
Miscel·lània de documents per a la historia 
del notariat als estats de la Corona 

catalano-aragonesa 

Mentre una recerca sistemàtica no permeti de fer una historia del 
notariat als estats de la Corona catalano-aragonesa a partir d'una 
base documental renovada, ens sembla útil de publicar tots aquells 
documents que presentin un interès especial i que donin a conèixer 
nous aspectes de l'organització del notariat en el nostre àmbit, con-
tinuant així la tasca empresa en els volums precedents dels «Estu-
dios y Documentos de los Archivos de Protocolos». 

Els documents ja publicats, els que publiquem ara i els que se-
guiran en el futur aniran desbrossant el camí i facilitaran sens 
dubte l'elaboració de la desitjada síntesi. 

Amb aquesta esperança, presentem conjuntament aquests docu-
ments amb els comentaris que, de moment, ens han suggerit. Maria 
Teresa Ferrer hi ha aportat el document A-2 i els comentaris A 
i B, mentre que Jaume Riera ha aportat els documents restants i el 
comentari C. 

A) Legalització internacional de documents notarials 
en el segle XIV 

Segons la «Nueva Enclopedia Jurídica» la legalització és un 
acte en virtut del qual un funcionari autentica la signatura d'un 
altre funcionari posada al peu d'un document que ha de tenir efec-
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tes legals fora de la demarcació o territori on aquest exerceix les 
seves funcions. 

Per a les legalitzacions internacionals hom recorre al cònsol del 
país on el document ha de produir efecte, però si aquest no coneix 
la signatura del notari cal fer la legalització pel camí més llarg, és 
a dir, que el degà del col·legi notarial al qual pertany el notari 
legalitzi la signatura d'aquest, que el director general de registres i 
del notariat legalitzi la del degà i que el funcionari a qui corres-
pongui del ministeri d'Afers Exteriors legalitzi la de l'esmentat 
director general.1 

El procediment ha evolucionat sens dubte en el transcurs del 
temps i s'ha adaptat als canvis de les institucions, però l'origen de 
la legalització es remunta a èpoques ben llunyanes. Les notícies més 
antigues que n'hem trobat són per ara els dos documents que pre-
sentem. 

El primer document és una carta patent de Joan I del 30 
d'octubre de 1393; a instància del,procurador de la seva tia (en 
realitat, cosina del seu pare), la reina Elionor de Xipre,2 el monarca 
hi certifica que el notari Joan de Fontcoberta és notari públic per 
autoritat reial a tota la seva dominació, que és persona de bona 
fama i que, segons costum del regne, és donada fe arreu del país a 
tots els contractes i escriptures públiques i autèntiques redactades 
per ell i pels altres notaris de creació reial.3 

El document és, doncs, clarament, una legalització per a l'es-
tranger de les escriptures autoritzades pel notari Joan de Fontco-
berta. A quin país en concret anava destinada és cosa que el docu-
ment no aclareix, però hi ha molts motius per suposar que aquest 
país era Xipre, l'illa on havia regnat Elionor. 

En efecte, casada el 1353 amb Pere de Lusignan, rei de Xipre 
des de 1360, aquesta infanta catalana havia quedat vídua el 1369, 
en ésser assassinat el seu marit per una conjura nobiliària. Els dis-

1. Nueva Enciclopedia Jurídica dirigida por C. E. MASCARENAS y B. PELLISÉ 
PRATS, X I V , Barce lona , 1971. 

2. Elionor era filla de l'infant Pere, comte de Ribagorça, germà d'Alfons el 
Benigne, i cosina germana, per tant, de Pere el Cerimoniós. 

3. Apèndix, doc. A-l. 
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turbis originats per les seves venjances, així com les desavinences 
amb la seva nora, determinaren el seu retorn a Catalunya el 1381, 
cridada pel seu cosí el rei Pere el Cerimoniós. 

Deixà, però, com era natural, nombrosos interessos a Xipre, 
particularment la seva dot, que calia recuperar. Nombroses nego-
ciacions entre la cort catalana, la francesa, la papal i la de Xipre 
tingueren aquest objectiu.4 

El 1392, un any abans del document que comentem, fou se-
gellada a Barcelona la còpia d'un instrument pel qual Pere II de 
Xipre feia donació a la seva mare de quatre feus a l'illa en com-
pensació dels 42.000 besants de la seva dot.5 És possible que els 
instruments autoritzats per Joan de Fontcoberta, que havien de 
produir efecte a l'illa, estiguessin relacionats amb l'intent de cobrar 
les rendes d'aquests feus i fossin simplement poders a un procura-
dor perquè gestionés els afers de la reina. 

El segon document que presentem ens ofereix notícia d'una 
altra legalització en sentit invers: de l'estranger cap a Catalunya.6 

Aquesta vegada no es tracta ja del propi document de legalització 
sinó d'una referència només, la qual, però, en coincidir amb el 
procediment usat en el document precedent, ens demostra que aquell 
no és una solució original a un problema singular sinó que és una 
mostra d'una pràctica legal estesa almenys pel món llatí. 

Es tracta ara d'un document notarial, del nomenament de pro-
curador substitut per part de Jacopo Ser Pelegrino, notari d'Ancona, 
a favor de Benedetto Gregorio, mercader de la mateixa ciutat. 
Onze ciutadans d'Ancona havien concedit poders a l'esmentat Ja-
copo Ser Pelegrino el 30 de desembre de 1400 davant del notari 

4. L. NICOLAU (TOLWEJEI, L'expansió de Catalunya en la Mediterrània Oriental, 
Barcelona, 1926, pp. 167-172; E. Bagué, Notes sobre la reina Elionor de Xipre, des 
del seu retorn a Catalunya fins a la seva mort, a «Homenatge a A. Rubió y Lluch», 
III, Barcelona, 1936, pp. 547-554; G. HILL, The history of Cyprus, II, Cambridge, 
1948, pp. 360-363, 377, 424-427. 

5. E. BAGUÉ, Notes, p. 549. El 1392, però, el fill de la reina, Pere II de Xipre, 
ja era mort i regnava l'oncle d'aquest, Jaume I. La mort del fill el 1382 dificultà 
sens dubte la solució dels afers de la reina. 

6. Apèndix, doc. A-2. 
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Antonio Guidolini, de la mateixa ciutat, perquè aquest gestionés 
alguns afers d'ells que no són indicats, bé que sospitem que poden 
tenir alguna relació amb una reclamació dels anconitans contra els 
catalans per pirateria, reclamació que havia estat atesa pel rei Martí 
a finals de l'any anterior 1399.7 

Un cop a Barcelona, Jacopo Ser Pelegrino, preveient potser que 
la gestió dels afers que li havia estat encomanada s'allargaria molt, 
nomenà un procurador substitut seu. 

Però tot això no tindria gaire interès per a nosaltres si la nova 
procuració no fes menció d'una carta patent dels ancians d'Ancona 
del 31 de desembre de 1400, que fou exhibida al notari català 
Guillem Donadeu per roborar l'autenticitat de les procuracions 
fetes a favor del citat Jacopo Ser Pelegrino a Ancona. 

Guillem Donadeu fa constar en la seva escriptura de substitució 
de procuració que l'esmentada carta estava escrita en forma patent, 
és a dir oberta, adreçada a tots els que la inspeccionessin, i sege-
llada al dors amb el segell de cera vermella dels dits ancians; 
aquests hi testificaven que Antonio Guidolini era notari públic 
per l'autoritat imperial i que era bo, públic, autèntic, lleial i fidel, 
que exercia l'art de la notaria públicament i lleialment i que hom 
donava plena fe als instruments i escriptures fets i publicats per 
ell, com a fets per un notari bo, públic, autèntic, lleial i fidel. 

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

Per ara és tot el que podem dir d'aquesta pràctica legal que 
ha anat creixent i desenvolupant-se fins als nostres dies. 

7. ACA,, C, reg. 2173, f. 31 v. ; reg. 2243, ff. 41 r.-42 r. 
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B) El nom del notari a l'instrument i les seves possibles 
modificacions 

Sabem que un dels elements essencials de la clausura o «com-
pletio» de l'instrument notarial era el nom del notari que, junt 
amb el seu signe, escrit tot de la pròpia mà del notari, eren els que 
garantien l'autenticitat i fe pública del document. 

És per aquest motiu que ens han semblat interessants i curiosos 
els dos documents que publiquem referents a aquesta qüestió. 

El primer és una autorització reial del primer de març de 1391, 
atorgada pel vicecanceller, que era el que s'ocupava d'aquests afers 
de tràmit referents al notariat, perquè el notari reial resident a 
Barcelona Pere des-Pou pogués canviar el seu nom afegint-hi el 
patronímic Joan, per tal d'evitar les confusions derivades de l'exis-
tència a Barcelona de més d'un notari amb el mateix nom i cognom. 
Així el destinatari de l'autorització es diria de llavors endavant 
Pere Joan des-Pou.8 

El segon document és una altra autorització semblant, de l ' l i 
de març de 1392 també per un canvi de nom del notari, però ara 
no per modificar el propi per raons pràctiques sinó per recuperar-lo 
després d'un falsejament inicial. 

Segons ens assabentem per l'autorització, Guillem Pere Perull, 
notari que pertanyia a la casa reial de Joan I, havia callat el 
seu cognom quan havia obtingut privilegi de creació de notari del 
rei Pere el Cerimoniós, de manera que fins al moment de l'expe-
dició de la carta reial havia figurat com a cognom seu el segon 

8. Apèndix, doc. B-l. Efectivament, amb aquest nom Pere Joan des-Pou apa-
reix en un document reial del 6 de juliol de 1392 i no per un motiu gaire respectable, 
ja que fou inculpat dels avalots ocorreguts a Barcelona l'agost de 1391 (ACA, C, 
reg. 1851, f. 187 r). Amb el mateix nom de Pere Joan des-Pou obtingué de la 
cort, el primer de gener de 1396, una concessió de 200 florins (reg. 1888, f. 138 r.), 
i el desembre del mateix any sofrí un procés mogut pel procurador fiscal en el 
qual era acusat, entre altres delictes, d'irregularitats en la confecció d'un document 
de préstec a la cort (reg. 2347, f. 48 r., 50 r.). EI març de 1401 Pere Joan des-Pou 
ja era difunt, i la seva vídua Francesca, casada amb l'escrivà reial Berenguer Veray, 
per tal de poder recuperar el dot, intentava accelerar la conclusió d'un plet entre 
els hereus del seu primer marit i els comissaris reials per a la liquidació dels deutes 
de l'aljama jueva de Barcelona destruïda al 1391 (reg. 2130, f. 6 r.-v.). 

28 
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nom: Pere. Guillem Pere Perull havia obrat així per evitar un 
perill que l'amenaçava i que l'autorització no explica. Passat aquest 
perill, sol·licità de recuperar el seu propi cognom i de posar-lo a 
la clausura de les seves escriptures i, com hem vist, li fou concedit.^ 

La cosa més sorprenent d'aquesta autorització és que Guillem 
Pere Perull hagués pogut callar el seu cognom en començar a exer-
cir com a notari i que això no fos considerat delictiu, com ho seria 
ara, ja que havia falsejat el seu nom en un document públic, el de 
la seva creació com a notari, i en tots els que havia signat posterior-
ment en qualitat de tal; per a la nostra mentalitat sembla inconce-
bible que una persona que havia d'amagar el seu cognom pogués 
ésser dipositària de la fe pública. Pel que fa a la resta, tant un 
document com l'altre demostren que qualsevol modificació del nom 
d'un notari en exercici necessitava l'aprovació reial i que aquestes 
modificacions eren possibles. A l'autoritat no li interessava tant 
que el nom que usava el notari fos el seu real com que utilitzés, 
sempre el mateix i que per aquest fos fàcilment identificable. 

C) Notaris jueus i sarrains 

Un estudi comprensiu de la història de la notaria no podria pas 
passar per alt l'existència a la nostra terra de minories religioses; 
que, sempre en condicions d'inferioritat davant els cristians, es 
regien per un dret peculiar i, prèvies les pertinents concessions 
i privilegis reials i senyorials, per uns peculiars costums. Si volíem 
deixar de banda aquestes minories hauríem, no sols de fer veure 
que ignorem bona part de la documentació existent, sinó fins i tot 
mutilar els documents sobre els notaris cristians. Per dir-ne sola-
ment un exemple: el privilegi atorgat per Jaume I el 1258, sobre 
la llibertat a Barcelona d'elegir notari, menciona explícitament, 
com a beneficiaris del privilegi, els ciutadans (cristians) i els 
jueus.10 

9. Apèndix, doc. B-2. 
10. P r i v i l e g i p u b l i c a t per R . NOGUERA GUZMÁN y J . M . MADURELL MARIMON,, 

Privilegios y Ordenanzas históricos de los Notarios de Barcelona, Barcelona, 1965,. 
pp. 131-132. 
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A la complexitat de les relacions jurídiques entre cristians a 
l'Edat Mitjana se sumarà, doncs, a l'hora de voler exposar la totali-
tat de les qüestions referents a l'art de la notaria, el difícil estudi 
del dret jueu i del dret mulsumà i la major complexitat de les 
relacions jurídiques inter-confessionals.11 

En aquesta miscel·lània documental hem volgut tan sols aportar 
dos documents inèdits que ens informen sobre l'existència de nota-
ris jueus i sarraïns que, com se'n desprèn clarament, actuaven per 
a llurs comunitats religioses amb el mateix estatut amb què els no-
taris cristians actuaven dins la comunitat religiosa majoritària. 

Pel que fa als notaris sarraïns, és ben escassa la bibliografia 
existent.12 Només hem vist que en parli Carreras i Candi13 en pre-
sència d'un sol document, no gaire ben interpretat.14 

Si bé els jueus monopolitzaren de fet l'ofici de torcimanys i 
d'escrivans reials de cartes àrabs, cal creure que en la vida quo-
tidiana dels nuclis sarraïns dels territoris de la Corona catalano-
aragonesa, els escrivans-notaris dels contractes fets entre els mem-
bres d'aquestes comunitats pertanyien a llur mateixa religió. Si 
més no, els documents notarials en àrab, atorgats entre sarraïns, 

11. Val a dir que en aquest aspecte el camí ja ha estat desbrossat per F. BAER, 
Die Juden im christlichen Spanien, Erster Teil, Urkunden und Regesten, Berlin, 
1929, als apèndixs «Die auf Juden bezüglichen Gesetze in den alteren Rechts-
kompilationen von Aragonien und Navarra», i «Zum Urkundenwessen und Pri-
vatrecht der Juden in Spanien» (pp. 1024-1080). 

12. Els treballs més extensos i recents sobre els tagarins passen per alt la 
qüestió, segurament per manca de base documental coneguda. Ens referim en concret 
a F. ROCA TRAVER, Un siglo de vida mudejar en la Valencia medieval (1228-1328), 
«Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón», V, Zaragoza, 1952, pp. 115-208 
i a les obres que cita. 

13. F. CARRERAS Y CANDI, Desenrotllament de la institució notarial a Catalunya 
en lo segle XIII, a [I] Congrés d'Història de la Corona d'A,ragó dedicat al Rey 
en Jaume i a la seua época, Barcelona, 1909, vol. II, pp. 751-789 (c/. p. 765). 

14. Es tracta de la concessió feta el 1294 per Jaume II al jueu de Barcelona 
Jafudà Bonsenyor facultant-lo «ad recipiendum et conficiendum instrumenta debito-
ria arabice facienda per sarracenos, per illos scilicet qui proficiuntur [des de Bar-
celona] ad partes sarracenorum, vel qui se obligant aliquibus personis pro certis 
quantitatibus in ipsis partibus exolvendis» ; els quals contractes tindran «firmitatem 
tanquam publica manu facta, dum tamen manu tua scripta fuerint et subscriptionem 
tuam apposueris in eisdem». Carreras i Candi generalitza l'abast d'aquest ofici no-
tarial referint-lo, sense matisar, a «rebre y redactar escriptures en llengua aràbiga 
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de què avui tenim notícia 15 no revelen pas la intervenció de jueus, 
i la concessió reial que ací publiquem al·ludeix clarament a l'elec-
ció d'un notari sarraí per als contractes entre els sarraïns de San-
garrén, tal com és costum d'elegir notaris als nuclis de sarraïns 
del regne d'Aragó.16 

Aquesta concessió reial té una estructura singular. Es tracta 
d'una concessió atorgada per Joan I el 18 de març de 1387 a peti-
ció de part; però la part interessada que eleva la petició no és 
directament la comunitat de sarraïns de Sangarrén sinó llur senyor 
natural, el donzell Miguel de Gurrea, al qual, juntament amb l'al-
jama de sarraïns, és concedit que en cas de faltar notari sarraí a 
la població, en puguin elegir un, els contractes estesos pel qual 
tindran ple valor i fermesa, judicialment i fora judici, com a re-
dactats per persona pública. I afegeix, com a condició, que el 
notari elegit haurà de jurar d'acord amb la çuna o llei musulmana, 
com és costum, de comportar-se bé i lleialment en el seu ofici. 

L'existència de notaris jueus per als contractes entre els jueus 
medievals ja ha estat assenyalada pels investigadors i, com dèiem, 
estudiada i tot, si bé fins ara no havia estat publicat, que sapiguem, 
cap nomenament de notari jueu. 

El que publiquem 17 presenta la forma de concessió, duradora 
a beneplàcit reial, atorgada per Joan I el 16 de febrer de 1391 
(pocs mesos abans dels terribles avalots generals contra els calls 
jueus), a Zacaria Ceruch, de l'aljama d'Uncastillo, i té la particu-

entre los sarrahins del territori de Barcelona» i en conclou, ben a tort, que «lo 
notable del cas és que quasi sempre los notaris dels sarrahins eran juheus» 
(op. cit., p. 765). 

15. Tals documents han estat inventariats per J. BOSCH VILA en dos articles 
complementaris publicats als «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón», 
vol. V (Zaragoza, 1952), pp. 407-416 (Los documentos árabes y hebreos de Aragón 
y Navarra) i vol. VI (1956), pp. 229-246 (Referencias a moneda en los documentos 
árabes y hebreos de Aragón y Navarra). 

16. Apèndix, doc. C-l. 
17. Apèndix, doc. C-2. 
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laritat d'ésser alhora nomenament de rabí de la mateixa comunitat.18 

No s'hi expressa que hagués de jurar prèviament ni s'hi expressa 
tampoc el valor de documents públics que havien de tenir els con-
tractes estesos pel rabí-notari jueu; i sorprèn una mica que aquests 
comprenguin tots els contractes entre jueus, ja que els privilegis 
reials concedits a d'altres aljames, fins i tot més importants, els 
limitaven als testaments i a les cartes dotáis.19 Però en això, com 
en totes les qüestions de la vida pública, els privilegis reials con-
cedits a les aljames variaven força de l'una a l'altra.20 

Per la documentació que posseïm, referent als jueus medievals, 
sabem també que els escrivans-notaris jueus tenien, com els cris-
tians, llurs llibres de notes i protocols. Un document reial de l'any 
1399 referent a l'aljama de jueus de Saragossa reconeix que «el 
scrivano judío ordenado a ffer los afferes de la aljama» és «per-

18. No fou el primer ni el darrer cas d'acumulació d'ambdós oficis. Ja el 1311 
hi havia a Saragossa un rabí «scrivano» de l'aljama (Cf. F. BAER, op. cit., núm. 164) 
i l'any mateix de l'expulsió general, el 1492, un altre rabí «notarius» de la de Montsó 
(ibid., núm. 567). No hi ha dubte que «escrivà» en aquests casos és sinònim de 
«notari». Un document de 1423 menciona «una carta pública feyta e testificada 
per Saçón de Salinas, judío, scrivano de la aljama de la ciudat de Saragoça» (ibid. 
n ú m . 5 3 1 / 3 ) . 

19. El privilegi atorgat per Jaume II de Mallorca el 1278 als jueus de Mallorca 
diu que llurs testaments i contractes matrimonials «possint fieri et scribi per 
scriptorem seu scriptores judeos in littera hebraica et cum testibus judeis tantum», 
explicitant que tals documents siguin «rata et firma et pro publicis habeantur ac 
si per notarium seu notarios públicos christianos essent facta, et de dictis testa-
mentis et instrumentis nuptialibus... possint uti... in judicio et extra, prout de 
testamentis et instrumentis factis per notarios públicos christianos uti potest» ( C f . 
F. FITA, La España Hebrea, vol. II, Madrid, 1898, p. 99). Una viuda jueva de 
Mallorca el 1355 hagué de presentar en un plet el seu contracte de matrimoni, el 
qual, com que era en hebreu, «apud christianos non legibile imo pocius inintelligi-
bile», per ordinació del batlle fou traduït de paraula per tres jueus davant notari 
cristià, «romanis ac vulgaris verbis..., ad eo quod de contentis in eodem instru-
mento poss.it cum opus sibi fuerit ómnibus facere fidem promptam» (Cf. E. K. 
AGUILÓ, Traducción catalana de una carta esponsalicia hebrea, «Boletín de la So-
ciedad Arqueológica Luliana», IV (Palma de Mallorca, 1891-1892), pp. 169-170). 

20. L'aljama de Lleida, el 1400, va impetrar i obtenir del rei Martí «que aquell 
juheu que assigiaran [s¿c] e crearan los regidors o secretaris de la dita aljama 
en aquell temps per notari, és a ssaber, en los plets e negocis de la dita aljama e 
singulars de aquella en qualsevulla manera, que totes aquelles cartes, contractes 
e scriptures de qualsevulla spècie sien que pendrà, reebrà o scriurà lo dit notari 
creat per los dits secretaris hagen efficàcia e valor en juhí e fora juhí, axí com si 
fos creat e confirmat per lo dit senyor Rey» (Cf. F. BAER, op. cit., núm. 472/14). 
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sona comuna» o pública, i que per això el seu càrrec cal que sigui 
inamovible, i que «las notas suyas e otras scripturas no le puedan 
seer levadas ne tollidas por alguna persona sino por el comissario 
de la aljama, el qual aquellas notas e scripturas haya e sea tenido 
meter en poder de otro scrivano judío a qui pueda seer dada plena 
fe ; e semblantment sea feito en caso que seguiesse muert del dito 
scrivano».21 I un altre document notarial de Barcelona, el novembre 
de 1391, ens certifica que la nota on havia estat pres un contracte 
dotal entre jueus per part dels escrivans de l'aljama «simul cum 
ómnibus eorum scripturis fuit deperdita anno presenti diebus quibus 
fuit destructio cum avolot dicti calli aljame Barchinone».22 

MARÍA TERESA FERRER I MALLOL - JAUME RIERA I SANS 

21. Ibid., núm. 467/9. 
22. A.H.P.B., notari Bernat Nadal, Manual 7-VI-1391//2-I-1392, foli 75v-76r. 
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A P È N D I X 

A - 1 

1393, octubre, 30, Tortosa. 

A instància del procurador de la reina de Xipre, el Rei expedeix certi-
ficació que el notari Joan de Fontcoberta, és notari públic per autoritat reial 
a tota la terra i dominació seva, i que segons consuetud del regne és donada 
fe arreu del país a tots els contractes, documents públics i escriptures autèn-
tiques redactades per ell i pels altres notaris amb autoritat reial. 

ACA, C, reg . 1855, f . 179r. (Una anterior redacció no expedida al reg. 
1884, f . 151v.). 

Pro Johanne de Fontecohoperto a . 

Nos Johannes , D ei grat ia rex Aragonum b etc. universos et singulos 
presentem car tam nostram inspecturos per eandemc reddimus cerciores quod 
Johannes de Fontecohopertod notarius, est notar ius publicus regia auctori tate 
per to tam te r ram et dominat ionem nostram ac bone fame et condicionis 
e t quod ipse et alii* in nostro dominio regia auctori ta te notari i recipiunt et 
conficiunt ac recipere e t conficere consueverunt in ómnibus regnis et terris 
nostris scripturas autent icas et alia quelibet f quorumvis cont rac tuum publica 
ins t rumenta , quibus secundum consuetudinem regni nostri plena f ides ubique 
ab9 ómnibus adhibeturh . I n quòrum tes t imonium, ins tante humil i ter et 
supplicante1 procuratore il·lustris Elienoris, regine Jherusalem et Cipri, amit te k 

nostre carissime, presentem1 f ieri jussimus nostro in pendent i m sigillo mu-
nitam." 

Da ta Der tuse , X X X a die octobris, anno a Nat iv i ta te Domini M° CCCq 

XC° tercio regnique nostri séptimo.0 iRex Johannes . 
Dominus Rex mandavi t michi Bonanato Egidii . 

P ro [ba ta] p 

a. manca al reg. 1884-. — ò. Dei gratia rex Aragonum manca al reg. 1884• •— c. 
universis et singulis presentes litteras nostras inspecturos per easdem al reg. 188— 
d. Fontechoperto al reg. 1884. — e. al reg. 1884 primer deia ipsi et aliis. — /. se-
gueix et al reg. 1884. — g. ab, interlineat. — h. adhibeatur al reg. 1884. — i- su-
plicante al reg. 1884• — k. amite al reg. 1884• — l• presentes al reg. 1884• •— m• 
secreto al reg. 1884• — n- munitas al reg. 1884• — o. regnique nostri séptimo manca 
al reg. 1884• — p> manca el manament al reg. 1884. 
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A - 2 

1401, març, 21, Barcelona. 

Jacopo Ser Pelegrino, notari d9 Ancona, procurador d'onze conciutadans 
seus, segons instruments fets davant el notari Antoni Guidolini d'Ancona el 
30 de desembre de lJfOO, nomena procurador substitut a Benedetto Gregorio, 
mercader d* Ancona. Exhibeix una carta patent dels ancians d'Ancona del 
SI de desembre de lJfOO que respon de la persona del notari Antoni Guidolini 
i de la seva actuació com a tal, legalitzant els instruments fets per ell. 

A H P B , Guillem Donadeu, manual de 10 d'abril de 1399-24 de se-
tembre de 1401, f . 143 r.-v. 

Die lune XXIa marcii, anno a nativitate Domini millesimo quadringen-
tesimo primo. 

Noverint universi quod ego Jacobusa Ser Pelegrini, civis Ancone, pro-
curator venerabilium Masstelli Grassi, Anthonii Stephani, Simonis Cithoni, 
Laurencii Adonar di, Nicholay Marmotii, Petri Nardi Facioli, civium de 
Ancona, Nicholay Benedicti, Nicholay Ser Jacobi de Fulgineo, nomine et 
vice Johannis Pètri de Fulgineo, civis et habitatoris Ancone, et sociorum 
constituentis, Michaelis Jacobi iudei et Jacobi filii magistri Anthonii Vi-
talis, civis et habitatoris Ancone, in actibus filii sui presentis, volentis et 
consentientis et pro se et nomine suo proprio gratis constituentis, qui omnes 
superius nominati et quilibet eorum singulariter et per se suficienter et 
legittime certis modis nominibus et quolibet dictorum nominum et omni 
iure et modo quibus melius potuerunt, fecerunt et constituerunt et legittime 
ordinarunt me dictum Jacobum Ser Pelegrini eorum et cuiusque ipsorum 
verum et legittimum procuratorem, actorem, factorem et certum nuncium 
et specialem ad infrascripta et plura alia peragenda cum publico instrumento 
acto Ancone, anno a nativitate Domini M° CCCC° primo, presenti et subcon-
tento, indicione nona, tempore domini Bonifacii pape noni, die XXXa 

mensis decembris, clausoque et subsignato manu discreti Anthonii Guidolini 
de Ancona, publici imperiali auctoritate notarii, quiquidem Anthonius Gui-
dolini fu i t et est bonus, publicus, auctenticus, legalis et fidus notarius et 
artem notarie publice et legaliter exercuit, necnon quibuslibet instrumentis 
et ser ip tur is eius manuscriptis et publicatis tanquam confectis manu boni, 
publici et auctentici, legalis et fidi notarii plenissime fides datur, ut constat 
cum littera multum nobilium et egregiorum dominorum ancianorum dicte 
civitatis Ancone in patenti forma universis et singulis ipsam litteram inspee-
turis directa et ipsorum dominorum ancianorum sigillo solito in cera rubea 
impresso eiusque dorso roborata et sigillata, data Ancone die ultima mensis 
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decembris, anno predicto et inferius denotato M°CCCC° primo, indicione 
nona, et etiam procurator et nomine procuratorio venerabilis Anthonii Mathei 
Blanchrini de Anchona, qui ad infrascripta et plura alia peragenda non 
revocando suos procuratores nec acta et gesta per eos iam facta sed pocius 
confirmando, ratificando et aprobando fecit, constituit et legittime ordinavit 
me dictum Jacobum Ser Pelegrini, notarium de Ancona, suum verum et 
legittimum procurator em, actor em, factor em et certum nuncium et specialem 
cum publico instrumento acto Ancone predicto et subscripto anno a nativitate 
Domini M°CCCC° primo, indicione nona, tempore dicti domini Bonifacii pape 
noni, die XXX a mensis decembris clausoque et subsignato manu dicti Anthonii 
Guidolini, notarii publici supradicti, ut in ipsis instrumentis seriosius con-
tinetur et potest manifeste apparere cuilibet intuhenti procuratorio et actorio 
nomine supradicto gratis et ex certa sciencia substituo vos venerabilem Be-
nedictum Gregorium, mercator em civem Ancone, presentem, in procurator em 
et actorem dictorum meorum principalium omnium et singulorum ad agen-
dum, defendendum, requirendum, protestandum et aliaque ad hec fieri re-
quirantur faciendum iuxta dictam michi traditam potestatem, promittens 
dicto procuratorio nomine me et ipsos principales meos Jiabere gratum et 
f i rmum quicquid per vos dictum procuratorem substitutum in predictis 
actum fueri t et nullo tempore revocare sub dictorum meorum principalium 
bonorum omnium obligacione. 

Actum est hoc Barchinone XXI a die marcii, anno a nativitate Domini 
millesimo quadringentesimo primo. 

SigOïOnum Jacobi Ser Pelegrini, procuratoris predicti, qui hec laudo 
et firmo. 

Testes huius rei sunt Marchus Sayol, mercator, civis Barchinone, et 
Jordanus Poll, mercator Montispesullani. 

a. sobre Jacobus dues ratlletes inclinades per indicar la ferma del contracte 
per part d'aquest. 

B - 1 

1391, març, 1, Saragossa. 

Concessió reial al notari de Barcelona Pere des Pou, per tal com a la 
mateixa ciutat hi ha altres notaris del mateix nom, de canviar el seu i dir-se 
i escriure d'ara endavant Pere Joan des Pou. 

ACA, C, reg. 1898, f . 189v.-190r. 

Petri Johannis de Puteo. 

Nos Johannes, etc. Quia per vos, ffidelem nostrum Petrum de Puteo, 
auctoritate nostra notarium habitatorem Barchinone, supplicatum fui t nobis 
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humiliter ut cum in dicta civitate sint aliqui vobis nomine et officio consi-
miles et multociens vertatur in dubium in instrumentis et scripturis publicis 
per vos et ipsos confectis an sint clausa per vos seu per dictos vobis nomine 
et officio consimiles, dignar emur de nostri benignitate sólita unum cogno-
men Johannem videlicet nomini3, vestro addere ut per huiusmodi cognominis 
additionem per quem dicta instrumenta et alie publice scripture confecte 
fuerint melius cognoscatur, igitur dicta supplicatione admissa benigne, tenore 
presentis vobis concedimus quod absque alicuius pene incursu possitis et vobis 
liceatb dictum cognomen predicto0 nominid vestro adjungere et Petrum 
Johannis de Puteo de cetero appellarf et in instrumentis et scripturis pu-
blicis per vos exinde conficiendis Petrum Johannis de Puteo scribere licite 
valeatis ; mandantes per eandem universsis et singulis officialibus nostris et 
subditis, cuiuscumque legis, gradus et conditionis existat, quatinus con-
cessionem nostram presentem vobis teneant firmiter et observent ac faciant 
ab aliis inviolabiliter observari et non contraveniant quavis causa. In cuius 
rei testimonium hanc fieri et sigillo nostro jussimus comuniri. 

Data Cesarauguste, prima die marcii, anno a Nativitate Domini M°OCC° 
LXXXX° primo. Dominicus Mascho. 

Bonanatus Egidii ex provisione facta 
per vicecancellarium. 

Pro [bata]. 

a. nomini corregit sobre nomine. — b. licet en el ms. — c. predicti en el ms. — 
d. nomini corregit sobre nominis. — e. de cetero apellari, interlineat. 

B - 2 

1392, març, 11, Barcelona. 

Llicència concedida al notari familiar reial que a Vobtenció de la notaria 
i als documents closos per ell fins ara, mogut per certes raons i perills, amagà 
el seu cognom, perquè d'ara endavant hi pugui escriure el seu nom sencer: 
Guillem Pere Perull. 

ACA, C, reg. 1901, f. 174v. 

Güillermi Petri Perul. 

Nos Johannes etc. Intellecto vos fidelem de domo nostra Guillermum 
Petri Perull, qui dudum ex certis causis vestre persone periculum evitantibus 
cognomen vestrum totaliter relinquistis in obtentu car te notar ie, quam a do-
mino genitore nostro bone memorie habuistis, predictum vestrum cognomen 
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tacuisse et in subscriptione seu clausura instrumentorum publicorum, que 
ut notarius recepistis et in mundum redigistis, de dicto vestro cognomine 
mencionem aliquam non fecisse, nuncque, cessantibus causis propter quas 
dictum vestrum cognomen reliqueratis, velle cognomen ipsum assumere illud-
que in instrumentis per vos recipiendis et claudendis decetero apponere, 
tenor e presentis ad supplicationem humil em per vos súper hoc nobis factam, 
vobis concedimus et licentiam plenariam elargimur quod, non obstante quod 
in dicta carta notarie de dicto vestro cognomine Perull nulla mentio habeatur 
et quod in subscriptionibus seu clausuris instrumentorum per vos in mundum 
redactorum de dicto cognomine vestro nullam feceritis mentionem, possitis 
et vobis liceat decetero in subscriptionibus seu clausuris quorumcumque ins-
trumentorum et aliorum contractuum per vos recipiendorum et in mundum 
redigendorum dictum vestrum cognomen scribere et apponere licite et im-
pune ; mandantes per eandem expresse et de certa scientia universis et sin-
gulis officialibus nostrisj presientibus et ífuturis eorumque locatenentibus 
quatinus concessionem nostram huiusmodi firmiter tenenant et observent ac 
faciant ab ómnibus inviolabiliter observari. In cuius rei testimonium hanc 
fieri et sigillo nostro jussimus communiri. 

Data Barqhinone XIa die marcii anno a Nativitate Domini M°COC° 
LXXXXIF . Guillermus de Vallesiccha. 

Bonanatus Egidii mandato regio facto 
per vicecancellarium. 

Pro [bata] . 

C - 1 

1387, març, 18, Barcelona. 

Concessió reial a Valjama de sarraïns de Sangarrén i al seu propietari, 
el donzell Miguel de Gurrea, que quan es trobin sense notari sarraí puguin 
elegir-ne un que redacti els contractes entre ells, segons ús i tradició dels 
sarraïns del regne d'Aragó* 

ACA, C, reg. 1918, f . 73v. 

Nos Johannes, D ei gratia etc. Ad humil em suplicationem per vos, 
fidelem de domo nostra Michaelem de Gurrea, domicellum, cuius est locus 
dea Sent Garren, inde nobis factam, tenore presentis concedimus vobis, dicto 
Michaeli necnon aljame sarracenorum dicti loci et utrique vestrum, quod 
nunch et semper decetero, defficiente notario sarraceno in dicto loco, 
possitis eligere et creare notarium seu scriptorem sarracenum qui contractus 
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vestros et aliorum quorumvis sarracenorum, qui cum ipso voluerint con-
tractus facere, recipiat et conficiat, prout in aliis locis sarracenorum regni 
Aragonum similes electiones notar iorum fieri consueverunt, volent es quod 
contractus per dictum notarium recipiendi obtineant roboris firmitatem 
ipsisque in juditio et extra fides plenaria impendatur tanquam publica 
manu fac t i ; volumus tamen quod dictus sarracenus qui per vos electus et 
creatus fueri t in notarium seu scriptorem vestrum teneatur jurare secundum 
çunam sarracenorum de habendo se bene et legaliter in officio supradicto, 
prout in aliis locis predictis fieri est, ut predicitur, consuetum. In cuius 
rei testimonium presentem vobis fieri jussimus nostro sigillo pendenti mu-
nitam. 

Data Barchinone XVIII die marcii anno a Nativitate Domini M°CCC° 
LXXX° séptimo. Dominicus Mascho. 

Dominus Dux ex parte domini Regis 
mandavit [mihi] Raymundo de Cum-
bis. Dominus Rex habuit eam pro 
visa. Bernardus de Jonquerio. 

Pro [bata] . 

a. segueix sancta, ratllat. 

C - 2 

1391, febrer, 16, Saragossa. 

Concessió reial al jueu Zacaria Ceruch, d'TJncastillo, d'ésser rabí i 
escrivà [-notari] dels documents i contractes entre els jueus de la vila. 

ACA, C, reg. 1919, f . 29r. 

Pro Zaquaria Ceruch. 
Nos Johannes etc. Intellecto te Zaquariam Ceruch, judeum ville de Uni-

castro, esse idoneum et sufficientem ad regendum officia infrascripta, suppli-
cantibus inde nobis quibusdam familiaribus et domesticis nostris, concedimus 
tibi quod, quamdiu nostre placuerit voluntati, sis rabinus aljame judeorum dic-
ti loci de Unicastro et scriptor etiam instrumentorum seu aliarum scripturarum 
conficiendorum seu conficiendarum de contractibus inheundisa inter judeum 
et judeum ; mandantes per presentem cartam nostram adelantatis et universis 
et singulis judeis aljame prefate de certa scientia et expresse ac sub pena 
centum auri florenorum quatinus te dictumb Zaquariam pro rabino et 
scriptore in dictis contractibus habeant et teneant tibique respondeant de 
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jur ibüs de quibus0 rat ione dictorum off iciorum consueti sunt respondere 
aliis rabinis et scriptoribus eorumdem temporibus retroactis quamdiu nobis 
placuerit , u t est d i c t u m ; mandantes et iam gubernator i et justicie regni 
Aragonum, supprajunctari is , merinis, bajulis e t aliis officialibüs nostris quod 
presentem concessionem nostram f i rmam habeant et observent et faciant ab 
aliis inviolabiliter observar i quamdiu nobis placuerit , u t p re fe r tu r , et non 
contraveniant aut aliquem contravenire sinant aliqua causa vel et iam rat ione. 
In cuius rei tes t imonium presentem cartam tibi f ier i jussimus nostro pen-
dent i sigillo mun i t am. 

Da ta Cesara/uguste XVIa die f februar i i anno a Nat iv i ta te Domini 
M 0 CCC o LXXXX o p r imo regnique nostri quinto. Rex Johannes . 

Dominus Rex mandavi t michi Jacobo 
Tavaschani. 

P ro [ b a t a ] . 

a. inheundis, interlineat sobre inhiendis, ratllat. — ò. segueix I, ratllat. — c. de 
quibus interlineat. 




