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No hi ha cap mena de dubte que la funció encomanada al notari 
era, a l'edat mitjana, una de les més delicades i de més responsabilitat 
dins de l'esfera privada. Continua essent-ho encara ara, però la 
multiplicitat de registres i controls que hi ha actualment l'ha 
alleugerida de la responsabilitat exclusiva en molts aspectes. Recordem 
que a l'edat mitjana l'escriptura notarial era l'única garantia de la 
propietat, dels deutes i de les obligacions contractuals igual com del 
respecte a la voluntat del testador o del donant. 

Les pressions que el notari havia de suportar eren proporcionades 
a aquestes greus responsabilitats. Alguns clients recorrien a l'engany, 
a les ofertes temptadores i a les amenaces per a obtenir modificacions 
favorables a llurs interessos en els contractes o en els testaments. 
Sembla que no pas tots els notaris tingueren la intel·ligència i el coratge 
necessaris per evitar aquests paranys. 

. Considerarem tot seguit diversos casos, que van de l'error 
involuntari i de les negligències a la falsificació deliberada en els 
documents notarials. Cal tenir en compte per a situar aquesta infor-
mació en el seu punt just que tenim moltes notícies sobre l'obertura 
de diligències judicials contra determinats notaris, però ignorem la 
sentència final de molts d'aquests processos; per tant és lícit suposar 
que no pas sempre el notari acusat devia ésser culpable. Hi havia 
sens dubte acusadors maliciosos que pretenien aconseguir un profit 
de l'acusació i hi havia també la tendència popular a atribuir el fracàs 
en les expectatives pròpies a la mala fe dels notaris o dels advocats, 
cosa que podria explicar l'abundància d'acusacions. 

Precisament la proliferació de denúncies fetes amb lleugeresa 
o mala fe motivà la concessió d'un privilegi de Joan I als notaris de 
Barcelona, l'any 1395, que establia la pena del talió per a qui acusés 
un notari d'haver delinquit en la seva professió i no ho pogués provar 
suficientment; és a dir, segons el privilegi, l'acusador podia ésser 
castigat amb la mateixa pena en la qual hauria incorregut el notari 
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si l'acusació hagués estat certa.1 Consta que el Col·legi de notaris de 
Barcelona defensà a vegades algun dels seus membres, acusat sense 
respectar aquest privilegi, mentre que altres vegades, en què hi va haver 
evidència d'actuació professional irregular i falsària, el mateix Col·legi 
demanà que el notari inculpat fos expulsat de l'ofici.2 

IRREGULARITATS EN LA IDENTIFICACIÓ I L'APRECIACIÓ DE LA CAPACITAT DELS 
CONTRACTANTS 

El notari tenia l'obligació d'identificar els contractants que 
acudien a la seva escrivania i havia de consignar-ne el nom, cognom 
i lloc d'origen i generalment també l'ofici. 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 contractants 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 contrac-
tant havia de constar en el document.3 Com veurem seguidament, 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. 

L'any 1301 deu notaris de València foren acusats d'haver redactat 
escriptures falses de deutes, les quals Jahudà Abzeton, un jueu que 
llavors ja era mort, havia encomanat fent veure que els devia un tal 
Bartomeu Pineda, que l'any 1301 també era difunt. Bartomeu Pineda 
es féu passar per diversos veïns de la dita ciutat que n'eren absents; 
la mateixa operació la féu també un convers anomenat Martí Sánchez 
«arraelhi», que també es féu passar per diversos conversos absents. 
L'engany es degué descobrir quan els perjudicats degueren tornar a 
la ciutat i pogueren provar que eren absents quan presumptament 
havien reconegut el deute. Es va dir que els notaris sabien que els 

1. Privilegios y ordenanzas históricos de los notarios de Barcelona, a cura de R. 
NOGUERA GUZMÁN i J. M . MADURELL MARIMON , Barcelona, Junta de Decanos de los Colegios 
Notariales de España, 1965, pp. 46-48 i doc. 42 (Centenario de la Ley del Notariado, Sección 
cuarta. Fuentes y Bibliografía, vol. II, tomo I). 

2. Ibidem, docs. 47 (1400, setembre, 12), 90 (1463, maig, 28), 109 (1474, octubre, 
11). 

3. 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 mitjana a R . NÚÑEZ LAGOS, El documento medieval 
y Rolandino (notas de Historia), Madrid 1951, pp. 178-181. 
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debitoris eren falsos i que per tant eren culpables; per això Jaume 
II encomanà a Guillem de Jassa, jutge de la cúria, que investigués 
la qüestió i, si ho eren, els castigués.4 

En altres ocasions van ésser els notaris els qui van canviar per 
error o fraudulentament el nom dels contractants. 

A Lleida, el notari Guillem Selva canvià l'obligació derivada d'un 
contracte d'una persona a una altra. L'afectat era un jutge de la cúria 
reial, Ombert Capdepont, doctor en lleis, que protestà i demanà que 
declaressin els testimonis del contracte, que encara eren vius. El rei 
encomanà la qüestió al veguer o cort de Lleida perquè aclarís els fets, 
fes corregir l'escriptura com fos de raó i castigués el notari, encara 
que el principal interessat, Ombert Capdepont, no hi fos, ja que estava 
ocupat en afers del monarca.5 

Algunes vegades, la mateixa acusació reconegué que el notari 
havia comès un error no intencionat, com per exemple un notari 
d'Osca, Juan Salmón, que havia posat en un albarà o àpoca el nom 
d'una persona pel d'una altra; sembla que no era aquest l'únic error 
comès, sinó que n'hi havia d'altres, que foren atribuïts a ignorància; 
de tota manera, Jaume II encomanà al salmedina i al justícia d'Osca 
que investiguessin la qüestió i, si Salmón era culpable en alguna cosa, 
el privessin de l'ofici de notari.6 

La temptació de substituir noms s'exercitava no solament als 
debitoris sinó també als testaments. El 19 d'agost de 1393, per exemple, 
el rei Joan I manà al veguer i cort de Lleida que obrís procés contra 
el notari Ramon Soguet, que havia substituït el nom del beneficiari 
d'un testament pel d'un altre, i que un cop llest el procés l'enviés a 
la cort, ja que el monarca es reservà la facultat de dictar la sentència.7 

L'apreciació de la capacitat dels atorgants era un problema de 
fons, del qual s'ocuparen les lleis i els tractadistes del notariat, però 
que era molt difícil de resoldre perquè depenia de la valuació subjectiva 
del notari. 

Un procés inacabat del 1374 fa referència a aquest problema 
en l'atorgament de testament. Simó Forest, notari de Barcelona, fou 
processat perquè havia autoritzat indegudament el testament d'un 
mercader de Barcelona, anomenat Macià Bocart, que era boig. Sembla 

4. ACA, C, reg. 118, f. 93r (1301, abril, 26). Els notaris eren Bernat de Narbona, 
Joan de Montsó, Pere Sanchis d'Albareda, Simó Comte, Martí Malla, Gener Badia (o 
Abadia), Miquel [Ciuró?], Mateu Calonge, Romeu Sadacer i Pere Ferrer. 

5. ACA, C, reg, 142, f. 157v (1308, agost, 21). 
6. ACA, C, reg. 244, f. 326r (1318, juliol, 16). 
7. ACA, C, reg. 1982, f. 117r (1393, agost, 19). Aquesta notícia m'ha estat indicada 

amablement per Jaume Riera. 
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que deixà els seus béns a la muller, la qual assegurà que el seu marit 
havia redactat el testament tot sol, tancat a la seva cambra, i que l'havia 
lliurat segellat al notari davant de dos testimonis. Segons l'acusació, 
el notari no s'assegurà de si el testador era en bon seny i no li féu 
preguntes; és cert que, pel que sembla, hi havia una carta reial que 
autoritzava l'interessat a fer testament. Ignorem quina fou la decisió 
del jutge, però es conserven dos processos més de la mateixa època: 
un contra la muller perquè havia venut un hort, després d'haver-lo 
donat, i un altre contra un dels testimonis del testament, el prior de 
Sant Agustí de Barcelona, acusat d'haver falsificat la butlla del cardenal 
d'Auvèrnia, cosa que fa pensar que també hi degué haver manipulació 
en el testament.8 

IRREGULARITATS EN LA DATACIÓ DELS DOCUMENTS 

L'omissió de datació l'hem trobada denunciada només contra un 
notari, que treballava per al tribunal de justícia de Cervera. Antoni 
Tolrà havia omès en alguns casos l'any i en uns altres el dia i l'any, 
en unes enquestes que redactà com a regent de l'escrivania del veguer. 
Com que es tractava d'una inadvertència sense mala intenció, fou 
condemnat només a pagar les despeses de l'enquesta feta contra ell 
per aquest motiu.9 

Ben diferent fou el canvi de datació introduït pel notari mallorquí, 
Pere de Salt, a una donació de l'escrivania reial d'Inca, que ell mateix 
posseïa, i que donà a Bartomeu Gras, escrivà del rei, després que ja 
li havia 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.10 

OMISSIÓ DE REDACCIÓ DE NOTES AL MANUAL I AL LLIBRE 

Malgrat la insistència de constitucions de corts, manaments 
reials, ordinacions municipals etc. per a obligar els notaris a seguir 
un mètode i un calendari en el tractament de la documentació que 
produïen, hi hagué incompliments de més o menys gravetat de la 
reglamentació professional. 

8. Cf. el procés sobre el testament a ACA, Processos en foli, lligall 129-4 i 134-
1 (1374). Els altres dos processos són al lligall 134-14 i 14 bis. 

9. ACA, C, reg. 908, f. 157r-v (1363, març, 27). 
10. ACA, Processos en foli, lligall 102-6 (1406). 
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Pel que fa a l'extensió de la nota abreujada del manual en un 
llibre o protocol, dins d'un determinat període de temps, hi hagué un 
incompliment força generalitzat; els casos de negligència o d'omissió 
en la redacció de la nota del manual foren més rars, però també n'hi 
hagué." 

El notari mallorquí Pere de Salt, processat, tal com ja ho hem 
dit, l'any 1406, fou acusat de no haver pres nota de contractes que 
li havien estat encarregats, defraudant, doncs, la confiança dels clients, 
que creien haver fet contractes o donacions. Així, per exemple, no 
arribà a fer la nota ni el document extens de la devolució d'una alquería 
pel propietari i conreador al censalista de Ciutat de Mallorca i ho 
presentà després com una donació feta pel propietari al censalista o 
a la seva mare. Tampoc no redactà la nota de la donació d'un censal 
feta per Jaume Bastard, de Robines, al seu fill Jaume, abans de morir. 

Els interrogatoris del procés ens deixen veure un notari de 
comportament desordenat i poc escrupolós en la feina, que prenia 
notes en papers, si les prenia, i no les passava amb regularitat al 
manual, que ni tans sols conservava normalment a l'oficina sinó al 
domicili particular; menys encara estenia les notes en el llibre: sembla 
que ni en tenia, i no comprovava els trasllats que lliurava.12 

EXTENSIÓ DE L'«INSTRUMENTUM» EN FORMA PÚBLICA EN BASE A NOTES 
DEFECTUOSES 

En el cas que comentarem no hi ha constància expressa que 
s'hagués comès frau en aquesta qüestió, però sí una presumpció que 
portà a formular una protesta anticipada. El 13 de juny de 1248, 
efectivament, Bernat Berenguer, rector de l'església de Rocallaura i 
de Belltall, reconegué, en presència de l'arquebisbe de Tarragona, que 
havia escrit la nòtula d'una donació de 700 morabatins que Serena 
havia fet a íavor de la seva filla Sibília, i una altra nòtula de l'esponsalici 
que Berenguer de Santmartí féu a la mateixa Sibília; però com que 
la nòtula no fou firmada per tots els interessats, el rector féu constar 
que ni ell ni ningú per manament seu no havia fet els instruments 
en forma pública i que, si apareixien, aquests instruments eren falsos.13 

És evident que hi havia la sospita que algú havia estès aquests 
documents. 

11. Sobre el doble enregistrament del document notarial, al manual i al llibre, cf. 
M . T . FERRER I MALLOL, La redacció de l'instrument notarial a Catalunya, especialment pp. 
29-81. 

12. ACA, Processos en foli, llig. 102-6. 
13. AHN, Clero, carpeta 1014, núm. 8. Dec aquesta notícia a la gentilesa de Jaume 

Riera. 
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ALTERACIÓ DE CLÀUSULES FORMULÀRIES 

La introducció d'una clàusula del formulari on no corresponia 
podia tenir, també, desagradables conseqüències. 

L'any 1376 el notari barceloní Bernat Vivó hagué d'afrontar un 
procés perquè desenvolupà de manera abusiva les clàusules d'un 
debitori, segons un dels contractants. 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 
Pachanucci, per draps de seda.14 Tant la nota abreviada com el debitori 
desenvolupat 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.15 

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, ex-algutzir 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, ex-protonotari 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 
i 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.16 

Entre els abusos professionals comesos pel notari mallorquí Pere 
de Salt, processat l'any 1406, hi figurava la redacció d'un rebut pel 
qual Jordi Brondo reconeixia haver rebut 100 lliures de Joan Basset 

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

15. ACA, Processos en foli, lligall 134-15. 
16. ACA, C, reg. 2347, ff. 48r i 50r (1396, desembre, 22). 
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en paga a compte de 600 que li devia com a pare i administrador 
d'Antoni Brondo, hereu de Pere Cases. Els dos interessats es queixaren 
perquè el document lliurat pel notari era força diferent del que havia 
estat acordat i hi faltaven coses substancials.17 

Una qüestió similar sorgí en un procés que conclogué l'any 1600 
per l'herència de la casa Carròs-Centelles. Les nobles Joana Carròs 
i de Centelles i Violant de Cardona Carròs i de Centelles, germanes, 
que pledejaven contra Joaquim Carròs i de Centelles, van demanar 
trasllat de l'aprísia o nota original del testament de Lluís de Centelles, 
que segons elles contenia algún matís referent a la successió de les 
dones que no era en el document per extens, document que volien 
corregir a partir de l'aprísia.18 

CANCEL·LACIONS INDEGUDES 

Aquesta irregularitat podia tenir conseqüències gravíssimes. 
N'hem trobat un exemple en l'acusació presentada l'any 1340 contra 
un notari de Sant Esteve de Llitera, anomenat Jaume de Fet, per la 
cancel·lació de la nòtula de la donació de tots els béns feta per Joan 
Mauri i la seva muller Anglesa a llurs filles menors d'edat, Anglesa 
i Sança, cancel·lació que fou feta sense el consentiment de les 
donatàries o de llur tutor, Arnau Vives. Potser aquesta vegada influïren 
en l'acusació motius que ara en diríem polítics, perquè a més el notari 
fou inculpat de diversos abusos fets mentre era jurat del lloc. Abans 
que no el prenguessin, Jaume de Fet aconseguí fugir a Montsó, on 
el jutge Guillem de la Sosa l'absolgué. Així i tot la persecució continuà, 
àdhuc quan Jaume de Fet s'havia instal·lat a Lleida i n'havia esdevingut 
veí. Segurament per tal d'aturar aquestes maniobres, Jaume de Fet 
aconseguí que, l'any 1340, el rei Pere el Cerimoniós confirmés la 
sentència del jutge de Montsó.19 

Un notari mallorquí, Pere de Salt, que fou processat l'any 1406 
per extralimitacions i fraus diversos en la seva professió, també 
cancel·là, sense consentiment dels interessats, la donació feta per 
Francesquina, muller d'Huguet de Llupià, als fills d'un primer 
matrimoni amb Galbert Roig.20 

17. ACA, Processos en foli, 102-6. 
1 8 . M . T . F E R R E R 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, Barcelona, 1974, p. 77. 

19. ACA, C, reg. 870, f. 74r-v (1340, octubre, 30). 
20. ACA, Processos en foli, lligall 102-6. 
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També podríem fer entrar en aquest capítol de cancel·lacions 
indegudes l'intent d'algun particular de fer desaparèixer materialment 
un document molest mitjançant el sistema, una mica primari, 
d'arrencar el full del llibre de nòtules on era registrat. És el que féu 
un veí de Barcelona, Ramon Guerau, que tallà el full del llibre del 
notari Jaume Rèfecs, de Barcelona, on hi havia la carta dotal de la 
seva muller Sibília. L'acció li costà l'empresonament per ordre de 
Guillem de Cervelló, que era llavors governador de Catalunya, i l'exili 
de la ciutat i vegueria de Barcelona, pena que li fou condonada per 
Pere el Cerimoniós, l'any 1336, a petició dels seus familiars.21 

AUTORITZACIÓ DE DOCUMENTS EN INTERÈS PROPI DEL NOTARI PER MITJÀ, DE 
«PERSONA INTERPOSITA» 

Aquesta falta en l'ètica notarial l'hem poguda apreciar no pas 
per cap denúncia coetània sinó pel llibre de comptes particular del 
notari de Barcelona Nicolau de Mediona. En la relació de compres 
i vendes que realitzà al llarg dels anys que van del 1433 al 1450 podem 
apreciar que va comprar béns a nom d'altres persones força sovint. 
A l'assentament relatiu a aquestes compra-vendes solia anotar per 
exemple, que constava que el bé comprat era seu pel pagament fet 
a través de la taula de canvi. Generalment usava vídues com a 
compradores aparents o bé en alguna ocasió un rector de parròquia. 

Aquesta pràctica devia comportar algun avantatge fiscal important, 
altrament el nostre notari no hi hauria recorregut. La compra-venda 
de béns mobles i immobles, compresos censáis i violaris, estava 
gravada a Barcelona pel dret dels «honors». L'actitud de Nicolau de 
Mediona, doncs, es podia deure al desig d'evitar el pagament d'aquest 
impost, en el cas que les vídues pobres i els eclesiàstics gaudissin 
d'exempció de l'impost o bé d'una tarifa més reduïda; J. Broussolle, 
en el seu article sobre els impostos municipals barcelonins medievals, 
ens diu que, efectivament, els eclesiàstics aconseguiren exempció dels 
impostos municipals durant el segle xv; menciona també exempcions 
concedides a persones humils, però no concreta si les vídues solien 
entrar en aquesta consideració; cal suposar que sí.22 A més d'aquest 
benefici fiscal immediat sembla que el notari en buscava un altre a 
més llarg termini. En efecte, si no pagava el dret dels honors les 
autoritats municipals no podien conèixer l'abast real de la seva fortuna 

21. ACA, C, reg. 860, f. 96r (1336, setembre, 26). 
22. J. BROUSSOLLE, Les impositions municipales de Barcelone de 1328 à 1462, «Estudios 

de Historia Moderna», V (1955), pp. 72-75 i 130-143. 
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i, per tant, els impostos directes repartits proporcionalment segons 
la riquesa de cadascú: fogatges, talles etc. el podien gravar menys. 
Tot plegat ens recorda que el frau fiscal era molt més present a la 
societat medieval del que solem pensar. 

Per acabar d'arrodonir els avantatges de l'ocultació del compra-
dor autèntic, el mateix Nicolau de Mediona podia redactar l'escriptura 
de compra-venda, ja que el seu nom no figurava oficialment com a 
comprador. Es el que féu a tots els casos que segueixen. Consta, per 
exemple, que el 30 de gener de 1445 comprà un censal de 40 sous 
de pensió anual pel preu de 30 lliures a Joan Solta, sabater, a nom 
de la vídua del notari Pere Andreu, que havia estat el seu mestre; és 
en aquesta ocasió que l'assentament diu que constava que el censal 
era seu pel pagament fet a través de la taula de canvi de la ciutat 
i la d'en Casasaja. El 15 de setembre també de 1445 comprà a nom 
de la mateixa vídua un violari de pensió anual de 40 sous i preu de 
14 lliures a Huguet de Sarrià, donzell de Sabadell; en aquest cas el 
pagament el féu amb l'assignació d'uns morabatins que li pagava un 
tal Joan Carbonell, 12 lliures i deu sous a través de les dues taules 
de canvi esmentades abans i la resta pel que li pertocava de salari 
de confecció de l'escriptura de venda, que anava, doncs, a càrrec del 
venedor. El 20 del mateix mes comprà a nom d'una altra vídua, Beatriu 
Serra, la meitat d'un violari de 12 lliures de pensió i cost de 42, venut 
pel cavaller Baltasar de Queralt i pel noble Crisògon de Centelles; 
Nicolau de Mediona anota en el seu llibre de comptes que tant els 
germans Pere i Nicolau Serra, fills de Beatriu, com la vídua de Pere 
Andreu i els joves que treballaven amb ell sabien que la meitat d'aquest 
violari li pertanyia; sembla que això era per a ell una garantia suficient. 
També en aquest cas Nicolau de Mediona deduí els honoraris de 
l'escriptura que havia fet del preu pagat als venedors. En dues ocasions 
més, els anys 1449 i 1450, l'home de palla de Nicolau de Mediona 
fou el rector de Sant Miquel, a nom del qual comprà primer un censal 
de 25 sous de pensió, per preu de 20 lliures i després un altre censal 
de 40 sous de pensió i preu de 30 lliures. Com a garantia retingué 
el contracte del censal i a més el rector signà un document on 
reconeixia que el nostre notari n'era el propietari.23 

FALSEDATS 

En alguns casos, sembla que foren redactats documents total-
ment falsos, especialment rebuts, o àpoques en el llenguatge antic; 

23. AHPB, Anònims del s. xv, núm. 19, figura com a comptes de Bernat Joan de 
Montpalau, donzell. Estic preparant l'edició d'aquest llibre. 
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devia ésser molt temptador liquidar un deute amb aquest procediment 
i per això els notaris degueren rebre moltes ofertes, pressions i potser 
fins i tot amenaces per «arreglar» algun document d'aquesta mena. 

L'any 1305, per exemple, Guillem Clarà, de Cabra, es queixà que 
Bernat Clarà, de Valls, havia fet fer al prevere Berenguer Guifré un 
document segons el qual Guillem devia a Bernat 600 sous barcelonins 
i, per això, Bernat l'havia demandat a la cúria de Cabra perquè fes 
aquest pagament. Malgrat que Berenguer Guifré, autor del document, 
havia estat castigat per l'arquebisbe de Tarragona per falsari, Bernat 
Clarà continuava molestant Guillem i exigint-li el pagament. Per 
aquesta causa Guillem Clarà sol·licità la intervenció reial i, efectivament, 
el batlle de Cabra rebé un manament perquè no permetés que ho fes 
i, a més, el compensés per les molèsties que li havia causat.24 

També Vicenç Rubió, de València, redactà cap al 1351 una àpoca 
falsa i inclogué la nota en el seu protocol, en la qual Jafudà Alatzar, 
jueu valencià, reconeixia haver rebut de Jaume Peramola, de Torrent, 
75 sous reials de València.25 

L'any 1390 Joan I manà al governador de Rosselló i Cerdanya 
i al batlle de Perpinyà que li trametessin el procés incoat contra el 
notari Francesc Duran, acusat també d'haver fabricat dues àpoques 
falses, ja que volia que fos conclòs a la cort.26 

Deu anys després un ex-veguer de Montblanc, Huguet de 
Montargull, fou acusat d'haver fet redactar documents falsos, 
concretament un debitori segons el qual el pare de Joan Pinell devia 
a Huguet 8.024 sous; en aquest cas no sabem el nom del notari que 
efectuà materialment la falsificació. La causa fou reclamada per 
l'audiència reial perquè el tutor de Joan Pinell es queixà que el sots-
veguer de Montblanc era parcial en el procés, a favor d'Huguet de 
Montargull.27 

Algunes persones, fins i tot clergues, intentaven millorar el seu 
patrimoni immobiliari mitjançant contractes de venda falsificats i 
sovint trobaven algun notari que s'hi prestava. L'any 1305 un veí de 
Daroca, anomenat Mateo de Zuera, exposà a la cort que havia hipotecat 
una casa als clergues de l'església de Sant Jaume de Daroca, com a 
garantia d'uns aniversaris que calia fer cada any, però que havia 
retingut la propietat de la casa. Després els clergues afirmaren que 

24. ACA, C, reg. 136, f. 21 lr (1305, setembre, 13). 
25. ACA, C, reg. 894, f. 28r (1351, juliol, 20). 
26. ACA, C, reg. 1948, f. 63v (1390, desembre, 6). La notícia em fou indicada 

amablement per Jaume Riera. 
27. ACA, C, reg. 2129, f. 13v (1400, maig, 7). 
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l'havia venuda i el demandaren tot presentant un document de venda, 
que segons el dit Mateu era fals. Quan intentà que fossin examinats 
els llibres o notáis del notari, que havia estat condemnat a mort, no 
foren trobats. Gràcies a això, els clergues obtingueren sentència 
favorable a llurs pretensions, però Mateu apel·là al rei i, com que 
mentrestant els llibres havien aparegut, demanà que fossin examinats. 
La cúria reial accedí a la seva sol·licitud i ordenà al justícia de Daroca 
que els trametés a la cort, que llavors era a Saragossa.28 

La falsificació per tal d'arreglar els documents en profit propi 
era una temptació a la qual sucumbien membres de la noblesa i fins 
i tot de l'alta noblesa. 

L'any 1308, per exemple, Ferrer de Manresa, ciutadà de 
Barcelona, s'havia queixat a Jaume II que Jaume de Bleda, castlà i 
vassall seu al castell de la Geltrú, havia falsificat un pacte relatiu al 
castell, que tenia sota el domini de l'esmentat Ferrer de Manresa. El 
rei manà al batlle de Barcelona, Arnau Coc, que investigués aquesta 
qüestió, fes esmenar el contracte, si havia estat falsificat, i castigués 
el falsari.29 

L'any 1311 es digué que la donació d'uns castells i llocs, feta 
pel noble Vallés de Antillón a Juan Sánchez de Antillón, també havia 
estat falsificada. Jaume II manà a Ximén de Foces que prengués Juan 
Sánchez de Antillón i el lliurés al procurador d'Aragó, Artal de Luna, 
el qual havia de prendre també Astor de Jaca, que havia participat 
igualment en la falsificació. Com que l'escrivà que l'havia feta, Sancho 
Bandrés, havia fugit a Navarra, el rei demanà al governador d'aquest 
regne que, en virtut dels pactes amb el rei de França, que devien 
preveure l'extradició, el prengués i l'hi lliurés.30 

Els notaris falsaris, en aquests casos, podien ésser gent molt 
ben situada, com per exemple Bernat de Jonquers, que l'any 1401 fou 
acusat d'haver redactat un instrument fals, pel qual el comte de Pallars 
fou condemnat, en un plet amb Jaume Roger de Pallars, a fer un 
hospital i diverses capellanies a una església pallaresa i a pagar diversos 
llegats fets pel comte Arnau Roger de Pallars, que en realitat hauria 
hagut de pagar, segons l'acusació, Jaume Rogér com a hereu i 
successor de Bernat Roger de Pallars i del seu pare Artal de Pallars. 
Segons Bernat de Jonquers, havia redactat el document sobre la base 
d'una cèdula d'un notari de Barcelona, Ramon Sicart, llavors difunt, 
però segons l'acusació aquesta cèdula no existia i ell se l'havia 

28. ACA, C, reg. 134, f. 214r (1305, gener, 29). 
29. ACA, C, reg. 237, f. 62v (1308, abril, 19). 
30. ACA, C, reg. 239, f. 50v- 51r (1311, març, 31). 
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inventada. Bernat de Jonquers havia arribat a ésser lloctinent de 
protonotari del rei Joan I, un càrrec de gran confiança a l'oficina que 
garantia la legalitat de la documentació expedida per la cancelleria; 
per tant, era molt greu que pogués ésser acusat d'una falsificació 
d'aquesta mena.31 

ACTUACIÓ PROCESSAL EN VIA PENAL 

Les notícies sobre notaris falsejadors d'escriptures són relativa-
ment freqüents a l'edat mitjana; als registres de la cancelleria reial 
hi trobem sovint ordres per a empresonar notaris, per a processar-
los i per a castigar-los. La Corona tenia un interès especial a 
salvaguardar el prestigi de la professió notarial i, per tant, calia 
inhabilitar i castigar amb contundència els notaris que delinquissin 
en el seu ofici. Quin era aquest càstig és una cosa que no hem pogut 
aclarir ben bé. La inhabilitació per al càrrec era una de les primeres 
mesures, si les acusacions de falsificació resultaven provades. L'any 
1299 Jaume II ordenà a Alemán de Gúdar, sobreveguer de Tarassona, 
que empresonés Bernat Cornellà, escrivà públic d'Alquézar, que havia 
estat acusat de falsificació de documents públics; malgrat que en un 
primer moment havia autoritzat que pogués quedar lliure, si pagava 
fiança, s'hi repensà després i ordenà que es fes enquesta judicial contra 
ell com contra un oficial reial i que no fos deslliurat per a res. El 
bisbe d'Osca fou requerit perquè fes declarar davant d'Alemán de 
Gúdar alguns clergues del seu bisbat que havien actuat com a 
testimonis en els documents falsificats.32 

Només en un cas hem trobat una condemna a mort contra un 
notari falsificador, del qual no hem trobat el nom, però que devia 
ésser notari de Daroca, on s'esdevingué la falsificació; és el notari autor 
de la venda falsa de la casa de Mateo de Zuera, al qual ens hem referit 
abans. Segons la carta del rei al justícia de Daroca, aquest notari havia 
estat condemnat a mort per confecció d'instruments falsos.33 

Alguna vegada l'acusat es defensà enèrgicament contra l'acusa-
dor, cosa que potser podríem interpretar com un símptoma d'inno-
cència. L'any 1308, Guerau de Torrella, notari de Cocentaina, per 
exemple, es queixà al rei de Pere de Cervera, veí del mateix lloc, que 

31. ACA, C, reg. 2129, f. 163r-v (1401, octubre, 30). Elvira, filla i hereva de Jaume 
Roger de Pallars i muller de Ponç de Ribelles, fou citada a la cort per aquesta causa, 
després que el comte de Pallars presentés aquesta acusació. 

32. ACA, C, reg. 114, f. 95v (1299, novembre, 26) i reg. 115, ff. 196v i 197r (1300, 
gener, 21). 

33. ACA, C, reg. 134, f. 214r (1305, gener, 29). Cf. pp. 402-403. 
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volia fer-lo processar pel justícia de Cocentaina per falsificació, quan 
ja hi havia una causa pendent davant del procurador reial, que encara 
no havia estat resolta. El monarca atengué la queixa i disposà que 
no fos molestat fins que no s'acabés aquest judici.34 Gairebé un segle 
més tard, l'any 1401, Jaume d'Eroles, notari de València, preferí 
demostrar la seva innocència, encara que fos a costa d'ésser 
empresonat i processat, que no pas continuar patint l'acusació popular, 
que el feia responsable d'intervenció o consentiment en una falsifi-
cació. Per això el rei accedí a la seva petició i ordenà a Ramon Tolsà, 
doctor en lleis de València, i al procurador fiscal que el processessin.35 

Generalment, quan arribava al monarca la notícia d'alguna 
falsificació, demanava el protocol o capbreu perquè es poguessin fer 
les comprovacions necessàries. L'any 1312, quan el monarca es trobava 
a Riela, ordenà a Miguel Pérez de Aliaga, escrivà de Calatorao, que 
es presentés davant seu amb el seu protocol, perquè hom deia que 
una escriptura referent a Pedro Juan Cortés, de Riela, era falsa.36 L'any 
1321, Jaume II ordenà també al jutge de Terol que anés a la casa 
del notari Adam Pérez de Viana, que era pres a la cort, i que requisés 
els protocols corresponents a l'any 1319 i els hi enviés.37 Una ordre 
semblant fou tramesa l'any 1326 al veguer de Flix pel que fa als 
protocols de Bernat Bru d'aquell mateix any que, amb el mateix notari 
pres i ben guardat, havien d'esser enviats a la cort.38 

El 1318 foren confiscades pel procurador de Catalunya, Bernat 
de Fonollar, unes escriptures que hom deia que eren falses i que havien 
estat redactades per Arnau Ricolf, que regia l'escrivania de Manresa. 
El batlle de Manresa, juntament amb el jurista Ramon Saera, s'havia 
d'ocupar d'aclarir aquesta qüestió igual com una falsificació d'un llibre, 
que formava part d'un procés criminal. La falsificació era atribuïda 
a Jaume Ricolf, acusat de voler perjudicar Pere de Gravalosa, a qui 
odiava.39 

A Aragó hi hagué un altre cas de falsificació l'any 1320. En fou 
acusat Juan López, notari de Maria. Per tal d'aclarir el cas, Jaume 
II manà a Artal de Luna que el fes prendre i portar a Rueda de Jalón, 
on havia d'ésser custodiat pel seu conseller Martín López de Rueda. 
Li manà també que fes confiscar els protocols o capbreus i les 
escriptures que hi hagués a casa seva, material que el justícia d'Aragó, 

34. ACA, C, reg. 141, f. 155v (1308, gener, 15). 
35. ACA, C, reg. 2130, f. 36v (1401, abril, 14). 
36. ACA, C, reg. 239, f. 205r (1312, gener, 10). 
37. ACA, C, reg. 247, ff. 26v-27r (1322, març, 5). 
38. ACA, C, reg. 249, f. 24 lr (1326, novembre, 2). 
39. ACA, C, reg. 245 f. 49v (1318, octubre, 28). 
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Ximèn Pérez de Salanova, i el jutge de la cúria, Sancho Ximénez de 
Ayerbe, havien d'anar a recollir personalment. Ambdós personatges 
havien d'anar seguidament a Rueda de Jalón per jutjar el pres, però 
el monarca els recomanà que, si la documentació no es podia 
aconseguir amb facilitat, no retardessin el judici per aquest motiu, 
ja que el notari era vell i malalt i podia morir abans d'ésser jutjat. 
També pel mateix motiu disposà, a més, que si algun d'ells estava 
malalt encarregués el cas a algun substitut. L'escrivà del procés havia 
d'ésser Gil Pérez de Buysan, escrivà reial i, si no podia, se n'havia 
de fer càrrec el batlle general d'Aragó en persona, Pere de Martorell, 
bé que finalment el monarca decidí que l'escrivà fos Pedro Martínez 
de Calatayud, ja que ell necessitava Gil Pérez de Buysan prop seu. 
Només si Pedro Martínez fallava, se n'havia de fer càrrec el batlle 
general. 

La falsificació devia ésser important, perquè fou motiu de moltes 
cartes a diversos alts oficials. A Martín López de Rueda el rei li manà 
que guardés el notari en una cambra del seu castell, però sense lligar-
10 perquè era vell i estava malalt, i que el fes vigilar per persones 
insubornables. Li recomanà més tard que no es mogués del castell 
per anar prop de l'infant i, al justícia d'Aragó que mantingués la qüestió 
en secret. Volia evitar especialment que arribés a oïda del seu notari 
Martín de Rueda, que també havia tingut algun negoci sospitós. 

Com que hi devia haver problemes jurisdiccionals per aconseguir 
els protocols i escriptures del notari inculpat, necessaris per a la 
comprovació de la falsificació, Jaume II manà al sobrejunter de 
Saragossa i a altres oficials reials i també a l'arquebisbe de Saragossa 
que els fessin lliurar al justícia d'Aragó.40 Ignorem com acabà la qüestió. 

Encara el mateix any 1320 hi hagué a Aragó una altra acusació 
contra un notari per falsificació de documents. Es tractava aquesta 
vegada de Blas de Lecinacorba, que com a primera providència fou 
cessat de l'ofici, ja que és esmentat com a ex-notari; Jaume II manà 
al salmedina de Saragossa, Domingo de Tarba, que l'empresonés i el 
portés custodiat a la cort, que es trobava llavors a Tarassona; també 
11 havia de trametre el procés fet en poder de Pedro de Quinto, notari 
de Saragossa. Sembla que el procés s'havia iniciat a instància de l'infant 
Jaume, ex-procurador general, que en aquell moment ja havia renun-
ciat a la primogenitura per ingressar a l'orde de Montesa.41 

De tant en tant la Corona organitzava enquestes sobre l'actuació 
dels oficials reials per tal de donar curs, amb més facilitat, a les queixes 

40. ACA, C, reg. 245, ff. 270r-272v i 273v (1320, febrer, 23 i 24). 
41. ACA, C, reg. 246, ff. 85v-86r (1320, agost, 10). 
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dels particulars, tallar els brots de corrupció i de gestió abusiva i 
proporcionar ingressos suplementaris al fisc, tant per mitjà de les 
multes fixades per sentència judicial com per les composicions, per 
les quals la cúria renunciava a incoar o a seguir un procediment judicial 
contra algun acusat. L'any 1336 un notari de Castalla, anomenat Jaume 
Vivet, havia estat trobat culpable en una d'aquestes enquestes i privat 
de l'ofici de notari, bé que després li fou condonada la meitat de la 
pena a la qual havia estat condemnat i li fou retornada la facultat 
d'exercir la notaria. Ignorem la causa que havia determinat la 
sentència.42 

També aconseguí una remissió semblant Antoni de Falçs, notari 
de Castellfort, aldea de Morella, que havia comès alguns excessos en 
el regiment de l'escrivania de la cúria de la dita aldea, mentre n'havien 
estat justícies Antoni Martí, Sanç Sanxis i Pere Ribera. Havia estat 
condemnat a una multa de 20 morabatins d'or i pagà per la remissió 
200 sous reials.43 

Uns quants anys després, l'any 1365, fou perdonat també Jaume 
Ferrer, notari de Barcelona, acusat d'un imprecís delicte d'escriptures. 
En el moment del perdó reial li foren retornats els seus capbreus, que 
havien estat encomanats a un altre notari barceloní, Francesc Relat.44 

No obtingué el perdó reial, en canvi, el notari Juan Cavero, que 
havia falsificat el procés de les corts de Saragossa. El 18 d'abril de 
1370, el monarca donà el seu consentiment a l'infant primogènit perquè 
els notaris que haguessin delinquit en el seu ofici fossin perseguits 
i es comprometé amb els jurats de Saragossa a no concedir remissió 
a Juan Cavero.45 

Uns quants anys més tard, l'any 1378, hi hagué una contenció 
jurisdiccional entre l'infant Martí, que tenia el mer imperi de la vila 
de Cocentaina, i el procurador de la seva cunyada, la infanta Violant, 
que n'era la senyora, pel càstig a Guillem Vendrell, notari del dit lloc, 
processat per una escriptura falsa. El procurador de la infanta l'havia 
fet empresonar, l'infant el deslliurà i el seu dispenser li cobrà una 
composició de 110 florins d'or d'Aragó, dels qual el rei volia que en 
lliurés la meitat al procurador de la infanta. Potser per evitar que, 
a causa del conflicte jurisdiccional, la seva situació empitjorés, Guillem 
Vendrell fugi de Cocentaina; per això el rei donà una ordre de recerca 
i captura contra ell pel novembre del mateix any.46 

42. ACA, C, reg. 859, f. 244v (1336, setembre, 18). 
43. ACA, C, reg. 872, f. 85r (1341, desembre, 1). 
44. ACA, C, reg. 724, f. 28r (1365, setembre, 22). 
45. ACA, C, reg. 1083, f. 67r-v (1370, abril, 18). 
46. ACA, C, reg. 1263, ff. 23r i 30r-v (1378, octubre, 16) i f. 38r (1378, novembre, 3). 
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L'any 1392 Joan I comissionà el cavaller Arnau d'Erill, sobrejunter 
de Barbastre, Sobrarb i les valls de Ribagorça, perquè fes enquesta 
i procedís contra els notaris que havien falsificat contractes o n'havien 
redactats de totalment falsos, alguns del quals havien estat usats en 
judicis. En igual data el facultà per fer composició pecuniària amb 
els notaris acusats.47 

Dos anys després, el mateix monarca manà obrir procés contra 
Juan Serrano, notari de Cariñena, també acusat de delinquir en la 
seva professió. El governador d'Aragó, Gil Roís de Liori, i el justícia 
de Daroca s'havien d'encarregar d'empresonar-lo, si calia, i d'enviar 
el procés a la cort per mitjà de Martí Brau, de la tresoreria, el qual 
fou autoritzat, però, a arribar a una composició pecuniària amb 
l'acusat.48 

Ja durant el regnat de Martí l'Humà sabem que l'any 1397 aquest 
monarca comissionà Guillem de Ferrera, procurador reial a Tarragona 
i el Camp, perquè fes enquesta contra els notaris acusats d'haver fet 
fraus en l'exercici de la seva professió. Hauria d'actuar assessorat per 
Bernat de Vilagaià, doctor en lleis, i castigar-los si eren trobats 
culpables.49 

Segurament que els exemples podrien multiplicar-se, però potser 
els que hem comentat ja basten per fer-nos una idea de l'abast del 
problema.50 

47. ACA, C, reg. 1877, ff. 145r i 147v (1392, abril, 8). 
48. ACA, C, reg. 1951, f. 49v (1394, març, 14) i reg. 1983, f. 85r-v. Aquesta notícia 

m'ha estat indicada amablement per Jaume Riera. 
49. ACA, C, reg. 2230, f. 38r-v (1397, desembre, 22). 
50. Agraeixo al Prof. Arcadi García Sanz els consells que m'ha donat sobre aspectes 

jurídics d'aquest treball, que he procurat aprofitar. 




