
Maria Teresa Ferrer i Mallol 

CARTES I BITLLETS PRIVATS EN ELS MANUALS DEL 
NOTARI BARCELONÍ NARCÍS GUERAU GILI (SEGLE XV) 

Els nostres arxius, que ens han conservat una quantitat tan extraordinària 
de cartes de reis, d'alts oficials de la cort o de representants d'institucions pú-
bliques, com els diputats de la Generalitat o els consellers i jurats de ciutats 
0 viles, ens han llegat, en canvi, poques mostres epistolars privades. Aquesta 
afirmació necessita, però, un aclariment sobre el valor que nosaltres donem a la 
paraula «privat», que utilitzem aquí per designar tot allò que és lluny de les 
esferes del poder, de la política i de l'administració. Cal fer aquest advertiment 
perquè és obvi que, segons la interpretació que hom doni a aquest terme, les 
cartes «privades» esdevenen més o menys nombroses; en efecte, si considerem 
privades les cartes sobre la salut o les relacions familiars de reis, reines o infants, 
en tindrem una gran abundància; però, segons el nostre parer, les relacions pri-
vades a aquests nivells adquireix sempre una dimensió pública i per això les 
excloem del panorama que ara examinem. 

Cartes estrictament privades, doncs, en tenim poques; de tota manera, cal 
no confondre l'escassetat amb la manca absoluta, i potser una tasca pacient de 
recol·lecció als diversos arxius ens demostrarà que aquesta escassetat tampoc no 
és tan gran com ens sembla. 

De fet, la publicació de l'Epistolari del Renaixement a cura de Max Cahner 
ens acaba de demostrar que només les cartes ja publicades, de les quals recull 
una part a la seva antologia, amb mostres procedents de València, de Mallorca 
1 de Catalunya, són moltes més que no semblava.1 Llur dispersió en col·leccions 
documentals i en articles de les revistes més diverses ens impedia de veure'n el 
conjunt. 

Les lletres publicades fins ara al Principat procedeixen de fons ben diferents: 
unes, com ara la major part de les publicades a l'Epistolari del segle XV de 
Francesc Martorell,2 que actualment formen part d'un volum factici, el manus-
crit B-135 de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, s'han conservat dins 
de manuals notarials o entre la paperassa dels notaris, i ho demostra prou bé 

1. Epistolari del Renaixement, a cura de M. CAHNER, 2 vols. (València 1977-1978). 
2. Epistolari del segle XV. Recull de cartes privades, text, introducció, notes i glosari 

per F. MARTORELL (Barcelona 1926). 
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el fet que la majoria són adreçades a notaris o escrites per notaris;3 altres, com 
les cinc lletres privades del segle xiv editades per Serra i Ràfols, foren trobades 
a les cobertes d'un llibre, ja que havien estat usades com a material d'enqua-
dernació.4 Algunes altres s'han conservat entre els milers de lletres de la com-
panyia del mercader toscà Francesco di Marco Datini, guardades a l'Arxiu Datini 
de Prato.5 Gairebé totes s'han conservat, doncs, per atzar; només lletres tan 
especials com les lletres de batalla, ben bé un gènere a part, s'han conservat 
copiades en manuscrits, és a dir, a través de les vies de transmissió de les obres 
literàries.6 

Malgrat la dificultat de localitzar lletres privades a casa nostra, ja que s'han 
conservat pocs dipòsits documentals privats, les possibilitats de reunir-ne nous 
reculls no s'han pas esgotat. Caldria editar les lletres catalanes, dels darrers anys 
del segle xiv i els primers del xv, que es conserven a l'Arxiu Datini de Prato, 
escrites amb lletra difícil i ortografia increïble, però que segurament podrien 
ésser interessants per a conèixer la parla popular. Caldria publicar també les 
cartes conservades a l'Arxiu de la Catedral de Barcelona, que ingressaren a la 
seu amb documentació familiar o comercial gràcies a llegats testamentaris o a 
l'administració de marmessories per part dels canonges. J . M. Casas Homs en 
presenta algunes a la miscel·lània editada en honor de J. M. Madurell,' i T. M. 
Vinyoles en publica d'altres en el present homenatge.8 L'Arxiu de Santa Maria 
del Mar n'ha fornit també alguns exemplars al professor M. Riu, que ell edita 
igualment en aquest homenatge,9 i un examen acurat de la col·lecció de cartes 
reials de l'Arxiu de la Corona d'Aragó ens en proporcionaria ben segur algunes 
altres encara; J . Riera i Sans en publica ja cinc aquí mateix, bé que segurament 
usa el terme «carta privada» amb un criteri més ampli que el nostre.10 Hom po-
dria també completar l'edició de les cartes col·leccionades al ms. B-135 de l'Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona, perquè l'Epistolari del segle XV no les recull 

3. Aquestes cartes procedeixen gairebé amb tota seguretat de la paperassa solta que 
passà a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona després d'uns esporgaments fets a l'Ar-
xiu Històric de Protocols de Barcelona en el primer terç d'aquest segle. Cf. una menció 
a aquests esporgaments a P. VOLTES Bou, Fondos del Instituto Municipal de Historia de 
la Ciudad. Catalogo sumario (Barcelona 1959), p. 3. 

4. E. SERRA I RÀFOLS, Cinc lletres privades catalanes del segle XIV, «Butlletí de la 
Societat Catalana d'Estudis Històrics», I (1952), ps. 25-31. 

5. J. AINAUD, Quatre documents sobre el comerç català amb Síria i Alexandria (1401-
1410), «Homenaje a Jaime Vicens Vives», i (Barcelona 1965), ps. 327-335, en publica dues. 
A l'Arxiu Datini hi ha un grup força nombrós de cartes procedents de Menorca; vegeu-ne 
dues al nostre treball Dues cartes en català des de Ciutadella a la companyia Datini de Ma-
llorca (1405-1408), «Randa», x («Homenatge a Francesc de B. Moll», n) (1980), ps. 81-97. 

6. Lletres de batalla, cartes de deseiximents i capítols de passos d'armes, a cura de 
M. DE RIQUER, 3 vols. (Barcelona 1963-1968), on hom trobarà la bibliografia anterior sobre 
el tema. 

7. J. M. CASAS HOMS, Un il·lustre barceloní poc conegut. Contribució a la biografia 
de Berenguer Morey, ciutadà de Barcelona, «Estudios Históricos y Documentos de los Ar-
chivos de Protocolos», vi ( = «Miscelánea en honor de J. M. Madurell») (Barcelona 1978). 

8. T. M. VINYOLES I VIDAL, Cartes d'una catalana del segle XIV al seu marit. 
9. M. Riu, Cartes privades del segle XV a l'Arxiu de Santa Maria del Mar, «EUC», 

XXIII ( = «Miscel·lània Aramon i Serra», i) (1979), ps. 501-505. 
10. J. M. RIERA I SANS, El primer text conegut en «estil de valenciana prosa»: una 

carta atribuïble a fra Antoni Canals {cf. infra, ps. 519-528). 
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pas totes (a l'Epistolari n'hi ha 70 d'aquesta col·lecció, mentre que el manuscrit 
en té 131). 

D'altra banda, un examen minuciós dels papers solts que hom troba dins 
dels manuals i dels lligalls d'escriptures soltes dels notaris dels segles xiv i xv 
proporcionaria, segurament, prou material per confeccionar un altre Epistolari 
de l'estil del de F. Martorell." 

El petit recull que presentem vol ésser una mostra del que hom pot acon-
seguir: és producte només de l'examen dels papers d'un sol notari de Barcelona, 
Narcís Guerau Gili, que no és dels que ens han deixat més documentació. D'a-
questa documentació, que abraça un període a cavall dels segles xv i xvi, n'hem 
examinat, a més, solament la del segle xv. 

Potser no tots els notaris ens han llegat, proporcionalment, una quantitat 
semblant de lletres privades. A l'Epistolari del segle XV, Narcís Guerau Gili 
figura com a destinatari o autor de vint de les lletres publicades i és ben proba-
ble que altres que aparentment no hi tenen res a veure provinguin també dels 
seus papers, com n'hi ha en el nostre recull que no són adreçades a ell;12 si a 
les cartes de l'Epistolari afegim les que nosaltres publiquem ara i les que no hem 
inclòs, bé perquè les editem en un altre lloc,13 bé perquè són d'un interès exclu-
sivament notarial, bé perquè ja són del segle xvi, veurem que són moltes cartes. 
Narcís Guerau Gili era, sens dubte, una persona desordenada que barrejava les 
seves cartes particulars amb les professionals, n'aprofitava sovint els espais en 
blanc per fer-hi anotacions i finalment les posava dins dels seus manuals nota-
rials, potser a causa d'aquestes anotacions o potser simplement com a punt. 

Narcís Guerau Gili actuà com a notari a Barcelona entre els anys 1475 i 
1510." Els lligams de la seva parentela amb les terres gironines ens fan suposar 
que era gironí: el seu padrí Capmany vivia a Girona, com també una neboda 
seva.15 D'altra banda, entre els seus clients figuraven el monestir de Sant Pere 
de Rodes, els Margarit, etc. També el seu nom, Narcís, és ben gironí. 

Degué fer l'aprenentatge de la seva professió al costat del notari Antoni Vila-
nova, que ell, en una carta del 5 d'agost de 1469, anomenava «mon preceptor 
e com a pare»." No sabem quan obrí escrivania pròpia. El primer manual que 
en conservem, que era el segon dels seus, va del setembre de 1475 a l'agost de 
1477, i abraça, doncs, un període molt llarg, cosa que vol dir que encara no 
tenia gaire clientela. És possible que en els primers temps treballés, a més, per 

11. Hem publicat algunes cartes o bitllets del segle xiv, trobats en manuals notarials 
barcelonins, a M. T. FERRER I MALLOL, La redacció de l'instrument notarial a Catalunya. 
Cèdules, manuals, llibres i cartes, «Estudios Históricos y Documentos de los Archivos de 
Protocolos», iv («Miscelánea en honor de Raimundo Noguera de Guzmán» (Barcelona 1974), 
apèndix i, docs. 1, 3, 5, 7, 14, 16, 18, 19, 43, 45. 

12. Són els núms. 6, 9, 11, 13, 18, 19, 20,21, 24, 25, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 41, 58, 70, 71. 
13. N'incloem algunes de relatives a assegurances a A. GARCIA I SANZ - M. T. FERRER 

I MALLOL, Assegurances i canvis marítims medievals a Barcelona, en curs de publicació; 
són els núms. 274 (1480, desembre), 282 (1484, maig, 17), 285 (1484, desembre, 8). 

14. Archivo General de Protocolos de Barcelona. Indice Cronológico Alfabético, I 
(Siglos XIII, XIV, XV y XVI), a cura de J . M. MADURELL (Barcelona 1950), ps. 94-95. 

15. Epistolari del segle XV, doc. 13. 
16. Ibid., doc. 33. 
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a un altre notari. Una carta del 1480, almenys, li fou adreçada a l'escrivania del 
notari Fogassot, que treballava davant la Llotja, com ell mateix." La seva resi-
dència privada fou al «carrer d'en Gim Nas», prop del mar.18 

Les introduccions que precedeixen tant l'Epistolari del segle XV de Francesc 
Martorell, com l'Epistolari del Renaixement de Max Cahner ens eximeixen ara 
de comentar el significat de la lletra privada dins el món cultural del segle xv, 
l'estil de redacció, les fórmules emprades, les salutacions, la manera com es 
presentaven, etc. Particularment la introducció de l'Epistolari del segle XV po-
dria aplicar-se a l'aplec que presentem. 

En efecte, l'un i l'altre tenen molts punts de contacte. Com ja hem dit, 
Narcís Guerau Gili figura com a destinatari o autor de vint de les setanta-dues 
cartes publicades a l'Epistolari i molts de llurs autors i de les persones que hi 
són citades, els Margarit, Arnau Climent Folquer, Bernat Bou i altres parents 
de Narcís Guerau Gili, apareixen també al present aplec; fins i tot hi ha algunes 
lletres que es refereixen als mateixos temes; per exemple, la que porta el nú-
mero 9 en aquest recull pertany a la sèrie de cartes enviades per Arnau Climent 
Folquer a Narcís Guerau Gili, sèrie de la qual l'Epistolari presenta quatre mos-
tres, una del 15 de gener de 1495, una altra del 20 del mateix mes i dues del 
maig, una del 15 i una altra del 18. La del present recull és del 3 de febrer, 
escrita a Xerta, i s'insereix cronològicament entre aquelles. Incloem encara una 
altra carta d'Arnau Climent Folquer en el nostre recull, però ja del novembre 
del 1499. 

Hem de fer notar, però, que en el nostre aplec, i això el diferencia dels 
epistolaris citats, hi ha no solament lletres catalanes sinó també un parell de 
cartes en llatí, molt interessants per diferents conceptes; d'altra banda, hi ha 
també bitllets, que són lletres molt simplificades, destinades a transmetre un 
encàrrec, generalment dins de la mateixa ciutat. No solen tenir data, perquè es 
rebien el mateix dia que havien estat escrits i sovint tampoc no tenen adreça 
al dors. Són escrits en un estil molt directe, a vegades apressat, com el bitllet 
que porta el número 10, escrit per Lluís de Palou, muntat ja al seu cavall (al-
menys és el que diu), quan estava a punt de sortir de Barcelona. Potser són 
de menys valor literari, però tenen un llenguatge encara més planer, concís i 
precís que el de les lletres; llur espontaneïtat els dóna, a més, una gràcia especial. 

Molts d'aquests bitllets tenien la finalitat de demanar algun servei profes-
sional a Narcís Guerau Gili; bé que són molt nombrosos, només n'hem inclosos 
alguns per mostra. El número 2, per exemple, que per cert és un entremig entre 
el bitllet i la lletra (és signat amb una fórmula d'acomiadament de les que s'usa-
ven a les cartes i porta adreça al dors), fou escrit per demanar al nostre notari 
que lliurés un contracte al mosso francès portador del bitllet. El número 7, signat 
per un tal fra Joan Garriga, d'algun dels monestirs propers a Barcelona, proba-
blement Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, reclama la presència de Narcís Guerau 
Gili al monestir perquè un novici ha de fer testament i anuncia la tramesa d'un 
macho per portar-hi el notari. Força semblants són els números 17 i 18, en 
els quals el prior d'un monestir, que podria ésser el mateix, i un tal fra Jaume 

17. Ibid., doc. 28. 
18. Ibid., doc. 40. 
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Vidal convoquen el notari perquè vagi al monestir a l'hora de dinar, ja que 
llavors els trobarà tots; com que és per fer una procurado, admeten que si no 
hi pot anar ell personalment hi enviï el seu escrivà jurat Pere Triter; com en 
el cas anterior, anuncien la tramesa d'una mula per portar el qui hi vagi. També 
en el número 12 un client de Narcís Guerau Gili, afectat per un atac d'epi-
lèpsia, li demana que passi per casa del seu cunyat, on ell és, per parlar d'afers. 

És d'un caràcter ben diferent, en canvi, el bitllet número 3, en el qual Elio-
nor de Gualbes demana a una tal Francina vels, un mantell i rosaris guardats 
en un arquibanc i en uns paners, potser per endolar-se, ja que el bitllet parla 
de la mort d'una tal Elionor. El que porta el número 10 és de Lluís de Palou, 
que, muntat ja en el seu cavall (almenys ell ho afirma) i a punt d'emprendre 
viatge, escriu a Pere Vilardell encarregant-li diferents afers i prometent escriure 
més llargament passat Sant Boi. El número 11 té l'originalitat d'ésser una ordre 
de transferència bancària adreçada al banquer Aguilar perquè giri 18 lliures a 
la taula o banc de Sebastià Pons, aquella mateixa nit, per un afer urgent. L'autor 
del bitllet, Lluís Prior, declara haver estat cercant el banquer abans d'escriure-
li. Hem inclòs també un albarà autògraf de Narcís Guerau Gili, el 14, adreçat 
als guardes de la lleuda barcelonina dita de Mediona perquè deixin passar farina 
per al seu ús, que no ha de pagar aquest impost de trànsit, puix que, com a 
ciutadà de Barcelona, n'està exempt. Un altre bitllet curiós, el 16, és adreçat 
per Francí de Marimon a un innominat, potser Narcís Guerau Gili, excusant-se 
d'una manera una mica brusca perquè no li pot deixar una mula, ja que no l'ha 
demanada amb prou anticipació. 

Però, sens dubte, el més graciós de tots els bitllets que publiquem és el que 
el mateix Narcís Guerau Gili adreçà al mestre del seu fill Jaumet; té, a més, 
la particularitat d'incloure la resposta del destinatari anotada a sota. El tema del 
bitllet té una història llarga: el fill del notari havia portat la factura de l'escola a casa 
i el pare ho trobà car; segurament encara no feia un mes que el fill hi assistia 
i suposà que li cobraven una mesada sencera, mesada que, a més, trobà cara; 
atès, però, que no sabia prou bé com anava el sistema de pagament, demanà 
informació al mestre. La resposta d'aquest fou que el sistema de pagament no 
era per mesades sinó semestral: una paga per Nadal i l'altra per Pasqua. La que 
hom li havia demanat era aquesta darrera. Pel que el fill aprenia, el que hom en 
deia «parts», equivalent al primer curs de gramàtica (anomenat així perquè s'hi 
estudiaven les parts de l'oració, és a dir la morfologia)," corresponia pagar 2 sous 
i 9 diners cada vegada, mentre que altres alumnes, els de gramàtica, més avan-
çats, pagaven 5 sous en aquestes dues ocasions. El mestre, un tal Toni Crese, 
per tal de calmar el pare queixós i atenent potser que el nen havia començat el 
27 de gener a la tarda, li féu una petita rebaixa i li demanà només 2 sous, 6 
diners.20 

En realitat, l'escola no era gens cara; si comparem els seus preus amb els 
que figuren en diversos documents recollits als Documentos para la historia de 
la Universidad de Barcelona, i comentats magistralment pel doctor J . Rubió, 
veurem que era una escola ben modesta. Tots aquests documents indiquen preus 

19. DCVB, s. v. part. 
20. Apèndix, docs. 19 i 20. 
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del doble o més del que hem comentat. Per exemple, un document del 26 de 
gener de 1397 estipula dues pagues semestrals d'onze sous cadascuna per ense-
nyar de llegir i escriure a un nen en una escola.21 El nivell sembla ésser l'elemental, 
però el preu és més del doble del dels estudiants de gramàtica de l'escola de 
Toni Crese. 

De tota manera, Jaumet Gili aprofità bé l'ensenyament que hom li donà i ho 
demostrà prou en una carta que també publiquem, escrita el 16 de novembre 
de 1498, potser quan ja era estudiant de Gramàtica o d'Arts.22 La carta, en llatí, 
sembla un exercici escolar de redacció. L'autor, fent l'home de seny, escriu al 
seu company Lluís de Santcliment per felicitar-lo, com a bon amic, pels seus 
èxits en els estudis, tot admirat de la seva intel·ligència, capaç d'entendre qual-
sevol precepte de la filosofia. A la felicitació segueix una recomanació moral: 
cal perseverar en la feina amb tant d'esforç al principi com al final i cal aprofitar 
el temps, perquè el temps és l'única cosa que és realment nostra i el que es 
perd mai més no es pot recuperar. Per convèncer i per lluir també els seus 
coneixements, Jaume Gili addueix una sentència de Sèneca a la primera epístola 
a Lucili: «omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est.»2i La carta, que se-
gueix en tot els models clàssics, menys en la invocació religiosa inicial «Jesús, 
Maria, Jheronimus», té una gràcia especial, que li ve de la innocència juvenil 
que traspua, de tal manera que no resulta ni carrinclona ni petulant, malgrat 
el perill evident de caure en aquests defectes. 

Continuant el comentari de les cartes, que ara hem encetat a propòsit del 
bitllet de Narcís Guerau Gili, ens hem de referir a tres lletres de membres de 
la família Margarit, clients, com ja hem dit, del notari Gili. La primera, crono-
lògicament, és la que suposem escrita per l'abat de Sant Pere de Rodes a un 
comte, el nom del qual no se cita, per notificar-li la concessió de la pabordia 
de Tercui, que era de col·lació del monestir, a Joan Gili, batxiller en dret civil 
i canònic i possiblement germà de Narcís Guerau Gili. Tercui o Tergull, com 
diu el document, és un lloc situat en el terme del municipi de Sapeira, no pas 
gaire lluny de Tremp, que pertanyia al comtat de Pallars,24 i, per tant, el desti-
natari de la carta era el comte Hug Roger I I I de Pallars. Pel que fa a l'autor, 
l'abat de Sant Pere de Rodes, era Bernat Margarit, parent del cardenal Joan 
Margarit i personatge famós també, que arribà a ésser bisbe de Catània. L'Epis-
tolari del segle XV publicà ja una carta de Bernat Margarit del 25 de novembre 
de 1484, quan ja era bisbe d'aquesta ciutat siciliana, adreçada a Narcís Guerau 
Gili.25 La que publiquem aquí fou escrita el 14 de juny de 1471, a les acaballes 
de la guerra civil catalana, guerra en la qual tant l'autor com el destinatari ha-

21. A. DE LA TORRE Y DEL CERRO, Documentos para la Historia de la Universidad 
de Barcelona, I. Preliminares (1289-1451), introducción, notas y comentarios por J. RUBIÓ 
BALAGUER ( B a r c e l o n a 1 9 7 1 ) , d o c . 58. 

22. Apèndix, doc. 13. 
23. Dec la identificació de la procedència de la frase al prof. J. Bastardas. Cf., sobre les 

citacions d'aquestes epístoles a l'Edat Mitjana, LI. FARAUDO, Flors o autoritats tretes de les 
Epístoles de Sèneca, «EUC», iv (1910), ps. 194 i 391. 

24. Cf. ACA, Liber Vatrimonii Regii o Mulasses, per Tercuy. Sobre la donació de Tercui 
a Sant Pere de Rodes pels comtes de Pallars, a mitjan segle xi, cf. A. COY, Sort y Comarca 
Noguera-Pallaresa (Barcelona 1906, reed. 1974), ps. 146-147 i 218-219. 

25. Epistolari del segle XV, doc. 6. 
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vien pres part activa, i poc abans que l'abat, en un dels seus nombrosos canvis 
de camisa, deixés el bàndol de la Generalitat, on militava el comte de Pallars, 
capità general de les tropes del Principat, per tornar a l'obediència de Joan II.24 

Aquesta carta, que potser s'aparta una mica del camp estrictament privat per 
entrar en el de l'administració eclesiàstica, és d'un estil més acurat i més llati-
nitzant que la que fou publicada a l'Epistolari, segurament perquè és una carta 
protocol·lària. No sembla, però, original, sinó una còpia, motivada potser per difi-
cultats en la presa de possessió del benifet; això explicaria que no hi hagi el 
nom del signant ni l'adreça. 

Hi ha encara dues cartes més d'un altre membre de la família Margarit, 
Francí Margarit, germà de Bernat.27 L'Epistolari del segle XV publicà també 
una lletra de Francí Margarit.28 De les que editem ara, una és adreçada al seu 
cosí germà Dionís Miquel i una altra al mateix Narcís Guerau Gili, totes dues 
sobre el mateix tema: un plet per un censal, bé que a la segona li dóna a més 
la condolença per la mort d'un fill i li desitja que en tingui d'altres «que sien 
bestó de la vellesa de vosaltres».29 

També era sobre afers de la notaria la carta que Bernat Bou escriví al seu 
cosí Narcís Guerau Gili cap al 1486, en la qual s'excusà, a més, d'haver-se'n 
anat sense saludar-lo, i igualment una altra, sense data, de Francí Alfonso al 
mateix Narcís Guerau Gili.30 

En canvi, les dues cartes d'Arnau Climent Folquer a Narcís Guerau Gili són 
més variades: s'hi parla d'afers, de la família, de petits encàrrecs, s'hi demanen 
noves de coneguts, etc. La primera d'aquestes cartes completa, com ja hem dit, 
la sèrie de les publicades a l'Epistolari del segle XV.31 A gairebé totes Arnau 
Climent Folquer parla d'un negoci que li anava malament: havia comprat oli 
per avançat, amb l'oliva encara a l'arbre, i l'especulació li havia sortit malament; 
des del moment de la collita, pel gener del 1495, l'oli només feia que baixar 
de preu i no el podia vendre a Xerta, on era, i tampoc no el podia trametre a 
Barcelona, on també devia anar a baix preu, perquè Narcís Guerau Gili, a qui 
ho havia consultat, li ho havia desaconsellat. 

Tant en una carta com en l'altra hi ha la preocupació per la família llunyana. 
Arnau Climent Folquer expressa el desig que la muller Joana «mir molt per ma 
casa e per la onor mia» i que Narcís Guerau Gili li faci totes les recomanacions 
possibles, de paraula, en aquest sentit; demana també al notari que vigili els 
estudis del seu fill Joanot, etc.32 

Hi ha finalment, encara, en el nostre recull, una altra carta en llatí, a més 
de la de Jaumet Gili, que ja hem comentat abans. L'autor d'aquesta altra és 

26. Cf. la biografia de Bernat Margarit, abat de Sant Pere de Rodes, a S. SOBREQUÉS, 
Tres grans famílies gironines de la Baixa Edat Mitjana: els Margarit, els Samasó i els 
Requesens, dins Societat i estructura política de la Girona medieval (Barcelona 1975), ps. 
239-244 especialment. Aquest treball havia estat publicat abans en castellà als «Anales del 
Instituto de Estudios Gerundenses», x n (1958), ps. 245-299. 

27. Sobre aquest personatge, cf. ibid., concretament ps. 241-243. 
28. Epistolari del segle XV, doc. 40. 
29. Apèndix, docs. 4 i 5. 
30. Apèndix, docs. 8 i 21. 
31. Epistolari del segle XV, docs. 18, 19, 20 i 21. 
32. Apèndix, docs. 9 i 15. 
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un frare, Gabriel Ferrer, que, amb aquell punt d'afectació d'alguns eclesiàstics, 
desitja lluir el seu llatí, un llatí que no vol ésser retòric sinó molt funcional, i que 
per això mateix resulta elegant. La carta és una recomanació d'un nebot seu, 
que havia heretat les escriptures del seu pare, notari, i que volia exercir la notaria. 
El noiet sabia alguns rudiments de l'art, però molt poc, i l'oncle desitjava col-
locar-lo a l'escrivania de Narcís Guerau Gili una temporada perquè perfeccionés 
els seus coneixements fins que, a la primavera, pogués embarcar-se per tornar 
a casa; podem suposar, doncs, que era de les Illes.33 La carta té interès des del 
punt de vista de la història del notariat perquè confirma el que ja ha estat dit 
sobre el concepte patrimonial que hom tenia de les escriptures i dels manuals 
notarials i fins i tot de la mateixa professió. Ja veiem com, malgrat no tenir 
gaire idea de l'art de la notaria, hom considerava natural que el fill succeís al 
pare en l'exercici de la seva professió.34 

Pel que fa a l'edició dels textos que presentem, hem seguit les normes habi-
tuals, respectant íntegrament l'ortografia, fins i tot la doble / inicial quan hi és. 
Hem introduït, en canvi, la puntuació moderna i la regularització de les ma-
júscules. 

MARIA TERESA FERRER I MALLOL 

Departament d'Estudis Medievals 
del CSIC, Barcelona 

APÈNDIX 

1 

1471, juny, 14. Barcelona 
[Bernat Margarit, abat de Sant Pere de Rodes] comunica al comte de [Pa-

llars, Hug Roger III] que envia fra Joan Gili, batxiller en ambdós drets, perquè 
prengui possessió de la pabordi-a de Tercui, en aquell comtat, la col·lació de la 
qual, que pertany al monestir, havia estat destorbada per la guerra. 

AHPB, Narcís Guerau Gili, man. 3, f. 60 bis; paper solt de 2 2 X 1 1 cm. 

Molt egregi senyor, 
perquè no ignoram la singular devoció que los egregis 

predecessors de vostra senyoria han" portada al nostre monestir de Sant Pere 
de Rhodes, casa devotíssima fundada en la província de Ampurdà, e los grans" 
benifficis per llurs senyories a aquellc fets, de què nós e" los monjos nostres * 

33. Apèndix, doc. 6. 
3 4 . Cf. M . T . FERRER I MALLOL - J . RIERA I SANS, La successió notarial i el traspàs 

de protocols en terres catalanes a la baixa Edat Mitjana, «Estudios históricos y documentos 
de los Archivos de Protocolos», iv ( = «Miscelánea en honor de R. Noguera de Guzmán») 
( B a r c e l o n a 1 9 7 4 ) , ps . 3 9 5 - 4 2 8 . 
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en officis,' oracions e altres karitats som singularment8 recordants," e encare 
per quant som certs la sglésia de la pabordria de Tergull, dins lo terme del 
comdat de vostra senyoria fundada, per causa de la turbació de la guerra no és 
axí' servida com nós,4 a col·lació de qui aquella és, desijam, movent-nos zel de 
karitat per la conservació del patrimoni de aquella havem ordonat hi ' vage lo 
portador de la present, anomenat mossèn Joan Gili, en cascun dret bacheller, 
e per ço, senyor molt virtuós,™ memorants a vostra senyoria la" devoció de 
vostres virtuosíssimos genitors e lo beniffici e suffragi que en lo nostre monestir 
a les ànimes llurs és fet,° se fa e-s farà ab aquella major afecció e karitat quens 
és possible," pregam aquella,' per reverència e honor de Jhesu Crist, li plàcia' 
donars e consentir aquella favor, direcció, endreça e ajuda que sens falta alguna 
nós daríem a coses de vostra senyoria. E ultra que serà fet lo servici de nostre 
senyor Déu, redreçant aquesta sglésia e los membres de aquella, encare nós, 
senyor, e nostres monjos en los officis e oracions farem partícips la senyoria 
vostra, la qual de nós en majors coses pot fiablement fer compte, pregant la 
Trinitat increada a tots tinga en sa guarda infal·lible. 

De Barcelona,' a xiin de juny del any M CCCCLXXI. 

a. Segueix haguda, ratllat, b. los grans interlineat sobre molts, ratllat, c. aquells a l'original 
amb la s ratllada, d. nos e interlineat, e. Segueix d ratllat, f. Segueix e, ratllat, g. singu-
larments a l'original amb la s ratllada, h. Segueix p, ratllada, i. axí corregit sobre una l 
ratllada, k. Segueix desijam, ratllat. I. Segueix sia, ratllat, m. Segueix re., ratllat, n. la 
corregit sobre los. o. Segueix e s, ratllat, p. Segueix vos, ratllat, q. aquella interlineat, r. 
Segueix a vostra senyoria, ratllat, s. donar corregit sobre pod. t. Hem desenvolupat en ca-
talà l'abreviatura llatina Barchna. 

2 

1478, juliol, [15] 
Guerau Benet Sacalm demana al notari Narcís Guerau Gili que lliuri l'es-

criptura del censal d'en Giner al seu jove francès. 
AHPB, Narcís Guerau Gili, man. tercius, paper solt de 2 3 X 7 cm, posat al 

f. 10. 

Mosènyer molt magníffich, 
aquí us anviy Romeu, lo meu jova francès; do-

nau-li les cartes del sançal d'en Giner. Guo" matex i anara, mas estich ocupat. 
Que si res voleu só vostre." 

Lo tot vostre, que ffarà cont manareu, 
Garau Benet Saqualm 

\_Al marge esquerre, amb lletra d'una altra mà: ] Doní-les al dit jove francès, 
qui ha nom Pere, dimecres a xv de juliol 1478. 

[Al dors:} Al magnífich e bon germà Narcís. 

a. Per jo. b. Hem desenvolupat en català l'abreviatura llatina vro. en aquest cas i en el que 
segueix més avall. 
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15 

[1477-1478?] 
Bitllet d'Elionor de Gualbes a una tal Yrancina perquè li envïi vels, un man-

tell i rosaris guardats en un arquibanc i en uns paners. 
AHPB, Narcís Guerau Gili, man. 3, f. 60 bis, paper solt de 22,5 X 9,5 cm. 

Fransina, 
tramet-ta la clau" del artibanch" an què yo tinch los dinés; hobray 

e trobaràs vels an pesa qui no són clapsc dins una capsa de fust que y à; dóna-Is 
a n Auget. 

Diguas a n'Alena dintra lo paner an què na Isabel patita" sa desligua troba-
rà vels; que ls dó a n'Auget tots quans n'i aja e lo mantel de n'Isabel patita. 

Anit finà sos dias n'Alionor a horas e un quat.' 
Los paternostres de n'Isabel major qui són an lo paner an què-s dasligua. 

Alianor Gualbes' 

a. Segueix qui, ratllat, b. Segueix q. ratllada, c. per clars? d. patita interlineat, e. per quart. 
Desconec el significat de l'expressió a horas, f. Al dors del paper hi ha anotacions que no 
sembla que hi tinguin res a veure. 

4 

[1479], octubre, 7. Girona 
Franci Margarit escriu al seu cosí germà Dionis Miquel sobre la causa oberta 

per vidüitat a Barcelona per Nicolaua, vídua de Pere Torrent de Blanes, contra 
la qual ha fet execució de béns per impagament d'un censal. Aquesta causa 
hauria de portar-se a Girona perquè en qüestió de censáis no es pot treure la 
causa de mans del jutge ordinari de Girona, davant del qual se segueix. 

AHPB, Narcís Guerau Gili, bossa del «man. tercium», paper solt de 22 X 26,5 
cm. 

Molt magnífich e virtuós cosí germà, 
la present serà vos prech me apunteu 

que a xx del present mes lo sènyer en Narcís Garau Gili, notari, me responga 
o faça respondre en la cause que à advocada per cause de viduytat ne Nicolaua, 
muler d'en Pere Torrent quondam, abitant en la vila de Blanes, segons la còpia 
que comaní al dit Narcís Garau Gili sta contangut, davant lo jorista a qui fou 
comès, qui és de la citasió que aquí me fou intimade a xxini de agost que dins 
xxvi jorns comparagés etc. e yo no sé què-m poden demanar; si és per la exe-
cusió que yo é fete contra los béns de son marit quondam e fill Bernat Torrent, 
dita dona les causes que yo daman así davant l'ordinari no pot advocar aquí 
per dos reons: primo que en les execusions qui-s són fetes e-s continuen davant 
lo jutge ordinari de Gerona són causes inadvocables, perquè tot són causes de 
censáis en què la dita vídua Nicolaua Torrent à fermat e ell-à posada la sua mà 
e per ço és inadvocable, que no-s pot traure devant l'ordinari jutge de la causa," 
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pus ella y à fermat en cause de censal, segons és en los Usatges contengut, e, 
capítol primer, és tractat en les Costitucions de censáis ne per viduytat ne per 
miserabilitat no-s pot traure del ordinari, ans és inadvocable; secundàriament, 
perquè lo marit de la dita vídua, Pere Torrent quondam, com a procurador de 
la dita dona e de son fill, feren cesió de béns e donàran " e materen en mans de la 
cort del senyor bisbe de Gerona," davant son official ordinari, tots lurs béns, 
nominats en una sèdula: la torre que poseeix en la parròquia de Vilablareix, 
tal censal, tal censal, etc.; la qual cesió mossèn Francí Margarit no lus à contre-
dita ne contredeix, e si altri lus à contradita no à lo mossèn Margarit, lo que 
pus una volta l'an feted retornar no le poden, per la qual és vist en qualsevol 
béns lurs ells en naguna cort no y an ñeque nolle neque velle, los quals nomena-
dament se-n són desexits e mesos en mans e poder de la cort, qui aquells an a 
distribuir e per ço vos do de tot large informació, perquè a la jornada feçau lo 
sènyer en Narcís Gili comparega davant lo jutge' ho comisari a qui és stada 
cómese la causa, lo ' nom no m recorde, ja l té, en la còpia que-m fou donada, 
lo sènyer en Narcís Gili, e si la part no comparrà li sia acusada fadiga e 8 contu-
màcia e proseït a consell de miser Pere Miquel, qui à manada la cause así e sab 
lo negosi e sie-li dada la contenguda informació per lo dit Narcís Gili e proceït 
a consell del dit miser Pere Miquel. E feu que del que s'i ferà age avís, que ya-s 
pot demanar aquelles dilacions que volreu per a desliberar e aver informació de 
son principal, que lo jutge consentirà. Lo que-y serà necesari, si era aconsellat 
proseir la causa, vos prech mi bestrescau e avisau-me n e tremetre-us-ho é lo 
que més y fos necesari. E no més. 

De Gerona, a vil de octobre. 
Del vostra cosí germà, a qui podeu menar, 
Ffranci Margarit 

i AI dors:] Al més virtuós cosí germà, mossèn Deonís Miquel a Barchelona. 

a. jutge de la causa interlineat, b. donàran amb la o interlineada, c. Derona a l'original, d. 
Segueix R ratllada, e. Segueix lo nom, ratllat. f. no per lo a l'original, g. fadiga e inter-
lineat. 

5 

[1479], octubre, 25. Girona 
Francí Margarit escriu al seu procurador, el notari Narcís Guerau Gili, sobre 

el mateix afer que la carta anterior. 
AHPB, Narcís Guerau Gili, bossa del «man. tercium», paper solt de 22 X 24 

cm. 

Molt honorable e bon amich, 
una vostra letra é rebude ab una interclusa de 

Roma, les quals é tremeses a mon germà a Lensà,1 però só avisat ell és muntat 
a Rochabruna. Sobre lo que-m dau evís aveu pres treball al xxè die del present" 

1. Es refereix al seu germà Miquel Margarit, que era capità de Llançà. 
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mossèn Bisbal e vós sou compareguis com a procuredós de na Nicolaua, muler 
d'en Pere Torrent quondam, de Blanes abitant, volgere que me aguéseu dat 
avís què damanava, que si és lo que yo pens sobre una torre endorocada que 
son marit o fill poseye en la parròquia de Vilablareix, qui és stada venuda per 
sertes pagas de censáis que dit son marit e ella e son fill Bernat ma davían, és 
cause de censáis, en què dita dona à fermat e à se trectar infra vicariam perquè 
és cause de censal, com se tracte en lo primer capítol dels censáis en les Cos-
titucions. 

ítem que est admirandum aquesta dona de causa de censal en què ella està 
obligada, son marit Pere Torrent, quondam, Bernat Torrén son fill quilibet 
insolidum obligats tots lurs béns presens e sdevenidós en sume de propietats 
e pensions pasades mil lliures, salvant dret de compte, e crech abastarien bé a 
ii™ vcc florins tots sos crèdits, dita dona vulla trectar ella age nanguns béns que 
primer no s'esgorden els creyadós de qui és tots lurs béns, deduynt que aquesta 
causa, com loch agés, aver-se agere a trectar davant l'ordinari jutge de Gerona, 
la qual petisió és fruste e vane e maliciosa, com la dona, marit seu quondam 
e son fill agen fete cesió de béns devant lo sitial de la cort ecclesiàstica del 
senyor bisbe de Gerona, requerint a tal petissió silensi inposar a dita dona, la 
qual no pot subir en juy, com ella, qui tante gent té robada, e ° en moltes sumes, 
no volent fer de si reó, ans ab dita cesió se à sforsat e s'esforsa levar-los lo lur, 
la qual cesió an donada nominasió de lurs" béns, dient no tenir-ne pus e per 
consegüent, pus dita dona à fete cesió de béns, per recuperar tante infàmia dauria 
primer atendre a molts béns que ella, [e] son marit quondam an venuts e alie-
nats, satisfer tots lurs crèdits e no sercar noves formes de castions qui a ella 
no tòcan sinó als creyadós, qui a tans grans béns és obligada ab ferma sue, e 
diu no té ne poseeix res. Amostrau la present a miser Pere Miquel, qui l'age 
per informació e n prenga lo que lin semblerà e sie proveït dite demanda per 
dita dona sie revocada o dat cilensi, en què crech a soles per ésser cause de 
censal li poseran cilensi, declarant-se à a trectar davant lo ordinari jutge de así, 
davant qui, molts anys ha, fou intreduyda la cause, de què tots ells se seguí 
feren cesió de béns en obtengeren benifici de abçolució; gordau-me per contu-
màsia no m vestisen lo barret que los ribalts maliciosos qui la tractan aquí no-y 
són per pus ne pus no-y agoytan. Si a miser Pere ne a vós aparrà fer a la cort 
procuredor voso remet, pregant-vos de tot per vostres letres sovín men aviseu 
fins del tot ne sie fore. 

Scriviu-me les letres de mossèn de Cathània per quin pasatge anàran ne 
quant ha són partides. 

De la mort de vostre fill, si m'ejut nostre Senyor, me só molt dolgut, però 
cové nos degam confirmar ab la voluntat de nostre Senyor, plàsie-1 vos ne vulle 
dar bona smena, vos ne do molts que sien bestó de la bellesa de vosaltres. Cóman-
me a madona vostre. 

De Gerona, a xxv de octobre. 

Lo tot vostre Ffrancí Margarit, 
qui-m coman a vós 
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[Al dors:] Al honorable e bon amich en Narcís Garau Gili, notari a [Barc]ha-
lona, scriu davant Loge [..sa] al carrer d'en Gimnàs, a Barchelona. 

a. Segueix e, repetit, b. lurs interlineat. 

[1484?] 
Fra Gabriel Ferrer recomana un seu nebot, fill de notari, a Narcís Guerau 

Gili perquè li ensenyi l'art de la notaria. 
AHPB, Narcís Guerau Gili, Secundus liber securitatum, f. 109 bis, paper 

solt de 24,5 X 5 cm. 

Devotissime frater et amice, 
presentis lator est nepos meus; pater quondam 

suus fuit notarius, cuius scripturas iste cum aliis bonis paternis hereditavit. In-
telligit et ipsi aliquid, licet parum, in arte notarie. Venit huc nonnullis exhigen-
tibus necessitatibus, prout ipse latius devotioni vestre enarrare poterit. Expectat 
nunc tempus et vehiculum sive carinam opportunos ut ad propria in principio 
veris redire valeat. Interim expectat cum aliquo provido et sufficienti notario 
aliqualiter conversan, a quo aliquod sue artis incrementum, scilicet notarie, in 
quo vellet proficere et in matrem eligere, adipisci possit. Pro tanto, devotioni 
vestre, cui magis et ipsum et me credo duxi destinandum ut si eum dirigere, 
ut spero, valebit, quod non dubito, Deo primum servicium et mihi et ipsi ingen-
tem graciam et notabiliter grata impendatis. 

Vestre devotioni omnium inméritas orator 
frater Gabriel Ferrer 

7 

[1486?] 
Fra Joan Garriga prega al notari Narcís Guerau Gili que pugi al monestir 

[de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron], amb el mul que li tramet, per prendre 
nota del testament del novici fra Veguer. 

AHPB, Narcís Guerau Gili, Secundus liber securitatum, f. 179 bis, paper 
solt de 23 X 7 cm. 

Domine Narcisi, mon car jermà, 
fra Veguer, lo novici, diu que ha fet dona-

ció universal a son germà, exceptat de L ducats que s'à aturats per fer testament, 
e per consegüent, puix vós no podeu in testamentis substituhir altri per vós, és 
necessari vos plàcia huy muntar e axí us ne pregam. Lo macho vos tramet ab 
Vicent. Digous Sant. 

Lo vostre menor qui-s comana, 
fra Johan Garriga 

14 
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[Al dors:] Al discret jermà lo sènyer Narcís Gili, notari." 

a. El notari aprofità els espais en blanc per fer-hi anotacions que no sembla que tinguin 
res a veure amb el contingut de la carta. 

8 

[1486?], gener, 1. Girona 
Bernat Bou demana al seu cosí el notari Narcís Guerau Gili que faci una 

procuració de Joan Pagès a favor d'ell i que la hi envïi juntament amb la depo-
sició que el seu pare havia fet. 

AHPB, Narcís Guerau Gili, Secundus liber securitatum, f. 186 bis, paper solt 
de 22,5 X 13,5 cm. 

Jesús 
Honrat cosí, 

prech-vos, perquè mossèn mon pare m'à escrit, jo age una pro-
cura d'en Johan Pagès que jo puxa rebrà tota la roba e que fassa [metre] espa-
cificadement los personatges qui la tenen e assò per asquivar massions, etc. Lo 
portador, qui és en Miquel Sales, per amor mi vos amenerà alí hont és dit 
Pagès. Hi an assò, vos prech, no agés falla; e tremateu dita procura. 

Axí matex m'à escrit mon pare que yo me n portàs la sua deposició perquè-us 
prech que dita deposició ma tremetau feta e tabellionade al sènyer en Jofre late 
axí com sabeu, e podeu la donar a dit Miquel Sales, qui lam tremetrà per lo 
treginer. E no més, sinó que-m coman molt a la tia e cosina e que-m perdoneu 
com me-n só vingut sens dir-vos res. 

De Girona, lo jorn de Ninou. 
Del vostre cosí Bernat Bou 

[Al dors:] Al molt honrat e car cosí lo ssènyer Narcís Gila, notari, qui escriu 
devant Lotge en Barcelona." 

a. Hem desenvolupat en català l'abreviatura llatina Barchna.; els espais lliures del dors 
foren aprofitats pel notari per fer-hi anotacions de fermes d'asseguradors. 

9 

1495, febrer, 3. Xerta 
Arnau Climent Folquer escriu a [Narcís Guerau Gili] preocupat perquè ha 

comprat oli i ara baixa de preu. Li recomana que vetlli per la seva família i li 
demana, entre altres coses, que li faci trametre per na Joana algunes peces de 
roba. 

AHPB, Narcís Guerau Gili, man. de 13 febrer 1494 - 10 juny 1495, f. 94 
bis, paper solt de 22,5 X 17 cm. 
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Jesús 
Magnífich germà, 

vostra de xxvin de gener é rebuda ab lo contrachte e se-
sions, de ço vos fas infenides gràsies. Del oli veg nom aconselau lo tremeta. 
Esí de cada dia va calant, que des vos escriví à calat 1 sou per cànter, que no 
val sinó 9 sous cànter; no sé què me-n fassa, sil vena así o sil tremeta aquí; 
encara espereré un poch per veure què farà, sols ne tremetré per ha casa, he de 
aquel só content" ne prengau per a vós, que serà bo per mengar e bé dols. 

Ma casa e mos fils vos recoman molte e-us deman de gràsia sovint la m vesi-
teu, que tal comte fas de vós. A na Guhana direu me tremeta les calses e lo 
drap de pits de grana e de les calses ab condició que si no m venien bé les cobre, 
que axí m'o promès lo calsater, e per presona fiada. 

E més vos prech que-m aviseu si mossèn Gaume Ferer ni ses cuyades són 
en siutat ni cont entreran, na Guhana vos ho sabrà; e digau-li que mir molt per 
ma casa e per la onor mia, e de vostra part li podeu dir moltes coses, e de tot 
aga vostre avís. He lo Sant Esperit sia en costòdia de tots. Amén. Ab salut nos 
vegam. 

De Xerta a in de febrer 95. 
Feu-me gràsia al senyor mossèn Pere molt me acommanau, e si res de así 

mana serà servit, he te[niu]-lo a prop de aquella resta que per mossèn Berto-
meu me té a donar que así ha servir per pagar la [ . . . ] que à feta talar, e age-n 
vostre avís de tot. He coman-me a vós e a tota ma casa e molt ha [ . . . ] dona 
Maria. Digau a na Guhana que fasa bela la clavagera de la casa on està madò 
Palau que [molt] ho avie mester; e si venia a ma casa acomenau-me molt a la 
dita Palau e a les de sa casa, que molt pler me-n fareu. 

Del vostre germà prest a cont vullau 
Arnau Climent Folquer 

a. Segueix ne trematau, ratllat. 

10 

[1494-1495] 
Lluís de Palou demana a Pere Vilardell que com a procurador seu faci fiança 

a un tal Serrabona perquè pugui sortir de la presó, ja que ell surt de viatge i no 
es pot entretenir. Li encomana encara d'examinar una escriptura de donació. 

AHPB, Narcís Guerau Gili, man. de 13 febrer 1494 - 10 juny 1495, f. 10 
bis, paper solt de 21,5 X 5,5 cm. 

Jesús 
Molt honorable e car compare, 

perquè estich a caval e no puch aturar feu-
me gràcia que fassau fermansa per mi, com a procurador meu, al sènyer en Ser-
rabona, que yo li he promès perquè ysque de la presó, e no dupteu en lo que 
valrà. Yo-us scriuré de Sent Boy enfora largament. Recordau-vos de vèurer la 
donació que-us digui de mossèn [Johan]; yo só estat a casa d'en Menaula e no 
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l'é trobat. Per amor mia agau a recort e estrenyeu-vos-ne ab ell. E no més ab 
aquestes. 

Feu-me pler mirar per los libres que teniu si à res que ffasse per la Muga. 
Aquest vostre compare prest 

Loys de Palou 

\_Al dors:] Al molt honorable e com compare lo sènyer en Pere Vilardell, al 
carrer de Regomir, al carrer Ample. 

11 

[1496-1947] 
Ordre de transferencia de 18 lliures a la taula de Sebastià Ponç, subscrita 

per Lluís Prior i adreçada al banquer Aguilar. 
AHPB, Narcís Guerau Gili, man. de 12 juny 1495 - 13 agost 1496, f. 80 

bis, paper solt de 20,5 X 8,5 cm. 

Senyor mossèn Aguilar molt magnífich, 
supplich-vos me gireu en la taula de 

Çabastià Pons X V I I I 11. que esta nit les y tinch de girar per hun salari de una 
sentència E no haja, per mercè, falla," per quant y va molt en fer-o anit, e yo 
vaig cerquant vostra mercè, la qual man de aquest seu servidor tot quant pla-
sent li sia 

Luys Prior 

a. falla, interlineat. 

12 

[1496-1497] 
Gabriel de Llobera, malalt a casa del seu cunyat, demana al notari Narcís 

Guerau Gili d'anar-lo a veure perquè vol parlar amb ell. 
AHPB, Narcís Guerau Gili, bossa del man. del 17 agost 1496 - 22 set. 1497, 

paper solt de 22 X 4 cm. 

Domine Narcisse, 
per i poch mal de caura tinch no pux anar a vós. Prech-

vos per amor mia doneu i pas fins así a casa de mon cunyat en Comes, que, per-
què só de partida e de molta necessitat, tinch de parlar ab vós. 

Del tot vostre, Gabriel de Lobera 
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13 

1498, novembre, 16. Barcelona 
Jaume Gili felicita el seu amic Lluís de Santcliment pels seus èxits en els 

estudis, dels quals s'alegra molt, i l'anima a perseverar. 
AHPB, Narcís Guerau Gili, man. de 8 març - 29 octubre 1499, paper solt 

de 21 X 17 cm. 
Jesús, Maria, Jheronimus 

Suo dilectoque amico Ludovico de Sancto Clemente Jacobus Gili salutem 
plurimam dicit. 

Tante sunt virtutes tue, Ludovice carissime, nam quippe illas intellectus meus 
inbacillus scribere non valeret, cum tu inter alios sis tanti prestanti ingenii ° tanti-
que animi plenus, ut non est presceptum moralis Filosofie quod tu illud ne accipias 
illique incunbas. Quare" nota" valde gavisus fui, quam bonorum amicorum inte-
rest quodam la tari bona prosperitate aliorum. Deinde opus est ut ego quoque sim 
semper ad te amandum insitatus. 

Preterea, care, te oro vellis perseverare, veluti facere cepisti, et nec facias 
quemadmodum illi qui principiis magnopere curam adhibent finique nequaquam 
vigilanciam prestant. Igitur moneo te ut in memoria abeas illud precipum dic-
tum illius principis bene vivendi istorici que tenetis in prima epístola sic dicen-
tis: «omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est.» Et sic collige et serva 
haud surripiatur per dolum quandoquidem tempus amissum nunquam recupe-
ratur, et tàndem, mi carissime amice/ vale. 

Ex urbe Barchinone, sexta desima' mensis novembris 1498. 

[Al dors:] Discreto dilectoque amico Ludovico de Sancto Clemente, literarum 
studenti largiantur.' 

a. ingenii, interlineat, b. quarre a l'original, amb la primera r ratllada, c. Segueix vale, 
ratllat, d. amice amb -ce interlineat sobre -sse, ratllat, e. Segueix men-, repetit. /. Al dors 
hi ha altres anotacions, una suma i una frase il·legible que no sembla que tinguin res a 
veure amb el tema de la carta. 

14 

1499, octubre, 24. Barcelona 
Albarà de pas de Narcís Guerau Gili destinat als guardes de la lleuda de 

Mediona perquè deixin passar dues quarteres de farina de blat que són d'ell. 
AHPB, Narcís Guerau Gili, lligall d'escriptures soltes, paper solt de 22 X 6,5 

cm. 
Guardes de la leuda de Madiona, 

lexau passar dues corteres de farina de 
forment de mi, Narcís Guerau Gili, notari, ciutadà de Barcelona," qui stich en 
lo carrer d'en Gimnàs e contribuesch en los drets de la dita ciutat. 

Scrit de mà mia a xxini de octubre, any MCCCC noranta nou. 

a. Hem desenvolupat en català l'abreviatura llatina Barchna. 
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15 

1499, novembre, 6. Tortosa 
Arnau Folquer demana a Narcís Guerau Gili que li trameti pel traginer por-

tador de la carta algunes coses que trobarà en el seu estudi, del qual li tramet 
la clau. Li demana també que recomani molt el seu fill a mossèn Estella perquè 
en vigili els estudis. 

AHPB, Narcís Guerau Gili, man. de 8 març - 29 octubre 1499, paper solt de 
22 X 24 cm. Al dors restes de cera vermella. 

+ Jesús + 
Magnífich e com a jermà, 

molt ha" nous he escrit, per no ésser estat nese-
sari, he en la veritat aquest beneit de ofisi qui-m té molt ocupat. Ara per * cont 
mosèn ° Fransí de Marimon me tenia feta certa procura, segons vós sabeu, me 
creha tenir así dita procura e no la tinc; és aquí en lo meu estudi, sobre lo 
tauley, ho és dins hun caxò qui està prop la porta de dit estudi, com entrau a 
man dreta; per so tremet ab dit portador la clau del estudi e de dit caxó. Feu-
me gràsia de prendre trabal, per amor d'éls tots, anar ha ma casa he la-m treme-
tau ab les claus per lo matex portador e de asò-us prech no aga falla. He crech 
sobre lo dit taulel trobareu huna capseta hen què-y ha benguy e certes pólvores 
de dens" e penets ab d'altres coses; prech-vos ben ligada la-m tremetau per dit 
treginer e de asò-us prech no prengau trebal, que per vós faré atre tal en lo que 
maneu e per qui voldreu faré así cont manareu." E coman-me ha vós' e a la se-
nyora vostra muller he a n'an Gaume he a tots los bons amichs he a qui vós 
manareu. Jesús sie ab tots. 

De Tortosa a vi de noembre 1499. 
De aquest vostre bon amich e germà 
Arnau Folquer e de Roceta 

Prech-vos molt me recomaneu a mon conpare mossèn Estella e que-1 prech 
me tinga per recomanat en Johanot ab lo seu baxeler, que yo pagaré tot lo que 
él voldrà a dit baxeler que ha legit a mon fil, segons m'à escrit; e de so-us prech 
lo-y hencaregeu, he que mire lo que yo farie per son fil en tal cas, he que és 
bé cert de la amor e volentat que tos temps li tinch e tindré e darà rahó al que 
los bons amichs fan en absènsia per éls o per coses sues. Molt me plaurà si vós 
voleu ligas dit capítol. E coman-me ha tots. 

[Al dors: ] +A1 molt honrat e bon amich lo sènyer Narcís Gili, notari devant 
Loha en Barcelona." 

a. Segueix no-us, ratllat, b. Transcrivim per, malgrat que l'abreviatura és de pro, perquè 
sembla més adequat al sentit, c. Segueix Fran., repetit, d. Segueix e pbets, ratllat, e. Segueix e 
} . , ratllat, f. Segueix e a sa, ratllat, g. Sic en el ms. per lija. b. Hem desenvolupat en català l'aabre-
viatura llatina Barchna. 
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16 

[1499-1500] 
Francí de Marimon s'excusa amb [Narcís Guerau Gili] perquè no li pot dei-

xar la mula que li havia demanat. 
AHPB, Narcís Guerau Gili, bossa del man. de 4 nov. 1499 - 6 jul. 1500, 

paper de 21,5 X 30 cm. Esquinçat un tros de l'angle inferior esquerre, que 
afecta l'escriptura. 

Jesús 
Jo é rebuda la vostra, i axí com parlau ab clarísia axí matex responc ab 

clarísia: que per sert no m'és posibbla dexar-vos la mula, per cont mossèn Carbó 
m'à dit vol anar al governador i jo axí matex, perquè cavalcarà; ja ir no-1 viu 
i é a dar reó per alguna cosa per Jordi Benet i axí teniu-ma per escusat, que per 
sert no fal de voluntat i gana. De la de Jordi Benet no astà en mi per anà i 
acabà. A tots pesa com no podeu 3ver recapta i, si aïr agéseu parlat, agera vist 
si s na pogera aver alguna. 

[Manau-m]e lo que voldreu tot 
Frensí de Marimon 

17 

[s. d.] 
El prior de la comunitat [de la Vall d'Hebron] demana a Narcís Guerau 

Gili que hi vagi l'endemà abans de dinar o que li trameti en Pere Triter perquè 
han de fer una procurado. 

AHPB, Narcís Guerau Gili, Lligall d'escriptures soltes, paper de 13,5 X 8,5 
cm. 

Jesús, Maria, Hieronimus 
Més discret e bon amic, 

anit digui a la viuda que està a casa d'en Li, donzell, 
vos digués que fósseu ací a dinar; y per què tem vos ho haje° vos fas aquest 
albarà que demà almenys ans dinar, si és possible, vingau, per quant havem a 
fer una procura o, si no podíeu, vingué en Pere Triter, per quant som tots en 
casa. Et válete. 

Vostres, lo prior 
[Al dors:] És del sènyer en Gili, notari. 

a. Sic a l'original. 
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15 

[s. d.] 
Fra ]aume Vidal demana a Narcís Guerau Gili que enviï un seu jurat o que 

vingui ell després de dinar, l'endemà, perquè necessita una procurado. Li tra-
metrà la mula al matí. 

AHPB, Narcís Guerau Gili, Lligall d'escriptures soltes, paper de 21,5 X 11,5 
cm. 

Jesús, Maria, Hieronimus 
Magnifice vir, frater et domine, 

yo tinch anar a Çaragoça la setmana que ve, 
plàcia a Déu. He menester procura, per so haveu de trametre un jurat vostre per 
penre la procura o haveu de venir. Però millor serà trametau per ésser tal festa 
o saltem après dinar, perquè serem ací tots. Jo trametré la mula dematí. Feu lo 
queus plàcie e haja resposta. Válete felicissime. 

Qui us ame com a ssi, 
frare Jaume Vidal 

{Al dors:] És del magnífic jermà Narcís Guerau Gili, notari." 

a. Segueix una nota de comptes del monestir de Sant Jeroni. 

19 

[s. d.] ^ 
Narcís Guerau Gili expressa la seva estranyesa al mestre del seu fill ]aume 

per la factura que ha rebut de l'escola. Demana si haurà de pagar per mesos, 
ja que en aquest cas li sembla molt cara. 

AHPB, Narcís Guerau Gili, Lligall d'escriptures soltes, paper de 20,5 X 9,5 
cm. 

Magnifice, 
soberch me par que en Jacme hage a pagar de hun mes o poch 

més penyora, car a xxvn de janer après dinar hi entrà," car gran seria lo loguer 
de la scola si per mesades havia a pagar tant. Trametteu-me a dir ab alberà 
quant pagarà e serà-us tramès. No creya que de tant poch temps mestre Alex lo 
fes pagar. E reste a quant maneu prest aquest vostre 

Narcís Guerau Gili, notari 

a. Segueix la, ratllat. 

20 

[s. d.] 
El mestre Toni [Crese] respon a la carta precedent de Narcís Guerau Gili 
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que el pagament de l'escola no va per mesos sinó que es cobra només dues ve-
gades l'any i segons el que cadascú aprèn. Li indica el que ha de pagar. 

Ibid. 

Sènyer en Gili," 
açò no va per mesades sinó que és de costume que lo mes-

tre major, dues voltes l'any, ço és a Nadal e a Pascha, acostume de fer aqueste 
penyore e pague cascú segons lo que aprèn. Lo * de gramàtica pàgan sinch sous 
a Nadal e v a Pasca. Los de parts dos e nou als dits temps. Vostra fill me pagarà 
per parts e d'ací a Nadal no li diran res pus. Són n sous e viu, però dau-li dos 
sous e vi diners. 

Prest al que volreu 
Toni [Crese]" 

a. Segueix la, ratllat, b. Sic. a l'original, c. Al dors del paper hi ha una suma. 

21 

[s. d.] 
Franc't Alfonso avisa Narcís Guerau Gili que no pot anar a trobar-lo, però 

li demana que afegeixi [en un rebut de liquidació d'un censal?] que li fa unes 
clàusules de cessió de pensions, despeses i ròssecs que exigeix la part contrària 
i promet recompensar-li aquesta molèstia. 

AHPB, Narcís Guerau Gili, Lligall d'escriptures soltes, paper de 20,5X13,5 
cm. 

Jesús 
Mossèn Gilli y bon germà, 

per quant ma muller és anada a Sel telis, y té là 
molt, no puch ésser a vós y per sous fas la present trematent-vos la carta per 
lo meu mosso, pregant-vos y vullau affigir les secions com vos digui, perquè 
yo-m só trobat ab en Serverí y són-me barallat ab ell, hamostrant-li, segons vós 
me mostràs en la carta, com hi era tot lo que demanava. À m dit que axò és la 
hentima y que no val res, pus no li-n fas seció de las pensions, despeses hi ròs-
sechs y que nom derà hun diner fins sia fet. Jous vull molt pregar per amor 
mia, perquè no perde aquexs vint e vuyt sous, vullau continuar en dita carta 
lo que demana y dar-vos he dos ho tres sous ho lo que volreu. Hi de assò us 
prech molt, que yur-vos sobre ma ffe que nunca m trobí ab home tant miserable 
que unes primós à-nant sercant que no les vos sebria ressitar. E no més sinó 
que-m comhane a vós 

A la ordinació vostra prest 
Ffrancí Alfonso" 

a. Al dors hi ha diverses notes que sembla que no tenen res a veure amb el tema de la 
carta. 




