220, i M. BARCELÓ 
CRESPÍ, G. ROSSELLÓ BORDOY, Terrissa, Dades documentals per a l'estudi de la ceràmica 
mallorquina del segle xv, Palma de Mallorca, 1996. 

110. T. M. VINYOLES I VIDAL, «La casa i l 'obrador d'un esmolet de Barcelona a 
finals del segle xiv», Cuadernos de Historia económica de Cataluña, XV (1976), p. 9-49. 
L. BATLLE I PRATS, Inventari dels béns de Guillem de Coll, apotecari-especier de Girona, 
1454, Estudios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos, VI (1978), p. 197-
213. C. BATLLE I GALLART, «Francesc Ferrer, apotecari de Barcelona vers el 1400, i el 
seu obrador», Miscel·lània de Textos Medievals, 7 (1994), p. 499-547. N. de DALMASES, 
Orfebreria catalana medieval, II, docs. 144, 146. 

111. M. MITJÀ SEGUÉ, «Pedro de Rajadell y su biblioteca jurídica», Estudios 
Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos, I (1948) doc. 3. J. M. MADURELL 
Y MARIMÓN, «Manuscritos trescentistas y cuatrocentistas», Hispania Sacra, IV (1951), 
p . 4 0 1 - 4 6 4 i V ( 1 9 5 2 ) , p . 1 6 5 - 1 7 9 ; ÍD. i J . RUBIÓ, Documentos para la historia de la imprenta 
y librería en Barcelona (1474-1553), Barcelona, 1955; ÍD., «Micer Jaume Callis y su 
biblioteca jurídica», Anuario de Historia del Derecho Español, XXXIII (1963), p. 539-
607. ID., Manuscrits en català anteriors a la imprenta (1321-1474), Barcelona, 1974. 
C. BATLLE, «Notícies sobre biblioteques dels ciutadans honrats i del advocats de Barcelona 
(segles xiv-xv)», Barcelona. Quaderns d'Historia, 1 (1995), p. 71-84. P. ORTÍ I GOST, «La 
casa i les possessions d'un jurista barceloní segons el seu inventari de béns: Burguet 
d e S a r r i à ( 1 3 3 8 ) » , Miscel·lània de Textos Medievals, 7 (1994) , p . 3 2 3 - 3 6 9 . C. BATLLE, 
«Notícies sobre biblioteques dels ciutadans honrats i dels advocats de Barcelona (segles 
xiv-xv)», Barcelona. Quaderns d'Història, 1 (1995), p. 71-84. 

112. A. GARCIA SANZ i J . M . MADURELL MARIMON, Comandas comerciales barcelone-
sas de la Baja Edad Media, Barcelona, Colegio Notarial i Departamento de Estudios 
Medievales. CSIC, 1973, 481 p. (Anejos del Anuario de Estudios Medievales, 4). 
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a voluntat de qui havia lliurat el dipòsit. A partir del moment que el 
reclamava, sí el dipositari no el tornava, la llei li permetia carregar 
interessos.113 A la baixa edat mitjana, el document de comanda-dipòsit 
anava acompanyat sempre per un rebut, que certificava que els diners 
havien estat lliurats realment. La seva formulació escrita no varià entre 
els segles XIII i xv.114 

Els debitoris són documents abundantíssims als protocols medie-
vals. Rafael Ginebra ha assenyalat que una quarta part dels documents 
continguts en el primer manual de la Cúria Fumada de Vic són debi-
toris.115 A part dels debitoris que són conseqüència d'un préstec, hi ha 
tots els que resulten de l 'ajornament de pagaments diversos: del dot 
d'una núvia, d'una venda, etc. Són documents molt simples, en els quals 
el deutor reconeix deure una quantitat a una persona determinada i 
estableix la forma de pagament. Rafael Ginebra ha fet, en la seva tesi 
un estudi molt acurat dels debitoris: els que són en moneda i els que 
són en espècie, els debitoris de vestits, les motivacions dels debitoris, 
la durada dels debitoris, els terminis de pagament més usuals i també 
les garanties de fiadors, ostatges o obligació de béns.116 

Les apoques o rebuts són documents també simples, pels quals 
l'atorgant reconeix haver rebut uns diners. R. Ginebra assenyala, en 
la seva tesi doctoral, que el nombre de rebuts que apareixen en el primer 
manual de la Cúria Fumada de Vic és notablement inferior al de 
debitoris, 164 i 815 respectivament.117 La causa d'aquesta diferència és 
que molts debitoris, la majoria, no donaven lloc a un document de rebut 
quan es pagaven, sinó que, com ja vàrem manifestar en una altra ocasió, 
els debitoris originals en pergamí eren inutilitzats amb uns rengles de 
talls o incisions, generalment en forma d'angles, com a signe de cancel-

113. J. MARTÍNEZ GIJÓN, «La comenda en el derecho español I. La comenda 
depósito», Anuario de Historia del Derecho Español, XXXIV (1964), p. 31-140. 

114. Cf. alguns exemples de comanda-dipòsit a N. de DALMASES, Orfebreria 
catalana medieval: Barcelona 1300-1500 (Aproximado a l'estudi). Argenters i documents, 
Barcelona, Insti tut d 'Estudis Catalans, 1992, II, docs. 157, 177, 198, 199, 256. 

115. R. GINEBRA I MOLINS, Manual primer de VArxiu de la Cúria Fumada de Vic, 
docs. 61, 274, 409, 531, 543, 866, 879, 968, 1567, 1880, 2134, 3063, 3144, 1190, 1203; 
el mateix autor en va fer un estudi exhaustiu a la seva tesi doctoral, encara inèdita: 
Economia i societat a la Catalunya interior als inicis de la baixa Edat Mitjana. Vic 1230-
1233, presentada l'any 1996 a la Universitat de Barcelona, sota la direcció del Prof. 
Dr. M. Riu, cap. 10, p. 224-242. 

116. R. GINEBRA I MOLINS, Economia i societat a la Catalunya interior, cap. 17, 
p. 460-515. Cf. exemple publicat pel mateix autor al Manual primer de VArxiu de la Cúria..., 
docs. 81, 109, 130, 386, 450, 517, 567, 842, 1572, 1843, 2620, etc. són exemples de diversos 
tipus de debitoris. Cf. exemples posteriors a J. M. MADURELL MARIMON, «Quiebras en 
la vida mercanti l catalana. Notas históricas documentales 1300-1761», Anuario de His-
toria del Derecho Español, 39 (1969), docs. 18 i 19. 

117. R. GINEBRA I MOLINS, Economia i societat a la Catalunya interior, cap. 18, 
p . 5 1 8 - 5 2 6 . 
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lació.118 El rebut es feia servir, més aviat, per reconèixer que hom havia 
cobrat la Ilegítima o una herència, el dot, unes rendes, els lluïsmes, 
etc.; era la garantia perquè aquella quantitat no fos demanada nova-
ment. En els segles xiv i xv trobem també molts rebuts de pagaments 
dels llegats de les marmessories: cada pobre, cada noia per maridar, 
cada convent, etc. que rebia un llegat en un testament feia el seu rebut, 
encara que fos per una quantitat molt petita.119 És una mena de document 
que ofereix poques variacions des del segle xm al xv.120 

També cal tenir en compte les definicions de comptes, que clouen 
els comptes d'una societat, les obligacions derivades de contractes, 
actuació de marmessories, actuació de tutories, etc. L'atorgant renun-
ciava en aquests documents a fer demandes ulteriors.121 

Una aportació del segle xiv és el contracte de compravenda de 
censáis o violaris, redimible mitjançant l'ús de la carta de gràcia que 
acompanyava aquestes vendes.122 La licitud d'aquesta mena de contrac-
te fou molt debatuda a l'edat mitjana pel dubte de si es tractava d'un 
préstec amb lucre i, per tant, si era assimilable a la usura.123 

118. A. GARCIA I SANZ i M . T . FERRER I MALLOL Assegurances i canvis marítims 
medievals a Barcelona, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1983, p. 23. 

119. M. T. FERRER I MALLOL, «Després de la mort. L'actuació d'algunes 
marmessories a través d'un manual del notari barceloní Nicolau de Mediona (1437-
1438)», Analecta Sacra Tarraconensia, 71 (1998), p. 281-325. 

120. R. GINEBRA I MOLINS, Manual primer de l'Arxiu..., docs. 151, 251, 451 599, 
3229 etc. Cf. rebuts del segle xv a J. M. MADURELL MARIMON, Quiebras en la vida mercantil 
catalana. Notas históricas documentales 1300-1761, docs. 11 i 17. 

121. Cf. exemples del segle xm: R. GINEBRA I MOLINS, Manual primer de l'Arxiu..., 
d o c s . 1 0 9 8 - 1 0 9 9 , 1 4 1 3 e t c . E x e m p l e s d e l s s . xiv a A. GARCIA I SANZ i J . M . MADURELL 
I MARIMON, Societats mercantils medievals a Barcelona, Barcelona, Fundació Noguera, 
1986, 2 vols. 438+290 p. (Textos i Documents, 11), docs. 31 i 46 i exemples del xv a 
J. M. MADURELL MARIMON, «Los contratos de obras en los protocolos notariales y su 
aportación a la historia de la arquitectura», Estudios Históricos y Documentos de los 
Archivos de Protocolos, 1 (1948), doc. 13. 

122. A. GARCIA SANZ, «El censal», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 
XXXVII (1961), p. 281-310. ID., «Origen y fin del fuero de las pensiones censales a sueldo 
por libra», Ausa, IV (1961), p. 125-130. ÍD., «El violari», Homenatge al doctor Sebastià 
García Martínez, València, Generalitat Valenciana, I, 1988, p. 179-187 (col·lecció 
H o m e n a t g e s , 15-17). 

123. J. HERNANDO I DELGADO, El «Tractat d'usura» de Francesc Eiximenis, Barcelo-
na, Balmesiana, 1985, ÍD., «El tractat de Ramon Saera sobre la il. licitud del contracte 
de venda de violaris amb carta de gràcia (s. xiv)», Arxiu de Textos Catalans Antics, 7-
8 (1988-1989), p. 241-253. ÍD., «"Quaestio disputata de licitudine contractus emptionis 
et venditionis censualis cum conditione revenditioni" de Bernat de Puigcercós, O. P. 
(siglo xiv). Introducción, transcripción y notas», Acta Histórica et Archaeologica Mediaeva-
lia, 10 (1989), p. 9-87. ÍD., «Un tratado sobre la licitud del contrato de compraventa 
de rentas vitalicias y redimibles (violaris), "Allegationes super venditionibus violariorum 
cum instrumento gratiae". Ramon Saera (siglo xiv)». Introducción, transcripción y notas 
por Acta Histórica et Archaeologica Mediaevalia, 11-12 (1990-1991), p. 7-79. J. HERNANDO 
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Els contractes de transport: nòlit de vaixells i transport terrestre 
El desenvolupament de la marina i del transport marítim de-

terminà l'aparició d'una sèrie de documents nous, com els nòlits, amb 
un primer exemple conservat del 1266.124 En aquest contracte el pa-
tró es comprometia envers el noliejador o noliejadors a tenir el vaixell 
ben amarinat i ben stany i ben tripulat; a vegades s'hi fa constar el nom-
bre de tripulants, les armes que havien de portar, les armes del vaixell, 
cordes, aparells, etc. enumerats a vegades minuciosament. El con-
tracte de nòlit solia fixar el dia de partença del vaixell, l'itinerari que 
havia de seguir, els llocs on calia fer escala. A vegades contenen llis-
tes de mercaderies amb els seus nòlits. Solen fixar també la forma 
de pagament que en molts casos era la meitat del nòlit abans de sor-
tir de port i l'altra meitat en el port de destinació. Els contractes 
de nòlit no eren uniformes, un mercader o un grup de mercaders 
podien contractar un vaixell per a un viatge o per a un temps de-
terminat, a escar o bé el contracte era obert i mercaders diversos 
hi carregaven mercaderies segons una tarifa establerta, que tenia en 
compte el tipus de mercaderia i el trajecte a fer; era el nòlit a 
quintarades .l2s 

El transport terrestre apareix amb menys freqüència en els 
protocols notarials, només en cas d'encàrrecs importants, com podia 
ser el transport de la fusta necessària per a la construcció d'un vaixell, 
trobem contractes, amb capítols, entre el constructor del vaixell i un 
carreter. Un d'aquests contractes, publicats per Josep Maria Madurell, 
ens mostra el compromís d'un carreter de Barcelona, l'any 1460, que 
comprometé en la tasca de transport de la fusta dos carros tirats 
cadascun per tres rocins i estipulà totes les condicions del transport, 
preu, terminis de pagament, etc.126 

i I. PADILLA, «Un tractat d'autor anònim sobre la licitud del contracte de venda de censáis 
amb carta de gràcia (segle xiv)». Introducció, transcripció i notes per Miscel·lània 
Homenatge a Josep Lladonosa, Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, 1992, p. 275-291. J. 
HERNANDO I DELGADO, «El contracte de venda de rendes perpètues i vitalícies (censáis 
morts i violaris) personals i redimibles (amb carta de gràcia). El tractat d'autor anònim 
"Pulchriores allegationes súper contracti bus censualium" (segle xiv)». Edició i estudi 
del text, Arxiu de Textos Catalans Antics, 11 (1992), p. 137-179. 

124. A. GARCIA I SANZ, «Fletamentos catalanes medievales». Historia. Instituciones. 
Documentos, 5 ( 1 9 7 8 ) , p . 2 3 5 - 2 5 6 i p a r t i c u l a r m e n t d o c . 1. A. PELÁEZ ALBENDEA, « L o s 
contratos de fletamento en el Derecho histórico catalán». Anuario de Derecho Marítimo, 
I I ( 1 9 8 4 ) , p . 1 0 7 - 1 1 7 . A. GARCIA I SANZ i N. COLL JULIÀ], Galeres mercants catalanes dels 
segles xiv i xv, Barcelona, Fundació Noguera, 1994, 566 p. (Estudis, 6). 

125. Cf. La bibliografía esmentada a la nota anterior i M. D. LÓPEZ PÉREZ, La 
Corona de Aragón y el Magreb en el siglo xiv (1331-1410), Barcelona, CSIC. Institución 
Milà y Fontanals, 1995, p. 435-482. 

126 . J . M . MADURELL MARIMON, « A n t i g u a s c o n s t r u c c i o n e s d e n a v e s ( 1 3 1 6 - 1 7 4 0 ) » , 
Hispania, X X V I I I ( 1 9 6 8 ) , d o c . 7. 
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Contractes d'activitats mercantils 
Els canvis i préstecs per a viatges. Des de mitjan segle XII, l'eclosió 

del comerç i del transport marítim fa aparèixer noves formes documentals 
com els contractes de canvi, pels quals un préstec pres a Barcelona, 
per exemple, s'ha de pagar en un altre indret; són documents poc 
abundosos, en aquesta primera època, ja que eren efímers i per tant 
hi havia menys cura per conservar-los.127 

Els canvis són molt més nombrosos en el segle xm, a causa del 
creixement del comerç i de la navegació, bé que experimenten l 'augment 
més gran en el segle xiv. Són coneguts com a instrumentum ex causa 
cambii o ex causa mutui perquè de fet no sempre hi ha canvi de moneda; 
tenien en comú que s'utilitzaven per a un viatge i contribuïen a finançar-
lo, però a vegades no es pagaven a un altre país sinó a la tornada, al 
mateix port d'on s'havia sortit. L'escriptura era atorgada de manera 
unilateral pel deutor, el qual reconeixia deure al creditor la quantitat 
que havia de pagar. Per tal d'acreditar de forma fefaent el lliurament 
dels diners prestats, moltes vegades el deutor atorgava un altre 
document, anomenat àpoca o antipoca de recepto en el qual el deutor 
confessava haver rebut del creditor els diners manllevats, amb la 
finalitat d'evitar impugnacions basades en l'excepció non numeratae 
pecuniae. Si es tractava d'un canvi, s'especificava la moneda en la qual 
s'havia de fer el pagament i on. 

Des de mitjan segle xm apareix la modalitat de canvis o préstecs 
a risc marítim. La diferència amb els canvis o préstecs salve in terra 
era que, si hi havia un sinistre en el vaixell, el préstec o el canvi quedaven 
cancel·lats totalment o parcial, segons si la pèrdua era total o parcial.128 

Les societats. Les constitucions de societats, que poden referir-se 
a la propietat d'un vaixell, a negocis de comerç marítim, a obradors, 
etc. són molt rares en el segle xii.129 S'han conservat gairebé per 

127. Vegeu-ne un exemple del s. XII, concretament de 1187, a A. GARCIA I SANZ 
i M. T. FERRER I MALLOL, Assegurances i canvis marítims medievals a Barcelona, doc. 2 
i també el doc. 4. 

128. A. GARCIA I SANZ i M . T. FERRER I MALLOL Assegurances i canvis marítims 
medievals a Barcelona, p. 55-64 i 101-113. Cf. també A. GARCIA I SANZ, «Precedentes de 
la letra de cambio en la Curia Fumada», Ausa, II (1955-1957), p. 533-540. ÍD., «El contrato 
de «dita» y la letra de cambio», Ausa, V (1964-1967), p. 81-87. ÍD., «Els orígens del 
dret canviari català», Scríptorium Populeti, 3 (1970), p. 215-235 (Miscel·lània històrica 
catalana. Homenatge al pare Jaume Finestres, historiador de Poblet). R. CONDE Y DELGADO 
DE MOLINA, «Tipologia de la documentació canviaria medieval», Lligall. Revista catalana 
d'Arxivística, 7 (1993), especial ment p. 44-48, on s'ocupa de l 'instrument notarial de canvi. 

129. A. ALTISENT, «Una societat mercantil a Catalunya a darreries del segle XII», 
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XXXII (1967-1968), p. 45-
65. El document que publica no és el document constitutiu de la societat sinó de la 
seva dissolució. ÍD., «Comerç marítim i capitalisme incipient. Episodis de la vida 
econòmica d'un matrimoni tarragoní», Miscel·lània Històrica Catalana, Poblet, 1970, 
p . 161-180 . A. GARCIA I SANZ i J . M . MADURELL MARIMON, Societats mercantils medievals 
a Barcelona, p . 6 2 - 7 3 , 1 0 3 - 1 0 7 . 
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casualitat, ja que només hi havia interès clar a guardar els documents 
que feien referència a béns immobles o a afers d'importància duradora, 
mentre que aquesta altra mena de documents eren efímers, de caducitat 
temporal determinada; només des del moment que hi ha manuals 
notarials, un segle més tard, aquests documents han tingut unes possi-
bilitats de pervivència més aproximada a la d'aquells altres documents. 

En el segle XIII aquestes constitucions són molt més abundoses; 
la col·lecció reunida per A. Garcia Sanz i J. M. Madurell aplega disset 
documents referents a societats del segle XIII, bé que només dotze són 
constitucions de societat, la resta són documents connexos.130 R. Conde 
en publicà una altra de 1241,131 totes elles referides a Barcelona, mentre 
que el primer manual de la Cúria Fumada de Vic en conserva quinze, 
constituïdes en aquesta ciutat entre 1230 i 1231. Rafel Ginebra ha fet 
notar que són poques comparades amb la resta de tipologies documen-
tàries, però tampoc no és un contracte que pugui abundar molt; d'altra 
banda cal sumar-hi les altres vint-i-vuit que no es constitueixen formal-
ment com a tais sinó que són inversions en societats, de les quals n'hi 
ha constància per un rebut de la quantitat que hi és esmerçada; R. Gi-
nebra situa aquesta mena d'associacions entre la comanda i la socie-
tat.132 Per a la resta de l'edat mitjana els documents de constitució de 
societat són molt més nombrosos. La col·lecció d'Arcadi Garcia Sanz 
i J. M. Madurell, n'aplega trenta-nou per al segle xiv, entre elles una 
curiosa societat de romeus, que no és comercial, i cinquanta-nou per 
al segle xv, només a Barcelona; la col·lecció aplega, a més, molts altres 
documents connexos, de liquidacions de societats, enrolament de fac-
tors, rebuts etc. que informen de l'existència d'altres societats, de les 
quals no sempre es conserva la constitució. Aquesta mena de documents 
es presenten generalment en forma de capítols, on s'especifiquen tots 
els objectius de la societat, drets i deures dels socis, capitals aportats, 
regles per a repartir el lucre esperat, etc. Des de la segona meitat del 
segle xiv aquests capítols es fan en català.133 

També són una mena de societat els pactes entre dos o més vaixells 
per a navegar de conserva. Són pactes que no es troben per escrit gaire 
sovint, però que són interessants.134 

130. A. GARCIA I SANZ i J . M . MADURELL MARIMON, Societats mercantils medievals 
a Barcelona, cit. 

131 . R . CONDE Y DELGADO DE MOLINA, Estudio tipológico de la documentación 
comercial y financiera medieval, doc. XLIV, p. 93 

132. R GINEBRA I MOLINS, Manual primer de l'Arxiu..., docs. 61, 274, 409, 531, 
543, 866, 879, 968, 1190, 1203, 1567, 1880, 2134, 3063, 3144; ÍD„ Economia i societat 
a la Catalunya interior, cap. 10, p. 224-242. 

133. A. GARCIA I SANZ i J . M . MADURELL MARIMON, Societats mercantils medievals 
a Barcelona, doc. 51 (1362, maig, 21). 

134. M. T. FERRER I MALLOL, «La navegació de conserva a l 'Edat Mitjana», Anuario 
de Estudios Medievales, 2 4 ( 1 9 9 4 ) , p. 4 5 3 - 4 6 4 . 



6 2 M A R I A T E R E S A F E R R E R I M A L L O L 

Les comandes. També les comandes usades per al comerç coneixen 
una gran esplendor des del segle m; ja hem dit que comanda significava 
consignació o lliurament en custòdia d'un bé moble o immoble, per 
tant era fàcil d'adaptar a les necessitats comercials. Hi ha comandes 
d'objectes per a portar-los a llocs més o menys allunyats per tal de 
vendre'ls i esmerçar el diner obtingut en altres productes o bé comanda 
de diners per esmerçar directament en la compra de productes. En les 
comandes de viatge el risc va sempre a càrrec del capitalista, que ha 
de percebre les tres quartes parts del guany, mentre que qui porta la 
comanda en viatge i la negocia obté el quart diner, la quarta part del 
lucre. La comanda de viatge missa in communi s'aproxima a una com-
panyia perquè qui porta la comanda esmerça tots els diners que rep 
en les mercaderies que li sembla, una massa de mercaderia que s'en-
carrega de negociar al seu parer. 

Són encara més pròximes a les societats les comandes que consis-
teixen en el lliurament de diners a una altra persona o a una societat 
perquè els dediquin al comerç, sense cap responsabilitat de gestió per 
al qui lliura el diner. 

Per ara no tenim cap comanda del segle XII, mentre que les de 
Barcelona del segle xm, publicades per J. M. Madurell i A. Garcia Sanz, 
són 68 i alguns documents connexos,135 a les quals cal sumar cinc 
comandes més publicades per R. Conde;136 les comandes fetes a Vic, 
lligades amb el comerç, són vint-i-una: són per a viatges a València, 
a Mallorca, a Ceuta, o a Bugia.137 La comanda s'usà molt en el comerç 
amb l'Orient mediterrani i als ports del recorregut, com els sicilians 
per exemple, perquè era poc usual que les companyies mercantils 
tinguessin una infraestructura permanent a l'Orient i per tant els negocis 
s'estructuraven entorn als viatges dels mercaders. La comanda s'usà 
molt escassament en el comerç amb Flandes.138 En els segles xiv i xv 
continuà essent un contracte molt difós entre els mercaders; això expli-
ca que alguns notaris barcelonins tinguessin manuals especials només 
per a comandes. La seva formulació escrita varià molt poc entre el se-

135. A. GARCIA SANZ y J. M. MADURELL, Comandas comerciales barcelonesas, cit. 
136. R. CONDE, Estudio tipológico de la documentación comercial y financiera 

medieval, docs. XXXIX-XLIII. 
137. R. GINEBRA I MOLINS, Manual primer de l'Arxiu, cf. les que semblen 

comercials: docs. 18, 297, 417, 728, 1001, 1101, 1104, 1230, 1232, 1277, 1284, 1571, 
1942, 2042, 2078, 2172, 2818, 2953, 3163, comentades totes pel mateix autor a: Economia 
i societat a la Catalunya interior cit., cap. 8, p. 242-275. Cf. també els treballs d'A. GARCIA 
SANZ, «Un c o n t r a t o de c o m m e n d a de 1221», Ausa, III (1958-1960), p. 166-172. ÍD., «Tipos 
ausetanos de la commenda en el siglo XIII», Ausa, III (1958-1960), p. 284-293. ÍD., 
«Contractes comercials vigatans de principis del segle XIII», Ausa, IV (1961-1963), 
p . 3 2 1 - 3 2 9 . 

138. A. GARCIA SANZ y J . M . MADURELL MARIMON, Comandas comerciales barcelonesas 
p. 42-43. 
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gle XIII i el xv. He comentat abans la comanda-dipòsit, que és en realitat 
un préstec, però dins de les que són ideades per a l'activitat econòmica 
hi ha encara altres modalitats, a més de la comanda de viatge i de la 
comercial, relacionada amb el món de les societats. Em refereixo a les 
comandes usades en el món rural. El primer manual notarial de la Cúria 
Fumada de Vic, del segle XIII, conté nombroses comandes de bestiar 
per pasturar o per a usar-les en el treball agrícola, reproducció de 
bestiar, etc. que impliquen una mena d'associació per a treure rendiment 
d'aquests animals;139 també hi ha comandes de masos, terres, a vegades 
per a administrar béns d'orfes menors d'edat, que no podien menar 
l'empresa agrícola.140 També als protocols de Barcelona es troben, a 
vegades, comandes de bestiar, però segurament amb menys freqüència.141 

El contracte d'assegurança. Una aportació del segle xv és el con-
tracte d'assegurança, que durant el segle xiv busca la seva formulació 
contractual fins a trobar-la ja en la segona desena del segle xv, gràcies 
a l'actuació del notari Bartomeu Masons, un dels primers i dels pocs 
notaris especialitzats en assegurances a la Barcelona del quatre-cents; 
només Francesc Cerdà, Antoni Vilanova, Bernat Bastat, Esteve Mir, 
Narcís Guerau Gili, Cebrià Buadella i Pere Triter sabem que redactaven 
assegurances. Ells van contribuir decisivament a fixar la forma del 
contracte i de les seves clàusules, que havien de prevenir abusos i 
enganys. És, d'altra banda, el primer i l'únic contracte que es consolida 
íntegrament en català. Els nolis, les societats, etc. solien incloure un 
capitulat en català, però la resta era en llatí. A les assegurances només 
els testimonis són en llatí.142 

Contractes per a la construcció o reparació d'edificis, elements 
arquitectònics, vaixells, confecció d'escultures, pintures, objectes... 

Les obres de construcció d'edificis de nova planta, d'elements 
complementaris o de reparació exigien la formalització de contractes 

139. R. GINEBRA I MOLINS, Manual primer de VArxiu de la Cúria Fumada, docs. 
5 8 1 , 1 0 2 5 , 1 0 3 5 , 1182 , 1353 , 1628 , 1 7 7 5 etc. 

140. R GINEBRA I MOLINS, Manual primer de VArxiu de la Cúria Fumada, la 
comanda d 'un mas, amb uns nens que hi habitaven és el doc. 1757, n'hi ha moltes 
més de masos, terres, honors, fills, esglésies, etc. 

141. Cf . u n a c o m a n d a d e b e s t i a r d e l s. x v a J . M . MADURELL MARIMON, Miscel-
lània de notes històriques del monestir de Valldonzella, Barcelona, Estudis Cistercencs. 
Germandat de Valldonzella, 1976, p. 68-69. 

142. A. GARCIA I SANZ i M . T. FERRER I MALLOL Assegurances i canvis marítims 
medievals a Barcelona. Cf. també A. GARCIA I SANZ, «Ordinacions inèdites de Barcelona 
i Perpinyà sobre assegurances marí t imes (segle xv)», Estudis d'Història Medieval dedicats 
a Ferran Soldevila, IV (1971), p. 121-142. M. T. FERRER I MALLOL, «Intorno all 'assicurazione 
sulla persona di Filipozzo Soldani nel 1399 e alle attività dei Soldani, mercant i fiorentini, 
a Barcellona», Studi in memoria di Federigo Melis, II, Nàpols, 1978, p. 441-478. 
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per fer obres, que generalment es presentaven en forma de capítols; 
se'n conserven dels segles xiv i xv. Han estat publicats, per exemple, 
el contracte per a la construcció de la portada principal de l'església 
de Sant Martí de Provençals, de les obres a fer en el monestir de Santa 
Maria de Jerusalem, en el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, de 
la construcció de tres cases de Joana, vídua de Joan de Perearnau, etc.143 

Es conserven també molts contractes per a pintar retaules, per 
exemple del pintor Lluís Borrassà i d'altres pintors del seu entorn o 
per executar altres treballs artesanals complementaris.144 

També ens han pervingut contractes per a la realització d'escultures 
per a sepulcres,145 i contractes, convenis o compromisos per a realitzar 
creus, canelobres i altres objectes d'argent, com fermalls, collars, 
«paternòsters», un retaule d'argent, una crossa d'argent, etc.146 

No tenim contractes de construcció de vaixells del segle xm. Per 
al segle xiv i per al xv ja se'n conserven diversos, el primer dels quals 
és del 1316 i correspon a una barca. J. M. Madurell en publicà una 
selecció, dels quals nou corresponen a l'edat mitjana; la major part 
d'aquests contractes, de forma bilateral, contenen uns capítols amb els 
detalls de com ha de ser l'embarcació.147 

Els arbitratges i les concòrdies 
Des de ben aviat molta gent defuig recórrer a la justícia, lenta 

i cara, per resoldre afers civils i procura solucionar els litigis a través 
d'arbitratges privats. Cal només que els litigants es posin d'acord en 
l'elecció d'uns àrbitres i que es comprometin, davant de notari, que 
acceptaran la decisió d'aquests àrbitres.148 Trobem, doncs, els compro-
misos arbitrals, de nomenament dels àrbitres, atorgament de poders 
i fixació d'un temps per a la sentència, les pròrrogues del temps concedit 
als àrbitres, si el temps fixat no és suficient perquè resolguin la 

143. J. M. MADURELL MARIMON, LOS contratos de obras en los protocolos notariales, 
p. 105-199, docs. 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14. A més, l'autor ofereix un apèndix de resums 
d'altres documents referents a obres, que sovint són rebuts o cartes de pagament de 
feina ja feta. 

144. J. M. MADURELL MARIMON, «El pintor Lluís Borrassà. Su vida, su tiempo, 
sus seguidores y sus obras», Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, 7 (1949), 
p . 1 - 3 2 5 , 8 ( 1 9 5 0 ) , p . 1 - 3 8 7 i 10 ( 1 9 5 2 ) , p . 1 - 3 6 3 . 

145. N. de DALMASES, Orfebreria catalana medieval, II, docs. 46 i 57, p. 205 i 209. 
146. N. de DALMASES, Orfebreria catalana medieval, II, docs. 85, 89, 91, 107, 110, 

112, 130, 136, 143, 155, 160, 166, 167, 195, 206, 208, 231, 234, 252, 258-260, 272, 274-
275, p. 219, 220, 221, 227, 229-230, 234, 237, 240, 251, 253, 255-257, 271, 275, 276-
277, 286-287, 288-289, 295299-300, 304-306. 

147. J. M. MADURELL MARIMON, «Antiguas construcciones de naves (1316-1740)», 
Hispania, XXVIII (1968), p. 159-196 i 357-392. 

148. Sobre els arbitratges cf. Cl. CARRÈRE, Barcelona 1380-1462, p. 45-48. 
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desavinença,149 i les sentències d'aquests àrbitres.150 També es troben 
concòrdies o convenis, que sovint no se sap si són resultat d'arbitratges, 
com un conveni entre un mercader fallit i els seus creditors.151 

Els contractes referents a persones 
Els contractes de treball i d'aprenentatge. El món artesanal urbà 

compareix des del segle XIII amb contractes de treball152 i d'aprenen-
tatge,153 que en el segle següent es multipliquen. Tant l'un com l'altre 
prenen la forma d'un conveni bilateral, fins i tot en el cas que adopti 
la tipologia de la comanda, com els que Rafel Ginebra ha publicat i 
comentat amb exemples del segle XIII a Vic.154 J. Baucells ha comentat 
i publicat un bon nombre de contractes d'aprenentatge d'uns anys més 
tard, de la fi del s. XIII a mitjan segle xiv, fets a Barcelona155 i Núria 
de Dalmases n'ha editat altres encara referents a argenters del segle 
xv i també algun contracte de treball.156 

Les procuracions. La concessió de poders per a obrar o representar 
atorgats per una persona a una altra són molt freqüents a la baixa edat 
mitjana; en el món mercantil era absolutament necessari que els factors 
que representaven una companyia en un altre lloc tinguessin poders 
notarials per a poder actuar; el Consolat de Mar de Barcelona legislà 

149. J. M. MADURELL MARIMON, Quiebras en la vida mercantil catalana, doc. 13. 
150. R GINEBRA I MOLINS, Manual primer de l'Arxiu de la Cúria Fumada, docs. 

10, 31, 392, 601, 609, 665 etc., comentades totes pel mateix autor a: Economia i socie-
tat a la Catalunya interior, cit., cap. 3, p. 129-141. Un exemple del segle xiv, de 1399 a 
A. GARCIA I SANZ i M . T. FERRER I MALLOL, Assegurances i canvis marítims medievals 
a Barcelona, doc. 103. Un exemple del segle xv a J. M. MADURELL MARIMON, LOS contratos 
de obras en los protocolos notariales, doc. 16. 

151. J. M. MADURELL MARIMON, Quiebras en la vida mercantil catalana, doc. 4. 
152. R. GINEBRA I MOLINS, Manual primer de l'Arxiu de la Cúria Fumada, docs. 90, 

160, 219, 270, 349, 393, 398, 498 etc. el mateix autor en va fer un estudi exhaustiu a: 
Economia i societat a la Catalunya interior, cit., cap. 10, p. 295-309. Cf. un exemple del 
s. xrv a M. T. FERRER I MALLOL, «La redacció de l ' instrument notarial a Catalunya», Estudios 
Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos, IV, Barcelona, 1974, p. 116-117, 
docs. 3-4. Cf., pel que fa al sector de l'agricultura, J. HERNANDO I DELGADO, «Els contractes 
de treball d'agricultors segons els protocols notarials del segle xiv», Estudis Històrics i 
Documents dels Arxius de Protocols, XVII (1998), p. 123-210, que conté contractes i rebuts 
de salari. 

153. R GINEBRA, Manual primer de l'Arxiu de la Cúria Fumada, docs. 159, 207, 
214, 268, 302, 467 etc.; del mateix autor: Economia i societat a la Catalunya interior, 
c a p . 10, p . 3 0 9 - 3 2 0 . 

154. R. GINEBRA, Manual primer de l'Arxiu de la Cúria Fumada, docs. 159, 207, 
214, 268, 302, 467, etc.; cf. els que prenen fo rma de comanda: docs. 382, 606, 885, 
1263, 1426; ÍD., Economia i societat a la Catalunya interior, cap. 10, p. 309-322. 

155. J. BAUCELLS I REIG, «L'estament dels aprenents dels segles XIII i xiv segons 
els contractes notarials de Barcelona», Estudios Históricos y Documentos de los Archivos 
de Protocolos, VI (1978), p. 85-142. 

156. N. de DALMASES, Orfebreria catalana medieval, II, docs. 98. 124, 171, 185-
188, 202 i 235. Cf. u n contracte de treball entre argenters al doc. 96. 
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sobre aquesta matèria i disposà que els poders dels factors es registressin 
en un llibre dedicat a aquesta finalitat en el Consolat de Mar. Sembla, 
però, que els catalans eren més afeccionats a tenir poders quan actuaven 
en nom d'un altre que no pas els estrangers, que se'n sorprenien; així 
Simone Bellandi, factor de la companyia Datini, de Prato, ho féu saber 
als seus principals, dient que en aquest país o bé calia actuar per compte 
propi o bé calia tenir procura, perquè altrament la reclamaven tot 
seguit.157 Per això els manuals notarials són plens de procures generals 
o especials: per cobrar deutes, per passar comptes, per carregar en un 
vaixell mercaderies dipositades en un indret, per administrar un benefici 
eclesiàstic,158 per a representar el patró d'una coca i vendre i assegurar 
el blat que hi fos carregat i per cobrar nolis i transmetre'ls per via de 
canvi i per a vendre un vaixell, per a reclamar coses assegurades o una 
indemnització etc.;159 hi podia haver procuracions concedides conjunta-
ment per determinades persones per resoldre un afer comú, com els 
creditors d'un mercader fallit a fi de recuperar llurs diners;160 sovint 
aquestes procuracions atorgaven poder de substitució, és a dir, de 
nomenament de procurador substitut per part de la persona que havia 
rebut els poders si, per alguna causa, no podia portar a terme la tasca 
que li havia estat encomanada; alguns d'aquests poders permetien fer 
composicions, representar el principal en plets etc.161 

Els contractes sobre esclaus. Durant el segle xiv l'esclavitud es 
desenvolupà molt a Catalunya, especialment a les poblacions del litoral. 
La societat catalana medieval, a causa de l'esforç de repoblació de les 
terres ocupades a l'islam i també de la dispersió de població ocasionada 
per l'expansió mediterrània, tenia dèficits demogràfics que la població 
esclava ajudava a cobrir. Cal no oblidar tampoc un altre factor molt 
determinant en l'auge de l'esclavitud: la moda urbana de comptar amb 
un servei domèstic nombrós. Sempre hi havia hagut captius a Catalunya 
a causa de la guerra amb l'islam, però el comerç amb l'Orient, tan actiu 
a Barcelona, comportà l'arribada d'un gran nombre d'esclaus que havien 
entrat en el circuit comercial de l'esclavitud a causa de guerres molt 
llunyanes. 

El gran nombre d'esclaus presents a Barcelona i la seva vegueria, 
que es poden xifrar entre 4.000 i 5.000,162 determinà la proliferació de 

157. C. CARRÈRE, Barcelona 1380-1462, p. 34 i 71-72. 
158. AHPB, Joan Nadal, Manuale instrumentorum communium undecimum, 

f. 2 (1389, abril, 2), 6v (1389, abril, 7), f. 19v-20r (1389, maig, 11). 
159. A GARCIA-M. T. FERRER, Assegurances i canvis marítims medievals a 

Barcelona, II, docs. 43, 49, 71, 127, 207, 302, 309, 315, 318, 324, 339. 
160. J. M. MADURELL MARIMON, Quiebras en la vida mercantil catalana, doc. 3. 
161. N. de DALMASES, Orfebreria catalana medieval, II, docs. 191-193, 200, 239. 
162. Sobre aquest tema el treball més recent és el de R. SALICRÚ I LLUCH, Esclaus 

i propietaris d'esclaus a la Catalunya del segle xv. L'assegurança contra fugues, Barcelona, 
Institució Milà i Fontanals, CSIC, 1998. 
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les compravendes d'esclaus, tant dels que anaven arribant a la ciutat 
com dels que ja hi eren i canviaven d'amo. Aquestes vendes solen indicar 
el nom de l'esclau, si és blanc, negre o llor (mulat), l'edat aproxima-
da, el sexe, l'origen nacional, si és o no cristià i el preu.163 Les vendes 
d'esclaus solien fer-se en encant públic, amb intervenció d'un corredor. 

Amb relativa freqüència hi ha casos d'anul·lació de la venda dels 
esclaus perquè el comprador descobria que tenien una malaltia ama-
gada, que donava lloc a evicció i que no havia estat declarada pel 
venedor. També hi ha casos de vendes temporals d'esclaus per quatre 
anys o menys temps, ja que hi havia amos que manumitien els seus 
esclaus en el testament, però establien que servissin la seva família 
durant un temps, que sovint era de cinc anys.164 

Són molt abundants també els pactes de manumissíó entre amo 
i esclau o esclava. Aquests pactes preveien el pagament del preu en 
què era valorat l'esclau en terminis setmanals o mensuals, sempre que 
l'esclau observés bona conducta i es presentés regularment a l 'amo 
mentre durés l'operació de pagament. Uns quants lliberts, generalment 
del mateix origen, sortien fiadors de l'esclau, amb l'obligació de pagar-
ne el preu a l'amo si fugia durant el tràmit de la manumissió.165 

Altres contractes sobre les persones, guiatges, compromisos d'in-
demnitat. A Vic, la inseguretat provocada per les bandositats nobiliàries 
determina la petició de guiatges per part de particulars a particulars.166 

També cal considerar dins d'aquest apartat els instruments d'in-
demnitat per fiances prestades a favor d'algú,167 qui s'havia beneficiat 
d'una fiança solia prometre al fiador indemnitzar-lo pels perjudicis que 
la fiança li pogués reportar i obligava el seus béns com a garantia. 

Les actes 
Són freqüents, també, les actes redactades pels notaris de diver-

sos fets dels quals eren pregats de donar fe: protestos de lletres de 

163. Cf. exemples de venda dels segles xw i xv a D. SANCHO I MARTÍNEZ, «La 
esclavitud en Barcelona en los umbrales de la Edad Moderna», Estudios Históricos y 
Documentos de los Archivos de Protocolos, VII (1979), p. 193-270, concretament docs. 
I-VI i una manumissió ibídem, doc. VIII. 

164. Cf. sobre aquesta qüestió M. T. FERRER I MALLOL, Esclaus i lliberts orientals 
a Barcelona, a De l'esclavitud a la llibertat, esclaus i lliberts a la Mediterrània medieval, 
en curs de publicació. 

165. Cf. u n e x e m p l e d e m a n u m i s s i ó a D. SANCHO I MARTÍNEZ, La esclavitud en 
Barcelona, doc. VIII. 

166. R. GINEBRA I MOLINS, Manual primer de l'Arxiu de la Cúria Fumada, 
docs. 604, 660, 805 etc., comentats tots a: ÍD., Economia i societat a la Catalunya interior 
c i t . , c a p . 2 , p . 1 0 5 - 1 2 7 . 

167. Cf. exemples del s. xm a R. GINEBRA I MOLINS, Manual primer de l'Arxiu, 
docs. 25, 183, 226, 356, 376, 380, 481, 615, 642. Cf. un exemple del segle xv a J. M. 
MADURELL MARIMON, Quiebras en la vida mercantil catalana, doc. 20. 
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canvi,168 presentació de lletres reials,169 obertura de cofres, que podien 
contenir béns d'herències o bé els privilegis d'una vila,170 estimació de 
despeses a fer per la reparació d'un edifici171 presa de possessió de cases, 
botigues, vaixells, castells, etc.;172 intimacions o requeriments reclamant 
pagaments, de pensions de censáis, d'honoraris d'un argenter;173 fins 
i tot un avalot esdevingut l'any 1365 a la peixateria de Barcelona, inclosa 
una discussió forta entre el mostassà i el recaptador de l'impost del 
peix, els coneixem per una acta notarial en la qual el recaptador, que 
es considerava injuriat pel mostassà, i el mateix mostassà exposaren 
llurs versions dels fets a través de papers que feien llegir pel notari 
a l'altra part; la presentació de declaracions s'allargà durant uns quants 
dies i en cinc actuacions, en dies diferents; les declaracions escrites 
i les respostes de paraula s'anaven incorporant a l'acta.174 

Després de fer aquesta ràpida visió de com va evolucionar el 
document notarial i la tipologia, examinarem amb més detall l'estruc-
tura del document entre els segles XIII i xv. 

168. Cf . u n e x e m p l e d e l s. xiv a A. GARCIA I SANZ i M . T . FERRER I MALLOL 
Assegurances i canvis marítims medievals a Barcelona, doc. 66. Exemples del segle xv 
a R. NOGUERA DE GUZMÁN, Un protesto del siglo xv, p . 2 1 8 - 2 2 0 , o a R . CONDE, Tipologia 
de la documentació canviària medieval, p. 58-61. Cf. el comentar i a alguns protestos se-
guits contra Filipozzo Soldani, el 1404, que ocasionaren una suspensió de pagaments 
a M. T. FERRER I MALLOL, Intorno all'assicurazione sulla persona di Filipozzo Soldani, 
p. 441-478, part icularment p. 467-470. R. CONDE, Estudio tipológico de la documenta-
ción comercial y financiera medieval, docs. LI i Lli; la pr imera és una acta de protest 
feta a Damasc l'any 1400, davant del cònsol de catalans i davant d 'un notari venecià. 

169. Cf. la presentació d 'una carta reial al batlle general de València per notificar-
11 la concessió de l'alcaidia del castell de Biar a Jaume Sisear, a m b acta notarial, del 
12 d'agost de 1473, a J. HINOJOSA MONTALVO, Biar, un castillo de la frontera valenciana 
en la Edad Media, Alacant, Diputació d'Alacant, 1995, doc. 38. 

170. Cf. per exemple, l 'acta d 'obertura dels cofres d'un difunt , Pere Terré, 
autori tzada per carta per un dels hereus a M. T. FERRER, La redacció de l'instrument 
notarial a Catalunya, docs. 5-6, o l'acta d 'obertura de l'arca tancada amb dos panys, 
que contenia els privilegis municipals de Balaguer, que foren inventariats: D. DOMINGO, 
Pergamins de Privilegis de la ciutat de Balaguer, Lleida, Universitat de Lleida-Institut 
d 'Estudis Ilerdencs, 1997, doc. 18. 

171. J. M. MADURELL MARIMON, Los contratos de obras en los protocolos notariales, 
doc. 4. 

172. Cf. la presa de possessió d 'una botiga, malgrat que no hi fou copiada la 
cèdula, a J. M. MADURELL MARIMON, Quiebras en la vida mercantil catalana, doc. 5. Cf. 
per a la presa de possessió d'un castell, amb tot el cerimonial complet: J. HINOJOSA, 
Biar, un castillo de la frontera valenciana en la Edad Media, doc. 43. 

173. Cf. la reclamació del pagament d'un censal als paers de Lleida: J. M. 
MADURELL MARIMON, Quiebras en la vida mercantil catalana, doc. 10. N. de DALMASES, 
Orfebreria catalana medieval, II, doc. 135. 

174. J. M. MADURELL MARIMON, «L'avalot del peix del 1365», Cuadernos de Historia 
Económica de Cataluña, X I I ( 1 9 7 4 ) , p . 2 5 - 3 4 . 
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P A R T S o E L E M E N T S DE L ' INSTRUMENT NOTARIAL D E S DEL SEGLE XIII 

Bé que seguiré aquestes parts o elements per ordre d'aparició, vull 
destacar que alguns d'aquests elements són bàsics i exigits per la llei: 
són la data completa, comprenent-hi el lloc, el nom del notari i el seu 
signe, l 'enumeració de les esmenes, i la consignació dels noms dels 
testimonis. 

Protocol 
Notificació o invocació i preàmbul 

Els documents catalans solen iniciar-se amb una notificació: 
Noverint universi o Sit ómnibus notum. Els testaments solen començar 
amb una invocació: In Dei nomine o In Christi nomine. Cal assenyalar, 
però, que als manuals notarials aquesta invocació sol desaparèixer i 
els documents poden començar directament pels noms dels atorgants: 
Ego, Johannes Capitis, civis Barchinone, confíteor... Els testaments in-
clouen, a més, un preàmbul, que havia estat força general en la primera 
època del notariat,175 i que es conservà, a més dels testaments,176 en 
els compromisos de matrimoni. 

Els preàmbuls més freqüents en els testaments més antics són: 
Quia nullus in carne positus mortem evadere potest. 
Qum humane conditionis debitum nullus mortalium evadere potest. 
Origo humane nature propter primi hominis culpam vita mortalis 

facta est ut nullus sit qui mortem evadere possit}11 

Qui sólita pietate neminem vuit perire immo omnes sperantes in 
se salvat et custodií et perobtata paradisii gaudia feliciter perducit. 

Cum nichil sit certius morte nichilque incertius hora mortis.m 

El preàmbul normal del compromís de matrimoni era: 
Conditor omnium Deus cum in mundi inicio cuncta creasset de 

nichilo, ex osse viri dormientis formam fecit mulieris ex uno duos faciens, 
duos unum esse mostravit ipso atestante. Qui ait relinquet homo patrem 
suum et matrem suam et adherebit uxori sue et erunt duo in came una.m 

175. M. ZIMMERMAN, «Protocoles et préambules dans les documents catalans 
du xe au xne siècle. I. Les protocoles», Melanges de la Casa de Velázquez, X (1974), 
p. 41-76 i II. Les préambules, ibídem, XI (1975), p. 51-79. 

176. M. J. ARNALL I JUAN, Testaments de fons monacals gironins, p. 44-49. 
177. M . ZIMMERMAN, Protocoles et préambules. II. Les préambules, p . 6 2 - 6 3 . 
178. M . J . ARNALL I JUAN, Testaments de fons monacals gironins, p . 4 5 - 4 9 . L ' a u t o r a 

recull variacions més extenses o a m b alguns canvis de paraules. 
179. AHPB, Bernat Nadal, llibre de febrer-juliol de 1388, f. l lOr (1388, abril, 

20) . 
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Int i tulado 
És la part del document on s'identifica els atorgants. La identi-

ficació es completa ja en els segles xni-xiv, especialment en el xiv en 
què s'indica nom i cognom, professió i lloc d'origen o residència, per 
exemple: Thomas Dusay, mercator, civis Barchinone. En els testaments, 
almenys des del principi del segle xv hi figurava també la filiació, amb 
el nom dels pares; les dones casades eren identificades amb el nom 
del marit.180 

El notari tenia l'obligació d'identificar els contractants que acudien 
a la seva escrivania. Normalment coneixia la clientela, però, si no era 
així, l'havia de conèixer algun dels testimonis. Potser en casos dubtosos 
demanava la filiació i el lloc de residència, però no sembla que la 
legislació li exigís de fer més comprovacions d'identitat, a Catalunya 
almenys, fins a una constitució de Corts de 1599; aquesta constitució 
determinà que serien nuls els documents notarials on algun dels con-
tractants no fos persona coneguda del notari o d'alguna persona digna 
de fe que donés testimoni que era qui deia ésser; el nom d'aquesta 
persona que garantia la identitat del contractant havia de constar en 
el document.181 Hi havia gent que sabia aprofitar en benefici propi les 
dificultats per comprovar de manera segura la identitat de les persones 
a l'edat mitjana i feia fer documents falsos. A vegades els notaris co-
metien errors en la consignació dels noms i això podia comportar 
conseqüències greus per als afectats. Per això l'autoritat era molt sen-
sible a fer esmenar tots els errors que es detectaven.182 

Sobre el notari requeia també l'obligació d'apreciar la capacitat 
dels atorgants per disposar. Era un problema que es presentava 
especialment en la redacció de testaments, però també podia aparèixer 
en altra mena de contractes. Era una qüestió de fons, de la qual 
s'ocuparen les lleis i els tractadistes del notariat, però que era molt difícil 
de resoldre perquè depenia de l'apreciació subjectiva del notari. L'any 
1374 hi hagué un conflicte per la capacitat per testar d'un barceloní, 
que ja vaig estudiar en una altra ocasió.183 

Generalment es feia constar que el negoci jurídic que fos es feia 
Bono animo ac libera volúntate et ex certa scientia, durant el segle XIII, 

fórmula que es reduirà després en la de gratis et ex certa scientia, comuna 

180. Sobre la intitulació als testaments cf. M. J. ARNALL I JUAN, Testaments de 
fons monacals gironins, p. 49-51. 

181. Constitucions i altres drets de Catalunya, Barcelona, Ed. Base, 1973 (reed. 
del volum de 1704), llib. IV, tit. XIII, cap. XXVI, p. 280; cf. les normes sobre aquesta 
qüestió en el tractat notarial més conegut a l 'edat mi t jana a R. NÚÑEZ LAGOS, El documento 
medieval y Rolandino (notas de Historia), Madrid 1951, p. 178-181. 

182. M. T. FERRER I MALLOL, «Irregularitats i falsificacions notarials», Actes del 
I Congrés d'Història del Notariat Català, Barcelona, Fundació Noguera, 1994, p. 464-465. 

183. M . T. FERRER, Irregularitats i falsificacions notarials, p . 4 6 5 - 4 6 6 . 
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durant els segles xiv i xv. El notari sol indicar, a més, si els contractants 
són presents a l'acte. 

En el cas que un contractant actués en nom d'una altra persona, 
calia esmentar quan li havia estat lliurada procuració i en poder de 
quin notari. Si un dels contractants actuava en nom d'una institució, 
se solia incloure còpia de l'autorització de la persona representativa 
d'aquesta institució. 

En els testaments, l'atorgant solia indicar les causes per les quals 
el feia: perquè estava malalt i temia morir, per pròpia voluntat o perquè 
emprenia un viatge. Si estava malalt indicava que gaudia de seny, 
memòria i parla.184 

Part dispositiva 
S'hi relata el negoci de manera objectiva. En un testament tro-

baríem primer el nomenament de marmessors, l'elecció de sepultura, 
el pagament de deutes i reparació de torts, les deixes a institucions ecle-
siàstiques, les deixes a la família del testador, a altres persones, i el 
nomenament d'hereu universal, quan s'introdueix aquest costum, al 
segle XIII.185 

En una compravenda el contingut de la part dispositiva seria ben 
diferent. Com que per a la documentació més antiga els exemples han 
estat les donacions o vendes de terres i cases, ara he elegit la venda 
d'una esclava, o esclau que, com ja he dit, és un contracte que abunda 
molt en el segle XIV. 

L'esclava o esclau es descriu amb el nom —si és batejat de poc 
també s'indica a vegades el nom anterior—, l'edat, la condició de batejat, 
si l'esclau o esclava la té i, si és cristià d'origen, com els grecs, els 
albanesos i d'altres, se sol indicar que l'esclau en qüestió fou comprat 
a infidels perquè l'esclavitud de cristians era mal vista i calia evitar 
acusacions de reducció a esclavitud de cristians per altres cristians. 

Després de la descripció de l'esclau, segueixen les clàusules del 
lliurament corporal, sense el qual la venda no seria efectiva, indicat 
amb la fórmula quam iam tradidimus corporaliter et de facto. S'hi fa 
cessió de tots els drets sobre l'esclava o esclau i la facultat de reclamar 
contra tercers per aquesta causa: 

cedentes et mandantes vobis et vestris et quibus velitis omnia iura 
omnesque acciones reales et personales et alias quascumque nobis 
competencia et competentes et competere debentes in predicta serva 
et captiva et contra quascumque personas et res, ratione et occasione 

184. M. J. ARNALL I JUAN, Testaments de fons monacals gironins, p. 51-52. 
185. M. J. ARNALL I JUAN, Testaments de fons monacals gironins, p. 53-111. 
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eiusdem, quibus ïuribus et accionibus supradictis positis vos et vestri 
et quos volueritis uti et experiri agendo scilicet respondendo, 
deffendendo, excipiendo, proponendo et repplicando et omnia alia 
faciendo in indicio et extra iudicium quecumque et quemadmodum 
nos facere poteramus ante presentem vendicionem et possemus nunc 
et etiam postea quandocumque. 

S'assenyala que el comprador adquireix el domini de l'esclava 
comprada i que en podrà fer el que vulgui: 

nos enim facimus et constituimus vos et vestros et quos volueritis 
in hiis dominos et procuratores ut in ves tram propiam adfaciendum 
inde vestre libitum voluntatis. 

A continuació hi consta el preu amb totes les renúncies habituals, 
que comentaré tot seguit, la de pecunie non numerate, l'engany de 
mitges, l'acció de dolo malo, la renúncia a la diferència de preu, si el 
preu just fos més alt, etc.186 

Clàusules de garantia amb obligació dels béns 
En el cas de vendes, era habitual l'obligació dels béns com a 

garantia de la bona fe en el contracte, amb les renúncies habituals que 
després detallaré: 

Et pro hiis complendis et firmiter attendendis uterque nostrum in 
solidum obligamus vobis et vestris omnia bona nostra mobilia et 
immobilia, habita et habenda.m 

En el cas de contractes de crèdit, préstecs, canvis, etc. les obli-
gacions eren més fortes. El receptor del crèdit o préstec solia obligar 
com a garantia algun bé concret, per exemple un vaixell, i en general 
tots els béns: 

Et pro hiis complendis obligo vobis et vestris specialiter dictum 
lautum vel partibus meis cum suis exarciis, apparatibus et iuribus 
eiusdem et totum naulum dicti lauti, quod michi fuit promissum 
in Barchinona pro presenti viatico dari et solvi in Valencia ab 
aliquibus mercatoribus seu personis. Generaliter vero obligo vobis 
et vestris pro predictis omnia alia bona mea habita et habenda.188 

186. AHPB, Bernat Nadal, «Secundus liber» de 1391, ff. 6v-7r (1391, abril, 7). 
187. AHPB, Bernat Nadal, «Secundus liber» de 1391, ff. 6v-7r (1391, abril, 7). 
1 8 8 . A. GARCIA I SANZ i M . T . FERRER I MALLOL, Assegurances i canvis marítims 

medievals a Barcelona, doc. 56, p. 370. 
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Les clàusules de renúncia 
He preferit considerar per separat les renúncies perquè es troben 

en una tipologia molt àmplia de documents i perquè són un dels 
elements més característics del document notarial d'influència italiana. 
Les que tractaré primer són les renúncies dels venedors a tots els drets 
que els assistirien per poder revocar la venda. Aquestes renúncies 
comencen a aparèixer, com ja he dit abans, a la fi del segle xn i es 
compliquen durant el xiv. En primer lloc trobem: 
1. La renúncia a l'excepció non numerate peccuniae, o pecunie non 

numerate tal com diuen els documents del segle xiv. En trobem 
mencions ja a la fi del segle xii (1194), juntament amb la de 
peccuniae non receptae (1219),189 que en el segle xiv sol adoptar 
la fórmula mes llarga de peccunie non numerate et pretii predicti 
non habiti et non recepti; aquesta disposició de dret romà permetia 
al venedor reclamar l'anul·lació del contracte de compravenda en 
el cas que no hagués rebut el preu estipulat en metàl·lic, ja que 
altrament no hauria estat una venda sinó una permuta. 

2. La renúncia al benefici de l'engany de mitges, tal com es deia en 
català; és la lesió ultra dimidiam iusti pretii, que permetia anul 
lar la venda feta a un preu de menys de la meitat del preu just: 
ja en el 1206 es fa la renúncia a la legis beneficio que deceptis ultra 
dimidiam iusti pretii succurritur.190 En el segle xiv la clàsula varià 
poc i es fa la renúncia a la legi que subvenit deceptis ultra dimidiam 
iusti pretii. 

3. La renúncia a les accions que permetien l'anul·lació del negoci 
jurídic quan hi havia error o engany. Apareix ja al començament 
del segle XIII, es formula com a renúncia a omni actioni et rationi 
et facto quod dicitur recessoria'91 i en el segle xiv queda fixada en 
la fórmula actioni de dolo malo et actioni infactum. 

4. La renúncia a favor del comprador de la diferència de preu entre 
el preu pagat i el preu just, si la cosa venuda valia més. També 
apareix des del segle XIII amb la fórmula quicquid autem plus valet... 
totum donamus.192 En el segle xiv trobem la fórmula expressada 
així: 

dando et remitiendo vobis et vestris et quibus velitis si quidpredicta 
serva et captiva quam vobis vendimus plus modo valet vel amodo 
valebit pretio supradicto. 

189. J. M. PONS GURI, El cartoral de Santa Maria de Roca Rossa, docs. 44 i 59. 
190. Ibídem, doc. 65. 
191. Ibídem, doc. 54. 
192. Ibídem, doc. 12 (1202, setembre, 13). 
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Tenen també un paper important les obligacions assumides pel 
venedor en les compravendes per assegurar la propietat de la cosa 
venuda davant de tercers. Era una obligació ja assumida pel Liber 
Iuditiorum però que ara apareix romanitzada. En connexió amb aquesta 
obligació hi ha la d'evicció, és a dir, l'anul·lació de la venda, devolució 
de la cosa venuda en el cas que aquesta cosa tingués algun vici. Ja 
al començament del segle XIII apareix esmentada l'evicció: 

obligando tibi et tuis de eviccione me et omnia bona mea mobilia 
et immobilia, habita et habenda.193 

El recurs a l'evicció no fou una cosa estranya en el segle xiv en 
el comerç d'esclaus. Els contractes de venda preveien sempre la 
restitució del preu i el pagament de les despeses en el cas que l'esclau 
o esclava patís alguna malaltia amagada o defecte intern, tal com ho 
prescrivien els costums de Barcelona: 

Et quod tenebimur vobis et vestris de firma et legali eviccioni eiusdem 
et de restitucione omnium missionum, dampnorum et interesse, littis 
et extra et de morbo caduco ac de aliis viciis et morbis absconsis 
dicte serve ad usum et consuetudinem Barchinone. 

Les malalties internes al·ludides podien ésser la tuberculosi, la 
bogeria, l'estupidesa, l'epilèpsia, etc. Els defectes externs, apreciables 
a simple vista, no obligaven a l'evicció, perquè el comprador els podia 
percebre ell mateix.194 

Les renúncies referents a les obligacions solidàries 
Com a garantia del compliment d'aquestes obligacions per part 

dels venedors als compradors, els venedors solien obligar els béns al 
comprador. 

Si el venedor era més d'un, obligaven els béns conjuntament i de 
manera solidària.195 I la mateixa cosa feien els fiadors. Aquesta era la 
tradició catalana, que trobem esmentada, a mitjan segle XII, amb la for-

193. Ibídem, doc. 65 (1206, novembre, 17). Un altre esment a l'evicció a M. 
del C. ÁLVAREZ MÁRQUEZ, La Baronia de la Conca d'Òdena, doc. 65 (1219, juliol, 1). 

194. Cf. una venda d'esclava amb la clàusula d'evicció a AHPB, Bernat Nadal, 
«Secundus liber de 1391», ff. 6v-7r (1391, abril, 7) i u n exemple d'evicció al mateix 
volum, f. 108v (1391, maig, 20). 

195. «Et pro hiis complendis et f irmiter at tendendis uterque nos t rum insolidum 
obligamus vobis et vestris omnia bona nostra, mobilia et immobilia, habi ta et habenda.» 
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ma unusquisque per totum.196 La voluntat de mantenir aquesta tradició 
obligà sistemàticament a la renúncia dels beneficis previstos pel dret 
romà als fiadors: 
— Renúncia al benefici de la divisió d'accions, és a dir, a la llei Furia, 

i a l'epístola de l 'emperador Adrià, que permetien que el fiador 
demandat exigís que el creditor dividís el deute entre els deutors 
o fiadors i els demanés només la part proporcional de deute que 
correspongués a cadascun. El fet de renunciar a aquest benefici 
obria la possibilitat d'exigir el pagament de la totalitat del deute 
al deutor o fiador més solvent.197 La primera renúncia que he trobat 
per ara al benefici de l'epístola de l 'emperador Adrià és del 1219. 
Aquesta renúncia obligava també a renunciar a altres lleis com 
els costums de Barcelona sobre fiances i obligacions, continguts 
als capítols 8 i 9 del Recognoverunt proceres per la qual els 
coobligats in solidum disposaven del benefici de divisió d'accions 
encara que haguessin renunciat a l'epístola «divi Adriani». Cal 
assenyalar que, abans de la promulgació del Recognoverunt 
proceres, ja trobem al document esmentat de 1219, on es renuncia 
a l'epístola de l 'emperador Adrià, la renúncia a qualsevol altra llei 
o costum: et cuilibet alteri iuri legali vel canonico aut consuetu-
dinario, és a dir, el costum era vigent a Barcelona encara que no 
hagués estat promulgat pel rei i per això calia renunciar al 
costum.198 

Era general també, ja des del segle XIII, la renúncia al benefici 
d'excussió, conegut com beneficium nove constitucionis o ius de 
principali prius conveniendo, establert en la novela 4a del Codi de 
Justinià. Per aquest benefici, el fiador demandat pel creditor podia eludir 
el pagament mentre no s'acredités la insolvència total o parcial del 
deutor principal. El primer exemple trobat és en el mateix document 
de 1219 ja esmentat.199 

196 . A. GARCIA I SANZ - M . T. FERRER I MALLOL, Assegurances i canvis marítims 
medievals a Barcelona, doc. 1 (1147, març, 14). Cf. també M. J. ARNALL - J. M. PONS 
I GURI, L'escriptura a les terres gironines, doc. 44 (1197, maig, 21): «fídeiussores 
unumquemque pro toto». 

197. La lex Furia, de l'època republicana, fou completada en el segle n dC per 
l'epístola de l 'emperador Adrià. J. MIQUEL, Dret privat romà, p. 273. 

198. «quisque nostrum insolidum obligamus ei et suis et tibi ... renunciantes 
scienter beneficio dividende accionis et nove constitucionis qua cavetur quod prius 
conveniatur principalis quam fideiussor et Epistole divi Adriani»: J. M. PONS GURI, El 
cartoral de Santa Maria de Roca Rossa, doc. 6 (1279, setembre, 26). 

199 . J . M . MADURELL MARIMON - A. GARCIA SANZ, Comandas comerciales barcelonesas, 
p. 89-90. Cf. un exemple de renúncia al benefici de divisió d'accions, a la nova constitució 
i a l'epístola «divi Adriani» en un document del 26 de setembre de 1279, publ. per 
J. M. PONS I GURI, El Cartoral de Santa Maria de Roca Rossa, doc. 6. 
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Les renúncies que afectaven les dones 
Si entre els venedors o fiadors figurava una dona al costat del seu 

marit, hom feia constar expressament que la dona era conscient que 
el seu dot i esponsalici quedaven obligats juntament amb els béns del 
marit. Ja al començament del segle XIII s'inclou la renúncia a fer valer 
els drets dotáis amb frases com nec per vocem sponsalicii ex me, Guillelme 
iamdicte... veniamus nec amplius venire faciamus.200 Des de mitjan segle, 
hom precisava més la renúncia a la hipoteca dotal, que havia estat esta-
blerta per l 'emperador Justinià en el seu Codi per a garantir la restitució 
del dot: iuri ypothece quod habeo in bonis mariti mei racione sponsalicii 
mei201 i es concretava la renúncia als diversos beneficis establerts pel 
dret romà en favor de la dona que obligava els seus béns: 
— la renúncia a la llei Júlia de fundo dotali, que prohibia al marit 

l'alienació dels béns dotáis de l'esposa, llevat que ella hi consentís, 
es troba també ja en el segle XIII, bé que en el segle xiv no apareix 
amb la freqüència de les altres renúncies.202 

— la renúncia al benefici del senatus consultus Velleyanus, que 
declarava nul·les les fiances atorgades per dones.203 

— la renúncia a l'autèntica si qua mulier, que és la glossa intercalada 
pel Codi de Justinià al benefici vel·leià, que disposava que fos nul·la 
tota fiança feta per una dona casada a favor del seu marit, llevat 
que la fiança hagués revertit en favor de la dona: 

et auctentice incipienti si qua mulier, posita Códice ad Velleyanum, 
qua cavetur quod si qua mulier se obligaverit cum marito, aut 
obligado proprii viri consenserit obligantis sive se ipsam obligatam 
et obnoxiam fecerit pro eodem, quod huiusmodi obligado seu con-
sensus non valeat in alicuo nisi probetur peccuniam pro inde 
habitam in propriam mulieris fore conversam.204 

Aquestes són les renúncies més habituals encara que n'hi ha 
d'altres, per exemple, les persones privilegiades, com els nobles, poden 

200. J. M. PONS GURI, El cartoral de Santa Maria de Roca Rossa, doc. 162 (1219, 
agost, 26). 

201. J. MIQUEL, Dret privat romà, p. 367; cf. l 'exemple d 'esment de la hipoteca 
dotal J. M. PONS GURI, El cartoral de Santa Maria de Roca Rossa, doc. 130 (1248, juny, 
2 7 ) . 

202. Sobre la llei Júlia, J. MIQUEL, Dret privat romà, p. 364; esmentada aquesta 
renúncia en un doc. del 16 d'agost de 1279: J. M. PONS I GURI, El cartoral de Santa 
Maria de Roca Rossa, doc. 80. 

203. Sobre el senatconsult vel·leià, cf. J. MIQUEL, Dret privat romà, p. 274; Cf. 
un exemple d'esment de renúncia a aquesta excepció a J. M. PONS GURI, El cartoral 
de Santa Maria de Roca Rossa, doc. 130 (1248, juny, 27). 

204. AHPB, Bernat Nadal, «secundus liber» de 1391, ff. 6v-7r (1391, abril, 7). 
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renunciar al propi fur; o qualsevol persona podia renunciar a les mo-
ratòries i altres beneficis que s'atorgaven a les persones que s'enrolaven 
a les armades reials, etc. 

Sembla que els notaris introduïen aquestes renúncies d'ofici, és 
a dir de manera mecànica, i potser a vegades no informaven prou els 
atorgants de les conseqüències que podien tenir. 

L'any 1376 el notari barceloní Bernat Vivó hagué d'afrontar un 
procés perquè, segons un dels contractants, havia desenvolupat de ma-
nera abusiva les clàusules d'un debitori. Es tractava d'un deute de 400 
lliures que el mercader barceloní Francesc Colomer havia de pagar al 
mercader florentí naturalitzat a Barcelona, Lottino di Ser Piero Pacha-
nucci, per draps de seda.205 Tant la nota abreviada com el debitori des-
envolupat figuren en el procés que fou incoat sobre aquesta qüestió 
i, efectivament, una sèrie de clàusules no semblen ni tan sols insinuades 
a la nota. Francesc Colomer protestà, concretament contra la inclusió 
de la renúncia del deutor a aprofitar-se de moratòries reials per a 
retardar el pagament del deute, un extrem que, amb altres detalls, no 
havia estat pactat pels contractants.206 

També es queixaren d'una aplicació rutinària de les clàusules, poc 
escrupolosa amb les condicions acordades, una sèrie de personatges 
que sortiren fiadors de la Corona en un emprèstit de 1.100 florins que 
li féu Bertran de Vindovelles cap al 1396. Els fiadors foren Ramon 
Alemany de Cervelló, Ombert Desfonollar, Ramon de Vilanova, cavaller, 
Nicolau Morató, ardiaca de Limiana, Antoni Amat, de la tresoreria del 
rei Joan, i Pere Descoll, exalgutzir del governador de Catalunya, que 
s'obligaren per 400 florins cadascun, Ramon Desplà, fill de Francesc, 
ciutadà de Barcelona, que s'obligà per 300, Bartomeu Sirvent, exproto-
notari del rei Joan, i Aimó Dalmau, doctor en lleis, que s'obligaren només 
per 200 florins. El notari de Barcelona Pere Joan Despou hi introduí 
la clàusula quilibet insolidum, per la qual cosa canviava la naturalesa 
de l'obligació que, d'ésser mancomunada il·limitada en les quantitats 
esmentades, passava a ésser del total del deute per a cadascun dels 
fiadors si la resta resultava insolvent o il·localitzable. Els fiadors 
acusaren el notari de falsificació i, per tal d'aclarir el fets i facilitar 
la declaració dels testimonis, la reina lloctinent Maria de Luna envià 
a tots els veguers i batlles l'acusació formulada pel procurador fiscal 
de la cúria.207 

205. Sobre Lottino di Ser Piero cf. M. T. FERRER I MALLOL, «Els italians a terres 
catalanes», Anuario de Estudios Medievales, 10 (1980), p. 455. 

2 0 6 . ACA, P r o c e s s o s e n fo l i , l l igal l 134-15 , c o m e n t a t a M . T . FERRER MALLOL, 
Irregularitats i falsificacions notarials, p. 468. 

207. ACA, C, reg. 2347, ff. 48r i 50r (1396, desembre, 22), comentat a M. T. 
FERRER MALLOL, Irregularitats i falsificacions notarials, p . 4 6 8 . 
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Clàusules de risc de mar 
La clàusula de risc s'inseria abans de la clàsula final de corrobora-

ció, si el creditor corria el risc de mar, en cas d'un préstec o un canvi 
marítim, és a dir, quan s'exposava a perdre parcialment o total la 
quantitat prestada, si el vaixell o les mercaderies, que eren la garantia 
del préstec, sofríen un sinistre total o parcial segons si la pèrdua era 
total o parcial. La fórmula d'assumpció de risc era la següent, amb 
poques variants: 

Predictum autem dehitum sive cambium vestrum eat, maneat et sit 
ubique ad usum maris et gentium et ad vestri resicum, periculum 
et fortunam postquam scilicet dicta navis velifficaverit in hac plagia 
maris Barchinone sive in ea velum extensum fuerit pro faciendo 
viagio supradicto quousque sit iuncta et applicata et etiam unita 
in dicto portu Baruti, prout scilicet dominus Deus salvaverit lo buch 
dicte navis per solidum et libram computando.208 

Cal assenyalar que, en algun cas que la minuta abreviada del 
manual s'ha conservat conjuntament amb la versió extensa copiada al 
llibre, podem comprovar que la clàusula de risc marítim pràcticament 
no es reconeix.209 

Clàusules de corroboració 
Les clàusules de corroboració són les que figuren al final de la 

part dispositiva. S'hi confirma l'acord dels contractants amb el text del 
contracte i s'hi promet respectar tot el que ha estat pactat. La promesa 
es fa a l'altra part contractant, al comprador si es tracta d'una compra-
venda, i també al notari, que com a persona pública representa tots 
aquells que puguin estar interessats en el contracte en el futur: 

Hec igitur omnia et singula supradicta facimus, paciscimur et 
promittimus nos ... vobis dicto emptori et vestris necnon et notario 
infrascripto ut publice persone pro vobis et pro aliis etiam personis, 
quarum interest et intererit recipienti et paciscenti ac etiam legittime 
stipulanti.2W 

En aquesta part del document o bé a les clàusules de garantia 
amb obligació de béns és on era inclòs el jurament d'un o més 

2 0 8 . A. GARCIA I SANZ i M . T . FERRER I MALLOL, Assegurances i canvis marítims 
medievals a Barcelona, doc. 113, p. 455. 

209. Ibídem. 
210. AHPB, Bernat Nadal, «Secundus liber» de 1391, ff. 6v-7r (1391, abril, 7). 
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contractants i també l'homenatge, si el document ho requeria. L'home-
natge apareix en documents com contractes de treball que exigien una 
gran lleialtat, per exemple el contracte del factor d'una societat co-
mercial que, a més, havia de donar fiadors. Les fórmules usades són 
les següents: 

Et iuro sponte per dominum Deumet eius sancta quatuor Evangelia, 
manibus meis corporaliter tacta, predicta tenere, attendere et 
complere et in aliquo non contrafacere vel venire aliquo iure, causa 
vel etiam racione.21X 

Et facio vobis homagium pro predictis.212 

En el cas de venda d'esclaus, que exigia l'exposició i venda en pú-
blica subhasta, la declaració del corredor públic que s'havia encarregat 
d'aquesta tasca, donant fe que havia exposat públicament l'esclau o 
esclava i que en pública subhasta l'havia adjudicat o adjudicada al millor 
postor, tancava del tot aquesta part. 

En el cas d'un testament, la fórmula de corroboració usada era 
la següent: 

Et hec est mea ultima voluntas quam laudo et firmo et quam volo 
valere iure testamenti, que si non valet aut non valebit iure testamenti 
saltem volo quod valeat iure codicillorum aut quocumque alio iure 
mee ultime voluntatis quo melius valere possit et tenere de 
consuetudine vel de iure.213 

Escatocol 
La data 

La datació, fins al segle xiv, comprenia només la data crònica. 
En els primers anys del segle xv comença a aparèixer la data tòpica, 
en els documents notarials privats, perquè en els reials ja hi era des de 
molt abans; a vegades, encara que el lloc de confecció del document no 
aparegui a la datació es pot saber a través de la subscripció del notari.214 

2 1 1 . A. GARCIA I SANZ i M . T . FERRER I MALLOL, Assegurances i canvis marítims 
medievals a Barcelona, doc. 56, p. 370. 

212. M. T. FERRER, La redacció de l'instrument notarial a Catalunya, doc. 4. 
213. M. J. ARNALL I JUAN, Testaments de fons monacals gironins, p. 111. 
214. En els documents de l'Almoina apareix, per exemple, el 1304, però no pas 

de manera regular, T. LÓPEZ PIZCUETA, La Pia Almoina de Barcelona (1161-1350), doc. 
6. En els documents de monestirs gironins no es troba fins a mitjan segle xiv: M. J. 
ARNALL I JUAN, Testaments de fons monacals gironins, p. 112. 
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La consignació de la data crònica era una de les obligacions bàsi-
ques del notari, regulada per llei. Quan vaig estudiar les irregularitats 
i les falsificacions notarials a l'edat mitjana vaig trobar algunes de-
núncies d'irregularitats en la datació: omissions involuntàries de l'any, 
del dia, etc., però alguna vegada també un canvi de data dolós.215 

La datació a Catalunya havia experimentat canvis notables. De la 
datació pels reis francs s'havia passat, lentament, durant el segle XII, a 
expressar l'any segons l'era cristiana, amb començament d'any per l'En-
carnació;216 a primers de segle eren molt pocs els documents que l'u-
saven; des de la segona dècada del segle és cada vegada més freqüent 
l'ús simultani de tots dos còmputs en el mateix document; des de la 
segona meitat del segle xii, la datació pels reis francs es troba en 
regressió, però encara hi ha documents que l'empren, com a datació 
única, fins al 1175;217 l'any 1180, un concili celebrat a Tarragona decidí, 
d'acord amb el rei Alfons, l'adopció oficial del còmput de l'era cristiana 
i l'inici d'any el dia de l'Encarnació, el 25 de març.218 Bé que l'any de 
l'era cristiana fou adoptat arreu, el començament de l'any no fou 
uniforme a tot Catalunya. Manresa i la seva comarca, per exemple, 
dataven per la Nativitat durant el segle XIII. Aquesta disparitat, que ara 
pot crear moltes confusions de datació, si no es té en compte, potser 
també creava algun conflicte llavors.219 S'hi posà fi l'any 1351, ja que 
Pere el Cerimoniós implantà a les Corts de Perpinyà la datació per l'any 
de la Nativitat, és a dir, començant l'any el 25 de desembre; al mateix 
temps fou suprimida també l'expressió dels dies del mes segons el 
sistema romà de calendes, idus i nones. La datació per l'any de la 

215. El notari mallorquí Pere de Salt canvià la data d'una donació de l'escrivania 
reial d'Inca perquè resultés anterior a la data en què li havia estat estat presa pel seu 
mal comportament professional. La donació havia estat feta el 18 de març de 1403, 
però l'anticipà al 3 de febrer per tal d'obviar aquest obstacle: M. T. FERRER, Irregularitats 
i falsificacions notarials, p. 466. 

216. J. BAUCELLS, La cronologia a Catalunya en general i a Barcelona en particular, 
a Calligraphia et tipographia. Arithmetica et Numèrica. Chronologia, Barcelona, Publicacions. 
Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Història. Departament d'Història 
Medieval-Paleografia i Diplomàtica, 1998, p. 7-99, aquest treball presenta taules per poder 
datar els documents segons el regnat dels reis francs, atenent les variacions observades 
a Catalunya (Rubrica, Palaeographica et Diplomática Studia, V). 

217. L'evolució es pot seguir a través de A. ALTISENT, Cartulari de Poblet, el doc. 
47, de 1108, ja és datat per l'era cristiana, el 59, el 93 i el 95, de 1117, de 1139 i de 
1141, presenten totes dues datacions. Són datats amb l'era cristiana el 98, el 108, 109, 
111, 112, 119, 120, entre 1143 i 1149. Des de mit jan segle es va afermant l'ús del còm-
put de l'era cristiana o bé Ius conjunt de la datació pels reis francs es va rarificant. 
A la dècada de 1170, només els docs. 389, 410, 450, 463, 492, 493, 495, 498, 508 i 540 
són datats exclusivament pel regnat dels reis francs. 

218. A. M. MUNDÓ, «El concili de Tarragona de 1180: dels anys dels reis francs 
als de l'Encarnació», Analecta Sacra Tarraconensia, 67 (1994), p. XXIII-XLIII. 

219. El Llibre Verd de Manresa (1218-1902), ed. a cura de M. TORRAS I SERRA, 
Barcelona, Fundació Noguera, 1996 (Llibres de Privilegis, 5), p. 18-19 i exemples indicats 
aquí. 
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Nativitat pervisqué fins al segle xix, de manera residual des dei segle 
xvi, en què s'anà imposant el començament d'any pel primer de gener, 
que era un costum popular arrelat i del qual hi ha manifestacions de 
l'edat mitjana.220 

La data, en la majoria de contractes notarials catalans, sol anar 
a l'escatocol, llevat de les actes, que la porten al començament. Durant 
el segle xii, però, i especialment a la segona meitat del segle, fou força 
freqüent que la data aparegués després de la invocació, i que tornés 
a repetir-se, només amb dia i mes, a l'escatocol.221 

En els manuals i llibres la data del dia encapçalava la sèrie de 
documents atorgats aquell dia. 

La subscripció dels atorgants 
A continuació de la datació i generalment en línia seguida, 

figuraven els noms dels atorgants confirmant el document (qui hec 
laudamus et firmamus) o el testament. A la baixa edat mitjana, els noms 
anaven antecedits per un signe, una creu, generalment intercalada entre 
les dues síl·labes de Sig-num i, en els originals, tant els noms com els 
signes eren escrits pel notari només, que conferia autenticitat i vericitat 
al document. No és gaire adequat, doncs, dir que signaven el document, 
més aviat hauríem de dir que el fermaven, en el sentit de confirmar. 

Cal recordar, d'altra banda, que a l'època medieval no es requeria 
la unitat d'acte i que, per tant, els atorgants podien fermar per separat 
en moments diferents del mateix dia o en dies diferents. Aquesta 
circumstància és indicada sempre i és ben visible perquè cada atorgant 
que ferma separadament requereix la presència d'almenys dos testimonis, 
que apareixen a continuació del seu nom: 

Testes Petrus de Ponte, magisterpannorum de senyals, et Raimundus 
Bas, scriptor, cives Barchinone. Testes firme dicti Guillermi Rosselli, 
qui firmavit sexta die dicti mensis marcii, Dominicus Laurencii et 
Marchus de Manso, presbiter, et Laurencius Jalberti. 

El notari havia de portar el control de les fermes dels atorgants 
amb tota cura, persona per persona. Ho aconseguia posant, en el 
manual, dues ratlletes, com dos accents, sobre el nom de fonts de la 
persona que havia confirmat el document.222 

220. J. BAUCELLS, La cronologia a Catalunya en general i a Barcelona en particular, 
p. 38-44. 

221. A. ALTISENT, Cartulari de Poblet, cf. per exemple, docs. 73, 215, 223, 224, 
2 8 9 , 2 9 2 , 2 9 8 , 3 0 5 , 3 0 7 , 3 1 5 , 3 2 1 , 3 2 2 , 3 2 4 , 3 2 8 etc. 

222. M. T. FERRER I MALLOL, La redacció de l'instrument notarial a Catalunya, 
p. 44-45. 
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En algunes ocasions, a més dels atorgants també confirmaven el 
contracte altres persones, per exemple, un corredor, si es tractava de 
la venda d'un esclau, ja que la seva presència era requerida en aquest 
cas, al costat dels venedors i dels compradors. 

Subscripció dels testimonis 
Tancaven el document els testimonis que havien assistit a la ferma 

del contracte, que havien d'ésser dos com a mínim, però podien ésser 
més. Acabem de veure que, si les fermes dels atorgants no eren 
simultànies, calien dos testimonis per a cada ferma. 

Si un dels atorgants era jueu, almenys un dels testimonis havia 
d'ésser jueu, llavors els testimonis podien ésser dos o més sovint tres. 
En alguns casos trobem dos testimonis cristians i dos testimonis 
jueus.223 

La clausura. Subscripció del notari 
La clausura o completio que conferia eficàcia pública al document 

comprenia el nom del notari, amb el seu signe, la referència a l'autoritat 
que l'havia investit i normalment el lloc on exercia. Hi feia constar, 
a més, el requeriment de les parts per actuar, la declaració d'haver escrit 
ell mateix el document o d'haver-lo fet escriure, una al·lusió a la subs-
cripció testifical i a la clausura feta sempre de la seva pròpia mà. 

La clausura la trobem només en els documents originals. 
El nom del notari era un dels elements essencials de la clausura. 

Però a l'autoritat no li interessava tant que el nom que usava el notari 
fos el seu real com que utilitzés sempre el mateix i que per aquest fos 
fàcilment identificable. Fa temps, vaig comentar uns documents trobats 
per Jaume Riera que ens permetien comprovar que el nom del notari 
podia canviar, sempre amb l'autorització reial, fos perquè es podia 
confondre amb el d'un altre col·lega o perquè hagués amagat el nom 
propi per motius privats quan havia accedit a la professió notarial. El 
primer cas fou el de Pere Despou, que el 1391 pogué afegir el patronímic 
Joan, de manera que passà a dir-se Pere Joan Despou; el segon cas 
fou el de Guillem Pere, un notari de la casa reial de Joan I, que en 
realitat es deia Joan Pere Perull, i que demanà permís per recuperar 
el seu cognom veritable i posar-lo a la clausura dels documents que 
autoritzés.224 

2 2 3 . A. GARCIA I SANZ - M . T. FERRER I MALLOL, Assegurances i canvis marítims 
medievals a Barcelona, docs. 20, 21, 24. 

2 2 4 . M . T. FERRER I MALLOL - J . RIERA I SANS, « M i s c e l · l à n i a d e d o c u m e n t s p e r 
a la història del notariat als estat de la Corona catalano-aragonesa», Estudios Históricos 
y Documentos de los Archivos de Protocolos, III (1974), p. 433-434 i 441-443. 
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Com ja he dit, el nom del notari solia anar acompanyat de l'esment 
de l'autoritat que l'havia investit i el lloc on exercia: 

Sig(+)num Raimundi de Olivaría, auctoritate regia notarii publici 
Barchinone, 

encara que no sempre, perquè ja se sabia que els notaris de Barcelona 
ho eren per autoritat reial: 

Sig(+)num Romei Çabatella, notarii publici Barchinone. 

Si el notari ho era per autoritat senyorial, també hi constava: 

Ego, Petrus Terrena, notarius publicus de Caneto, auctoritate nobilis 
domini vicecomitis de Caneti225 

Si es tracta d'un notari que actua com a substitut d'un altre també 
hi consta, bé d'una manera molt simple: 

Sig(+)num Mathei Ferrandelli, notarii publici Villefranche pro Romeo 
de Monteolivo,226 

bé d'una manera més complexa quan la situació també és més complexa, 
com a Girona, on la notaria de la ciutat, la batllia i la vegueria de Girona 
pertanyia a Bernat de Campllong, que no exercia, i que tenia substituts 
que, al seu torn, tenien escrivans substituts, que eren els que realment 
feien la feina, tal com queda reflectit a la clausura següent: 

Eg(+)o, Berengarius Ferrarii Ça Sala, notarius publicus auctoritate 
regia substitutus a Jacobo de Campolongo quondam, publico civitatis, 
baiulie et vicarie Gerunde suarumque pertinenciarum notario, 
predicta recepta et scripta per Jacobum Negrelli, scriptorem eadem 
auctoritate regia substitutum a Bernardo de Campolongo, publico 
dictarum civitatis, baiulie et vicarie Gerunde suarumque pertinen-
ciarum notario, qui quidem Jacobus Negrelli, scriptor substitutus, 
premissis una cum superius nominatis testibus vice et nomine meis 
interfuit, clausi...221 

225. M. T. FERRER, La redacció de l'instrument notarial a Catalunya, docs. 35, 
36 í 38. 

226. Ibídem, doc. 32. 
227. Ibídem, doc. 39. 
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De la mateixa manera, la situació de les escrivanies annexes a 
parròquies, que des del regnat de Pere el Gran havien d'ésser regides 
per un notari reial, si eren d'una certa importància, sense que el rector 
en perdés la titularitat,228 queda reflectida en la clausura: 

Sig(+)num mei, Johannis Amorosii, regia auctoritate notarii publici 
regentisque scribaniam ville Cardone pro venerabili et discreto do-
mino Romeo de Ffontellis, presbítero, in decretis bachallario, notario 
publico et rectore dicte ville, qui presens instrumentum scribi ffeci 
et auctoritate dicti rectoris clausi.229 

També consta a la clausura si el notari ha escrit personalment 
l 'instrument o ho ha fet fer: 

Qui hec scripsit et clausit.230 

in hanc publicam formam scribi fecit et clausit231 

Igualment si hi ha intervingut més d'una mà: 

in hanc publicam formam redigens duabus manibus sive literis, ut 
supra patet, scribi fecit...232 

o si s'ha utilitzat més d'un pergamí: 

et hec in duobus pergamenea, in quorum primo sunt quinquaginta 
sex linee, quarum secunda incipit «-ferius insertas comparuit» et 
finit «iudice insertum», et ultima linea dicti primi pergameni incipit 
«iuramento» et finit «de Pinxenes habebat et». Et in secundo 
pergameno sunt quadraginta tres et fere media linee, quarum prima 
incipit «tenebat pro canònica» et finit«pro dicta canònica», et ultima 
linea ipsius secundi pergameni, que est solum fere media, incipit 
«tinenti viva» et finit «et testibus antedictis»...233 

2 2 8 . R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, La titularidad de las notarías parroquiales 
desde Pedro II (III) el Grande a Jaime II: Del proyecto Besalú (1281) a la pragmática 
de 1302, a Estudis sobre historia de la Institució notarial a Catalunya, Barcelona, 1988, 
p . 3 3 - 4 0 i d o c s . I - V I I I , i M . T . FERRER I MALLOL, « L ' e x p a n s i ó d ' u n a r e g a l i a a l c o m e n ç a m e n t 
del segle xiv: el notariat reial», Estudis Histories i Documents dels Arxius de Protocols, 
X I I I ( 1 9 9 5 ) , p . 5 5 - 5 8 . 

229. M. T. FERRER, La redacció de l'instrument notarial a Catalunya, doc. 40. 
230. Ibídem, doc. 32. 
231. Ibídem, doc. 35. 
232. Ibídem, doc. 30. 
233. Ibídem, doc. 36. 
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En alguna ocasió, l'escrivà jurat és qui realment ha actuat en nom 
del notari, com en el lliurament de possessió d'una casa, de l'any 1363, 
i per tant figura a la clausura, fins i tot amb el seu signe, però és el 
notari qui la clou: 

Sig(+)num mei, Bernardi de Ferriolo, scriptoris iurati predicti, qui 
de mandato notarii predicti una cum prenominatis testibus interfui. 
Sig(+)num Guillermi de Muntmany, notarii publici Barchinone, qui 
hec scribi fecit et clausit.234 

També hi ha una llarga explicació si el notari que clou el document 
havia allargat la nota d'un altre notari, del qual tenia les escriptures; 
com que en aquest cas era preceptiu el manament del veguer, també 
consta aquesta circumstància a la clausura: 

Sig(+)num mei, Ludovici Caroli Mir, auctoritate regia notarii publici 
Barchinone, tenentis scripturas scribanie venerabilis et discreti 
Andree Mir quondam, fratris et connotarii mei, ex legato per ipsum 
michi cum eius ultimo testamento facto, qui hoc instrumentum 
capitulorum sub dicto ¡calendario inter dictas scripturas repertum 
firmatum, iuxta cursum eiusdem notarii notavi et in hanc publicam 
formam redigens scribi feci de licenciamque honorabilis vicariam 
Barchinone regentis clausi quarta dècima die mensis novembris, 
anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagésimo 
octavo...235 

Pel que fa a la presentació, hi consten les esmenes, raspats, afegits 
etc., requisit acomplert des del segle xi, almenys. 

El signe del notari 
La marca autógrafa del notari inicia sovint la clausura, quan no 

comença amb el nom del notari, cas en el qual sovint, no sempre, es 
troba al final: 

Ego, Petrus Terrena, notarius publicus de Caneto, auctoritate nobilis 
domini vicecomitis de Caneto, hec scribi feci, subscripsi, clausi et 
hoc sig(+)num feci.236 

234. Ibídem, doc. 37. 
235. Ibídem, doc. 28. 
236. Ibídem, doc. 38. 
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Tal com deia el professor Canellas, el signe notarial primitiu solia 
ésser una creu i entre els braços hi anaven quatre punts. Sobre aquests 
quatre punts sorgiren després afegits: rectangles, angles tancats, puntes 
de fletxa, espigues que surten dels arcs, etc.237 

Ja vaig dir en una altra ocasió que un notari podia tenir dos signes, 
si ho era per dues autoritats diferents, com era el cas del notari barceloní 
que acompanyà una armada catalana a Sicília, l'any 1371, i allà usà 
un signe diferent del seu habitual perquè hi actuà com a notari per 
l'autoritat imperial.238 Sabem que es podia canviar de signe, amb auto-
rització reial. L'any 1341, Pere el Cerimoniós autoritzà Domingo de 
Biscarra a canviar el seu signe primer per un altre atesa la dificultat 
que tenia per dibuixar-lo a causa de l'edat.239 

La publicació, la cancel·lació, lliurament de trasllats i còpies autèntiques 
Alguns documents notarials havien de ser fets públics, a petició 

dels que hi tenien interès; és el cas dels testaments, que els hereus, 
o els marmessors, demanaven que fossin llegits després de la mort dels 
testadors. Als manuals notarials, la nota de la publicació anava al final 
del text del testament. La publicació podia fer-se a la casa del difunt 
o difunta, però no pas sempre hi consta el lloc de lectura. Heus aquí 
l'exemple de la publicació del testament del notari barceloní Pere 
Andreu, que havia fet testament el 4 de desembre de 1432: 

Predictum testamentum fuit publicatum ad requisicionem dictorum 
manumissorum die dominica XXo mensis januarii, anno a nativitate 
Domini M° CCCC" tricésimo séptimo, qua die corpus dicti deffuncti 
fuerat traditum ecclesiastice sepulture et obiit die veneris XVIIIo dicti 
mensis, presentibus ad hec pro testibus vocatis et assumptis discretis 
Bartholomeo Noet, presbítero, rectore ecclesie Palacii Solitani diòcesis 
Barchinone et benefficiato in ecclesia de Conesia, Paulo Guardiola, 
notario, Ffrancisco Sala, mercatore, et Petro Hostalrich, argenterio, 
civibus Barchinone.240 

La legalització internacional 
No m'estendré en aquesta ocasió en les fases de redacció del 

document notarial ni en la cancel·lació ni en el lliurament de trasllats 

2 3 7 . Á. CANELLAS LÓPEZ, El notariado en España, p . 133. 
238. M. T. FERRER, La redacció de l'instrument notarial a Catalunya, p. 85 i 

làm. 8. 
2 3 9 . ACA, C, r e g . 8 7 3 , f. 127v c o m e n t a t p e r Á. CANELLAS LÓPEZ, El notariado en 

España, p. 133. 
2 4 0 . M . T . FERRER I MALLOL - J . RIERA I SANS, La successió notarial i el traspàs, 

doc. 6 , p. 4 2 6 . 
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i còpies autèntiques perquè me'n vaig ocupar fa anys. En canvi, tot i 
que també me'n vaig ocupar llavors, m'interessa recordar que ja a l'edat 
mitjana es practicà la legalització internacional de documents notarials 
perquè tinguessin efectes en altres països. Vaig comentar llavors una 
carta patent de Joan I del 30 d'octubre de 1393, que havia trobat Jaume 
Riera, així com una procuració del 21 de març de 1401, on es feia esment 
d'una carta patent dels ancians d'Ancona, del 31 de desembre de 1400, 
que havia trobat jo mateixa; totes dues eren legalitzacions per a 
l'estranger de documents notarials. 

Joan I, a instància del procurador de la seva tia (en realitat cosina 
del seu pare), la reina Elionor de Xipre, certificava a la seva carta patent 
que el notari Joan de Fontcoberta era notari públic per autoritat reial 
a tota la seva dominació, que era persona de bona fama i que, segons 
costum del regne, era donada fe arreu del país a tots els contractes 
i escriptures públiques i autèntiques redactades per ell i pels altres 
notaris de creació reial. Suposo que la legalització devia servir per a 
uns poders notarials concedits al procurador de la reina, que devia haver 
de marxar a Xipre, l'illa on havia regnat Elionor, per tal de resoldre 
afers referents a les seves rendes i propietats. 

La segona carta patent a la qual he fet referència, la dels ancians 
d'Ancona, hagué d'ésser exhibida davant del notari de Barcelona Gui-
llem Donadeu perquè un notari d'Ancona, Jacopo Ser Pelegrino, que 
tenia poders d'onze conciutadans seus, concedits davant del notari 
Antonio Guidolini, volgué nomenar procurador substitut un compatrio-
ta seu, Benedetto Gregorio. Guillem Donadeu féu constar als poders 
a favor d'aquest darrer que li havia estat presentada una carta patent, 
segellada al dors amb el segell de cera vermella dels ancians d'Ancona, 
en la qual certificaven que Antonio Guidolini era notari públic per 
l'autoritat imperial i que era bo, públic, autèntic, lleial i fidel, que exercia 
l'art de la notaria públicament i lleialment i que hom donava plena 
fe als instruments i escriptures fets i publicats per ell, com fets per un 
notari bo, públic, autèntic, lleial i fidel. 

Segons la referència, es tractava, doncs, d'un document molt 
semblant al que hem comentat abans. En ambdós casos la legalització 
s'havia fet a través d'una carta patent adreçada al qui la llegís, signada 
per l 'autoritat més alta del respectiu estat, que responia de la persona 
i de l'actuació del notari que havia autoritzat l'escriptura o escriptures 
que calia legalitzar.241 

Per acabar usaré la clausura notarial en vers que pertany a la 
paròdia de testament de Bernat Serradell, de Vic: 

2 4 1 . M . T. FERRER I MALLOL - J . RIERA I SANS, Miscel·lània de documents per a 
la història del notariat, p . 4 2 9 - 4 3 2 i 4 3 9 - 4 4 1 . 
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Sen + nyal de mí, En Marcho Coig 
del loch de Vich 
notari e scrivà públic, 
qui hay scrit 
lo testament ja dessús dit, 
[clos e provat] 
ab aquell ras sobreposat 
al terç bordó, 
lay a hon diu «quant vespre fo» 
E fassam fi, 
car, sí m'ayt Déu e sent Martí, 
trop só quansat.242 

242. Testament de Bernat Serradell de Vic, a cura d'A. PACHECO, Barcelona, 
Barcino, 1971, p. 78. He posat entre claudàtors la lectura que proposo en comptes de 
la que dóna A. Pacheco: «ço s aprovat». 




