
ESTUDIS 

El fons de la Pia Almoina de l'Àrxiu de la Catedral de Barcelona conté una sèrie que fa 
referència a Llavaneres. 

Roser Salicrú i Lluch, estudiant d'Història Medieval, treballa alguns aspectes dels documents 
més antics, relacionats amb les famílies Campsentelles, Llull i Josbert. 

NOTES SOBRE ALGUNES FAMÍLIES DE LLAVANERES 
A PARTIR D'UNS DOCUMENTS DE LA PIA ALMOINA 

(1166-1212) 

El fons de la Pia Almoina de l'Arxiu de la Cate
dral de Barcelona conté una sèrie que fa referència a 
Llavaneres (1). Consta de vint-i-sis pergamins, dos 
menys que els registrats al segle XVI per Tarafa, que, 
segons Baucells, no foren trobats a la revisió del 
1982 (2). Tot i això, el nombre real de documents és 
de quaranta-set, perquè alguns pergamins en conte
nen més d'un, com és el cas dels assenyalats amb la 
referència 4-101-28 i 4-101-29 d'entre els que hem 
treballat. 

Per a Baucells, la presència de l'Almoina a Lla
vaneres es justifica a partir d'una sola persona, un 
laic, Bernat Guillem de Pinells, un jurista de princi
pis del segle XIV que, en morir, deixà la institució 
com a hereva universal dels seus béns (3). Pinells, 
que havia seguit estudis a Bolonya i participat en 
afers d'alta política al costat del monarca, invertí els 
guanys de la gestió del seu ofici comprant terres, 
algunes d'elles a Llavaneres (4). 

Ell és protagonista directe de catorze docu
ments de la sèrie i indirecte d'onze. Disset es relacio
nen amb l'Almoina, i en resta una minoria, set, de 
més difícil atribució (5). 

Aquests darrers són els que nosaltres hem estu
diat, i procurarem vincular-los amb els altres de la 
sèrie. S'inclouen en cinc pergamins però són nou 

documents; es redueixen als set esmentats perquè de 
dos d'ells s'han conservat dos trasllats o còpies nota
rials (6). 

Ordenats cronològicament, i amb llurs referèn
cies, els set documents són els següents: 

DOC. 1:1166, setembre, 7. 
DOC. 2:1170, juliol, 9. 
DOC. 3:1192, juny, 1. 

DOC. 4:1197, abril, 26. 
DOC. 5 :1197, octubre, 20. 

DOC. 6 :1210, novembre, 1 
DOC. 7 :1212, abril, 29. 

ACB,4-
ACB, 4-
ACB, 4-

4-
ACB, 4-
ACB, 4-

4-
ACB, 4 
ACB, 4-

101-29 (a). 
101-23. 
101-8 i 
101-28 (a). 
101-29 (b). 
101-42 i 
101-29 (c). 
101-28 (b). 
101-29 (d). 

Abans de començar, hem d'advertir que, essent 
la mostra tan reduïda, només podrem fer constata
cions o en algun cas plantejar hipòtesis. No podem 
pretendre que una petita mostra documental emmira
lli la realitat; en tot cas, hem d'intentar de veure com 
aquesta hi queda reflectida. No estudiem cap tema, 
treballem uns documents i, per tant, només ens cen
trarem en ells. 

La participació, directa o indirecta, de la família 
Campsentelles, que posseïa part del domini directe 
del castell de Mataró, a Llavaneres, dóna cohesió als 
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documents seleccionats. A priori, la família no té cap 
relació amb Pinells, però una atenta observació de la 
sèrie pot explicar per què formaven part del seu Uegat 
documental. 

Als primers documents (doc. 1, 1166; doc. 2, 
1170), els Campsentelles són els únics senyors dels 
béns que són objecte dels contractes. Més endavant, 
en ^guns casos, comparteixen la senyoria amb la 
família Vilagranada (doc. 3,1192; doc. 5,1197; doc. 
7, 1212), la que el 1284, en solitari, vendrà les seves 
possessions a PineUs. 

Un dels regestos de l'inventari de Baucells re
cull aquesta venda, feta per Bertran a Vilagranada i la 
seva esposa Blanca. PineUs adquirí la meitat i els 
drets que tenien sobre una sèrie de masos de Llavane
res, el mas Riera i els de Guillem Vidal, Pere Cabot, 
Pere Robert, Guillem Cardona, Guillem Amat i Ar
nau Horta (7). 

A partir del mateix inventari, veiem que des del 
1212, data del nostre darrer document, es perd el ras
tre dels Campsentelles i els Vilagranada esdevenen 
senyors de part dels documents, fins al moment que 
Bernat GuiUem de PineUs i l'Almoina els prenen el 
relleu. 

Ens movem entre dues coordenades: els Camp-
senteUes fins al 1170 i els Vilagranada a partir del 
1212, i el que cal determinar és, en tot cas, el vincle 
entre les dues famílies a partir dels indicis que del 
període intermedi ens donen els documents. 

Un mas on el 1166 (doc. 1) s'estableixen els 
Josbert sota domini dels CampsenteUes, és donat 
propter nuptias a una fiUa de la família el 1197 (doc. 
4), declarant aleshores tenir-lo per dominós mecs de 
Campo Senteyes, segons les signatures de Bernat i 
Arsenda, eorum dominorum. El 1212 (doc. 7) es fa 
referència als dominós meos de Campo Seteges et de 
Vilagranada en relació amb el mateix mas. Aquesta 
vegada, les signatures no ens ajuden perquè, sembla 
que en nom dels senyors, només signa el batUe, Pere 
Amat 

Situats de nou a l'any 1197 (doc. 5), en un altre 
establiment, apareixen com a senyors Arsenda de 
Vilagranada i Bernat de CampsenteUes, però també 
hi signa Bertran, fill d'Arsenda, encara que en un Uoc 
secundari. 

El 1170 (doc. 2) els Campsentelles estableixen 
els LluU en una honor (8). 

yr^ num b^irumj r-iWArçj rtor. i-'uslin bArrhn C-iiil)*''" n-íiunAnim lumenihi Tvcltr .lDí:̂ ĉ n.̂ u ü fui cr mm ce 

DOC. 5. ACB, 4-101-42. 
Final del trasllat del document original del 20 d'octubre de 1197. Hi observem la data i les signatures, especialment la de l'escriba, 
Geraldi presbiteri, imitació paleogràfica de l'original. Seguidament hi ha la validació del 21 d'abril del 1295 feta pel notari de Barcelona 
Bernat Pallarès, amb signatura d'altres dos notaris barcelonins com a testimonis. S'aprecia clarament que hi han participat diverses 
mans. 

Els mateixos LluU, el 1192 (doc. 3), compren 
una altra honor a Vidal Maresme, sota domini de 
GuiUem de Vilagranada -espòs d'Arsenda i pare de 
Bertran- i de Bernat de Campsentelles -casat amb 
Agneta i pare de GuiUem-. Però el 1210 (doc. 6) 
només Guillem i Agneta -els Campsentelles- aparei
xen com a senyors en un document on queden inclo

ses les mateixes possessions, sense que es mencionin 
els Vilagranada. Si no fos per això. tot semblaria in
dicar que per alguna raó, matrimonial, hereditària, 
econòmica o senziUament contractual, del 1166 al 
1192 els Campsentelles passen a compartir els seus 
dominis amb els Vüagranada. Però la discrepància 
entre els documents 3 i 6 és un problema, sobretot 
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perquè les terres del darrer contenen les del primer i 
es tracta per tant, en part, de les mateixes propietats. 

El mas dels Josbert, en canvi, ens indica l'evo
lució esperada. És cert que el 1197 (doc. 4) només es 
mencionen els dominós mecs de Campo Senteyes -
Bernat i Arsenda-, però podem deduir que aquesta 
Arsenda és la del 1192, esposa de Guillem de Vila-
granada i mare de Bertran. El mateix any 1197 se'n 
parla com a Arsenda de Vilagranada al costat de 
Bernat de Campsentelles -també el 1194 (doc. 4) i el 
1210 (doc. 6) apareixen junts-. 

Anant més lluny, la vacil·lació del cognom 
d'Arsenda i la seva associació a Bernat de Campsen
telles ens pot fer suposar que és germana seva. Casa
da amb un Vilagranada, en alguns moments apareix 
com a tal al costat del seu marit o del seu fill, i amb el 
nom de la seva família en d'altres. Això explicaria 
que les dues famílies compartissin algunes posses
sions. 

Guillem de Vilagranada, només el trobem el 
1192 (doc. 3). Del 26 d'abril, (doc. 4) al 20 d'octubre 
de 1197 (doc. 5) sembla que Arsenda deixa de ser 
anomenada de Campsentelles per passar a ser-ho de 
Vilagranada. Podríem suposar que Guillem ja era 
mort i que per això ella apareix així, possiblement 
com a usdefructuària dels béns del seu marit i tutora 
del seu fill. Un fet semblant succeiria amb la branca 
Campsentelles, perquè el 1210 (doc. 6) Bernat desa
pareix en profit del seu fill Guillem i de la seva dona 
Agnès. 

En definitiva, creiem que Arsenda de Vilagra
nada pot ser germana de Bernat de Campsentelles, 
que la seva unió amb Guillem de Vilagranada explica 
que les dues famílies comparteixin el domini d'una 
sèrie de béns, i que aquesta unió es concreta en el seu 
fill, Bertran de Vilagranada. Els documents, però, no 
ens il·lustren els pactes entre les dues famílies, o els 
drets de la seva família que Arsenda pogués conser
var un cop casada, ni els que, de la mateixa procedèn
cia, passessin a mans del seu marit, ni responen tam
poc al fet que del 1212 al 1284 es perdi la branca 
Campsentelles (9). 

Altres membres de la família es poden conèixer 
a partir dels dos primers documents. 

El 1166 els Josbert són establerts per Bernat, la 
seva dona Adaledis (10) i un parent seu. Bernat de 
Campsentelles. 

El 1170 Bernat de Campsentelles de Palau {de 
Palatiolo) i Bernat de Campsentelles de Bosc (de Â e-
more) concedeixen l'honor a Pere Llull. Els dos per
sonatges, sens dubte emparentats, fan ús del sobre
nom per distingir-se, però no deuen ser parents direc
tes perquè s'indicaria, tal com es fa en parlar dels fills 
o de l'esposa. 

Creiem que els dos documents fan referència a 
les mateixes persones. Si recorrem a les signatures 
del 1170 veurem com la dona d'un dels Bernats, 
Bernat de Campsentelles de Nemore, s'anomena Aa-
ladis, nom corresponent a Adaledis, el de la dona del 
Bernat del 1166. Amb aquestes coincidències es pot 
identificar el Bernat del 1166 amb el de Nemore del 
1170, i per tant el de Campsentelles del 1166 amb el 
de Palatiolo del 1170. Un cop més, com en el cas 
d'Arsenda, el nom d'una dona ens aclareix una supo
sició. 

Res no ens precisa el Uigam d'aquests Bernats 
amb el del 1192, marit d'Agneta, però no hi ha dubte 
que el vincle, sigui quin sigui, existeix. 

El 1210 (doc. 6) encara trobem dos Campsente
lles més, Ramon i Bernat, germans de Guillem i fills 
de Bernat i Agnès. Per tant, tot i que hi hagi vincles 
hipotètics, a partir dels documents podem reconstruir 
part de la genealogia de la família. 

També podem reconstruir parcialment una altra 
família, els Josbert, de la qual, a partir de tres docu
ments, es poden resseguir quatre generacions. 

El 1166 (doc. 1), Arnau Josbert, la seva dona 
Adaledis i el seu fill Bernat són establerts en un mas. 
Hem de suposar que és el mateix que el 1197 (doc. 4) 
Bernat dóna a la seva filla Pereta perquè el lliuri com 
a esponsalici al seu marit, Joan. Hi signa un germà de 
Pereta, Bernat, donant mostra del seu consentiment. 
El 1212 (doc. 7), en un segon matrimoni, amb Beren
guer, Pereta és dotada amb el mateix mas, i hi aparei
xen els seus dos fills. Bernat i Ramon, que deuen ser 
fruit del primer matrimoni. 

Tenim la certesa que, com a mínim, durant més 
de quaranta anys (del 1166 al 1210) els Josbert pos
seeixen aquest mas, però dels esponsalicis i la des
cendència de Pereta es dedueix que seguirà més 
temps a la família, encara que sigui a través de la 
branca femenina. 
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F A M Í L I A CAMPSENTELLES 

Bernat 
Campsentelles ^ 
de Palatiolo ^ 

Bernat 
, Campsentelles 

/^ de Nemore 
AdalecUs 

\ _ 

Guillem 
Vilagranada 

Bertran 
Vilagranada 

Arsenda 
Campsentelles 
Vilagranada 

Bernat 
Campsentelles Agneta 

Guillem 
Campsentelles Bernat Ramon 

FAMÍLIA JOSBERT 

Arnau 

1 
Bernat 

Ber 
1 

= Adaledis 

nat 

1 
Pereta = 

1 
Bernat 

Joan 
1 

1 
Ramon 

Berenguer 

Pels elements que ens forneixen els documents, 
els Josbert semblen una família pagesa senzilla, so
bretot si la contrastem amb una altra de benestant, els 
Llull. 

Les aparicions d'ambdues tenen un cert 
paral·lelisme, i per tant la comparació resulta més 
fàcil; totes dues són establertes pels Campsentelles i 
doten propter nuptias im descendent, una filla en el 
cas dels Josbert i un fill en el dels Llull. Les diferèn
cies, en canvi, són tant qualitatives com quantitati
ves. 

El mas on s'estableixen els Josbert el 1166, a 
Llavaneres, havia estat d'en Mataró, i el reben amb 
totes les terres i tinences que en formaven part des de 
la definició feta per ell. Com a entrada paguen 6 sous 
i han de prestar tots els serveis que es deriven del 
mas, no especificats perquè es devien donar per ente
sos. No hi consta tampoc el cens. Sí en canvi que, per 
Pasqua, és a dir, al cap de set mesos, el 9 d'abril de 
1167, hauran d'haver reconstruït el mas. Almenys un 
d'ells hi queda adscrit, ja que hi ha de romandre, 
manendo unus ex vobis cum omni exercita et avere 
suo. 

Aquest tipus de contractes que anomenem esta
bliments no quedaran ben definits fins a la renovació 
jurfdica del segle XIII. El seu caràcter quasi emfitèu-
tic ja hi queda dibuixat el segle XII, però apareixen 
com a donacions (11). No hi consten encara com a 
tals el dret d'entrada, els cens anual, l'obligació de 
residència personal o la redempció del vincle de de
pendència per a poder abandonar la terra, però com 
hem vist s'hi introdueixen de forma implícita. No 
deixa de ser significatiu que dels tres establiments 
que tenim dos contemplin la reconstrucció, en el cas 
els Josbert, o l'erecció, en el dels Llull, d'un mas. 
Aquesta condició era bastant generalitzada; interes
sava als senyors per a poder rebre un cens més elevat 
i, a la vegada, per a fer més evident l'obligació de 
restar amb la terra de conreu (12). Però també podria 
ser indici d'im cert creixement econòmic. 

L'establiment dels Llull, el 1170 (doc. 2), no es 
realitza en un mas, sinó en una honor, la que té per a 
ells, entenem que com a batlle -perquè la batllia que
da exclosa de la donació-, en Llull de Mataró. 

El terme honor designa un territori inferior a un 
feu però superior en amplitud i gradació a un mas, 
que entenem com a conjunt de terres, no necessària
ment compacte, explotat per un nucli familiar pagès. 
En aquesta època la terminologia de la documentació 
pot acusar imprecisions, però tot sembla indicar que 
podem entendre genèricament aquests termes, i en 
concret en aquest cas per la categoria de la família i el 
volum de les terres transmeses. 

De l'honor només s'especifica una feixa a sobre 
la casa de Pere Oller, on els LluU han de construir el 
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mas referit anteriorment. Contràriament al que obser
vàvem amb els Josbert, als Llull, no se'ls fixa cap 
termini, potser perquè l'erecció exigeix major esforç 
que la reconstrucció i cal contemplar-la a més Uarg 
termini; però també suposa una menor pressió, que 
podria vincular-se a la situació de la família i a unes 
miUors relacions amb els senyors. Reben també un 
farraginal per caponada (per a tenir-hi capons, avi
ram) i per hort, a la zona del Torrent i de la Torre 
(13); la feixa que Guerau Bernat teriia per treballar-la 
i que paga un cens de tres sous anuals per pernada 
(14), i una peça de terra que tenia en Vivas. A més, 
se'ls concedeix la possibilitat d'engrandir la posses
sió si els senyors ho volen, quodsi aliquid nobis eve-
ner it in nostro honore de Matheron per aperimen-
tum extra mansum quod nos predicti dare possimus 
ratione. Paguen vint sous' com a entrada, i en Llull 
haurà de ser home soliu (15) dels dos senyors Camp
sentelles -el de Nemore i el de Palatiolo- i restar a la 
dita honor. 

Per tant, els Llull, sota domini dels Campsente
lles, tindran sota el propi domini altres tinents, al
menys a la feixa o tinença de Guerau Bernat i a la 
peça de terra d'en Vivas. Aquest és un element a afe
gir a la posició o categoria de la famflia. 

El 1192 (doc. 3) els Llull amplien les seves pro
pietats, en aquest cas a través d'una compra, l'única 
que ens donen a conèixer els documents. De nou es 
tracta d'una honor, 
la de Vidal Mares
me i la seva dona 
Marquesa, que ja 
havia tingut el pare 
de Vidal, Ramon. 
No obstant això, 
en aquest cas, sem
bla que el terme 
indica només una 

L'actual masia de 
Can Llull, a Llava
neres. Ben a prop hi 
havia l'anomenat Molí 
d'en Llull, avui desa
paregut, i possiblement 
relacionable amb els 
que, ja al segle XI, la 
família posseïa en 
franc alou. 
(foto: Recull històric 
de Sant Andreu de 
Llavaneres, pàg. 206.) 

o imes terres, o almenys no cal entendre honor en un 
sentit tan ampli ni amb la categoria o privilegis dels 
que semblen fruir els Llull. Sabem que és a la parrò
quia de Sant Andreu de Llavaneres, però no queda 
defínida, tot i que s'anomeni el lloc del Brugar, ad 
Brucharium, on els Maresme retenen per a ells una 
peça de terra en alou. Desconeixem els motius que 
els condueixen a desprendre's de l'honor, però po
dem imaginar diverses possibilitats. Pel fet que es 
reservin l'alou podrfeiii pensar que els bastava per a 
subsistir, 0 podríem creure queno tenien fills (de fet, 
les signatures no ho reflecteixen), o que els diners 
que reben de la venda (28 sous) els serien més bene
ficiosos que no pas la possessió de les terres. Tot 
això, caldria lligar-ho també a una possible pressió o 
prepotència de la famflia Llull. Les sumes de diner 
que fa circular (vint sous el 1170 per l'establiment, 
vint-i-vuit ara per la comprà a més dels set que pa
guen als senyors pel traspàs) són una prova més de la 
seva bona situació econòmica. En aquest cas, el cens 
que grava la propietat és en espècie, una quartera de 
blat de Granollers (16) i un parell de gallines, a pagar 
anualment. 

Quan retrobem els Josbert, és encara, com hem 
dit, a l'entorn del mateix mas. El 1197 (doc. 4), quan 
Pereta el lliura per primer cop com a esponsalici, a 
Joan, el seu pare expressa la voluntat de romandre-hi 
amb la seva filla mentre visqui, i se'n reserva l'usde
fruit. Una clàusula expressa com cal entendre l'es-
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ponsalici de la dona: el marit posseirà el mas durant 
la seva vida, amb ple dret, però quan morí passarà als 
fills del matrimoni; si no en tinguessin, retornaria a la 
família de la dona: Egoprefata Pereta dono tibi Jo-
hanni sponso meo prenominatum donum nomine 
sponsalitii. Tali modo dono tibi hec prescripta ut 
melius patermichi donat quod habeas, teneas etpos-
sideas omnibus diebus vite tue. Post obitum vero 
tuum, remaneat infantibus qui de te in me fuerint 
creati; si vero nato defiíerint, revertatur meis propin-
quis. Es tracta, doncs, d'una mena d'assegurança per 
a ella, de protegir les possessions de la seva família i 
d'un intent de perpetuar-les. 

De fet, entre els Josbert, i això esdevé ima reali
tat al Uarg de les quatre generacions, i el segon es-
ponsalici ho demostra. Fins i tot podria semblar-nos 
un intent d'aferrar-se al mas, però no cal veure-ho 
així. Del fet que Pereta tingui un germà, però lluny 
d'afirmar-ho perquè els documents no ens en donen 
cap indici, hem de deduir que els Josbert comptaven 
amb alguna altra cosa, almenys de cara al possible 
matrimoni del fill. No obstant això, malgrat no ser 
del tot significatiu, el fet que el pare romangui amb la 
filla i que aquesta sigui dotada per segona vegada 
amb el mateix mas, negat per tant als seus dos fills, 
podria apuntar en direcció contrària. 

Perquè, per dret, segons la clàusula que acabem 
de veure, el mas hauria de pertànyer a Bernat i Ra
mon. El segon marit Berenguer, perquè l'esponsalici 
sigui factible, els ha de compensar per la pèrdua. Ho 
fa mitjançant una compensació econòmica, per valor 
de trenta sous, cinc vegades el que Arnau havia pagat 
com a entrada el 1166. És la quantitat més elevada 
que trobem als documents, encara que també la més 
tardana, fins i tot superior a la pagada pels LluU en 
comprar l'honor dels Maresme. Encara que per a 
cada fill només representin quinze sous, per a Beren
guer suposa una quantitat elevada; si la podia satis
fer, devia ser una persona amb recursos. No tenim 
l'evidència que ho fes, però la condició queda clara: 
in tali convenientia quod tu Berengarii sponso meo 
donetis filiis meis Bernardo et Raimundo triginta 
solidos denariorum. 

El 1212 el pare de Pereta encara és viu i, tot i 
que ara no expressi la voluntat de seguir vivint al mas 
amb la seva filla, les condicions del dot es repeteixen. 
La donació a Berenguer s'opera igual que la de Joan; 
amb paraules diferents, se li concedeix el dret de tenir 
i posseir el mas integriter cwn mulier et sine mulier, 
cum infante et sine infqnte, omnibus diebus vite tue; 

post obitum vero tuum, si infantes ex me in te sersci-
tes fuerint, illis remaneat, si autem, meis propinquis 
revertatur. No obstant això, Pereta ja devia ser una 
dona madura, i les seves possibilitats de tenir fills 
més reduïdes, per la qual cosa el retorn del mas a la 
seva família fóra més probable. 

En darrer terme, cal observar com en les dota
cions de Pereta el paper dels senyors, el 1197, o del 
que suposem el seu batlle, Pere Amat, el 1212, es 
limita a l'expressió de la seva conformitat en les sig
natures de l'instrument notarial. 

Amb característiques ben diferents, el 1210 
Pere Llull i Dolça doten el seu fill Arnau, perquè 
pugui oferir esponsalici a la seva dona Benaja. El 
document expressa aquesta finalitat però no la fa 
efectiva, com es feia en els dos casos dels Josbert, 
que contenien els dos actes en un mateix document. 
Això suposa l'existència d'un segon instrument nota
rial, del qual no tenim constància, però també poder 
costejar dues vegades les despeses de les escriptures, 
element relacionable amb la situació econòmica de la 
família. 

Sembla clar que els Llull només donen a Arnau 
part de les seves possessions, i ho fan plenament, o 
almenys no es reserven cap dret sobre elles. Li oferei
xen el mas Riera, un dels que Pinells comprarà el 
1284; la compra que havien fet a Vidal Maresme, 
aquella honor venuda el 1192 (doc. 3), que ara sabem 
que és la tinença del Siribert de Llavaneres, i per tant 
com els seus jpares també tindrà tinents sota el seu 
domini; la pernada del mas Puig; i finalment tot allò 
que li poden donar, no especificat, que no havien 
inclòs en la donació a un altre fiU, Pere Amat, per a 
l'esponsalici de la seva dona Benaja. Per tant, els 
Llull ja havien dotat anteriorment un altre fill, i com a 
mínim degueren fer-ho amb una quantitat de béns 
similar a la que ofereixen a Arnau, per la qual cosa 
seria possible que comptessin amb el doble de pos
sessions que les vistes fins ara. 

Totes les transmeses a Arnau les tenien per a 
Guillem de Campsentelles, i ell les seguirà tenint i 
explotant al seu servei. 

Fins aquí, al marge del volum de béns que circu
len, fàcil d'imaginar però difícil de quantificar, exis
teix un cert paral·lel amb els Josbert. La diferència 
més significativa es troba en el paper exercit pels 
Campsentelles. 
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DOC. 2. del 9 de juUol de 1170. ACB, 4-101-23. 
D'entre els nostres pergamins és l'únic original conservat. Pot comparar-se la seva lletra amb la del doc. S. 

El 1210, com el 1197 i el 1212 amb els Josbert, 
els senyors donen llur consentiment a la donació feta 
pels pares, encara que en aquest cas explícitament, 
no només a partir de les signatures. Per això reben 10 
sous. Però ara, a més, hi intervenen de forma activa, 
contribuint a la dotació; concedeixen a Arnau la bat-
llia hereditària, o natural, de la seva honor del castell 
de Mataró. Conseqüentment, se li exigeix fidelitat, i a 
canvi rebrà el braçatge i el redelme, exaccions sovint 
aparellades al desenvolupament d'aquest càrrec (17). 

El tracte de preferència atorgat als LluU no té 
res a veure amb la mera presència, quan hi és, davant 
els Josbert. En tenim mostres sobrades. El 1197 (doc. 
4) Pere Llull apareix com a testimoni de la dotació de 
Pereta, acompanyant els senyors de Campsentelles; 
normalment aquest lloc era reservat a persones de 
confiança i properes a l'entorn dels senyors. Encara 
que el 1170, en ser establert a l'honor, no se li conce
deixi la batllia, els documents permeten saber que 
alguns Llull, membres d'altres branques de la matei
xa família, ja posseïen batllies. 

Durant el segje XII el domini eminent del cas
tell de Mataró pertanyia als Castellvell, però anaren 
delegant a altres senyors de gradació inferior el seu 
domini directe, com els Campsentelles o els Vilagra-
nada a Llavaneres. En relació amb el nombre de sen
yors que el posseïen, proliferaren també els batlles, i 
en molts casos les baülies quedaren a mans de les 

famílies camperoles més fortes, els Llull en el nostre 
cas. I és que durant el segle XII, amb el reforçament 
de la institució, es concebia com a normal la designa
ció de batlles per part de qualsevol que tingués inte
ressos a defensar. Paral.lelament a les concessions de 
batllies per part de l'alta noblesa, llurs feudataris 
empraren el mateix sistema per al control dels feus 
que posseïen per a ells (18). 

A Llavaneres, els LluU tenien des del segle XI la 
propietat dels molins en franc alou (19). El 1174, un 
Llull, de nom Berenguer, obtingué una batllia del 
senyor eminent. Guillem de Castellvell, la de l'honor 
que tenia al terme del casteU de Mataró (20). Els 
nostres testimonis mostren com abans d'aquesta data 
la família ja posseïa algunes batllies, encara que no 
fossin del senyor eminent. Al primer document, el 
1166, un Llull, de qui desconeixem el nom, signa 
com a batlle. El 1197 (doc. 5) reapareix un altre Llull, 
segurament com a batlle d'algunes de les possessions 
dels Campsentelles. El mateix pel que fa a en Llull de 
Mataró, que el 1170 (doc. 2) sembla que té la batllia 
de l'honor on s'estableix el suposat parent seu, Pere 
LluU. Posteriorment, cal afegir-hi la baülia d'Arnau i 
la de l'altre fiU conegut dels LluU, Pere Amat, que el 
1212 (doc. 7) signa com a tal la segona dotació de 
Pereta. Això ens fa suposar que els CampsenteUes 
podrien haver tingut respecte a Pere un paper similar 
al que tenien en la dotació d'Arnau, concedint-íi 
també una batlUa. 
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Can Cabot d'Amunt. 
El cognom Cabot és el 

més prolífic dels que nosal
tres trobem al Llavaneres 
medieval. Ha donat hom a 
diverses masies, com Can 
Cabot de la Creu, Can Cabot 
d'Avall i la riera de Can 
Cabot d'Amunt Sembla ser 
que aquest mas fou l'origen 
de les diverses branques 
familiars, i de fet és el que 
avui conserva elements ar
quitectònics més antics. A 
l'altra banda de la riera que 
pren el seu nom hi ha Can 
Cabotí... potser el mansum-
culum del 1197? La iden
tificació amb les possesions 
de Pere Cabot és tempta
dora; de fet, tots els masos 
d'aquest nom s'arrengleren a 
l'entom de la riera. 

(Foto: Recull històric de 
Sani Andreu de Llavaneres, 
pàg. 220.) 

Queda ben patent que els Llull són una de les 
famílies de batlles al castell de Mataró, i aniran apa
reixent com a tals al llarg de segles. 

Resta encara per presentar una altra família 
camperola, els Cabot, que el 1197 (doc. 5) estén les 
seves terres. Arsenda de Vilagranada i Bernat de 
Campsentelles, amb la seva dona Agnès, els establei
xen en un maset davant de les cases que Pere Cabot i 
Agnès tenen a l'altra banda de la riera. Paguen d'en
trada 4 sous, la quantitat més reduïda que trobem als 
establiments, segurament en concordança amb la 
dimensió del mas, qualificat amb un diminutiu, man-
sumculum. El cens és de 2 sous per pernada, a pagar 
anualment per Nadal. Com que la feixa de Guerau 
Bernat en pagava tres per la mateixa mesura (doc. 2), 
podríem relacionar-ho amb l'amplitud de la terra. En 
aquest cas, tot i que hauran de tenir-lo al servei dels 
senyors, no es fa referència a la seva adscripció. 
Tractant-se d'una ampliació i per les mesures del 
mas, sense que quedi clara la dependència, i afegint-
hi que el mas de Pere Cabot és un dels que el 1284 
serà adquirit per Pinells a Bertran de Vilagranada, 
podem pensar que, d'una o altra manera, els Cabot ja 
estaven subjectes als senyors a través de les cases, 
vestras domos, (i el mas corresponent?) que ja pos
seïen a l'altre costat de la riera. 

No podem capir l'estructura social ni els diver
sos vincles feudals concrets configurats per tots 

aquests personatges, però sí intuir part del trenca
closques feudal. A través de les famílies hem anat 
observant diversos models i estructures de propietat, 
i hem pogut deduir una dinàmica d'infeudacions i de 
sub-infeudacions. 

Els documents ens permeten encara apreciar 
alguns elements característics de les explotacions, 
del paisatge o de la producció agrària. Resseguint-
los, les feixes i els horts, per exemple, dedicats sovint 
a productes de regadiu, suggereixen un aprofitament 
intensiu del sòl. Al costat, apareix el paisatge huma
nitzat, modificat per la mà de l'home, com en el cas 
del Margine Grosso. El farraginal es relaciona amb 
els animals, sigui per a Uur alimentació a partir de 
farratges o per la suposada cria d'aviram, també pre
sent als censos. La compra dels Llull als Maresme 
esmenta l'arboricultura; tot i que cum arboribus in se 
habentibus et de diversis generationibus pugui res
pondre a una expressió tipificada de les clàusules, el 
fet que aquest sigui el sol element que es recull d'a
questes terres podria ser descriptiu; si no hi hagues
sin arbres, no tindrien perquè anomenar-se. Per altra 
part, els censos remeten al cultiu de cereals, un dels 
productes més característics de la dieta alimentària 
de l'època, i no deixa de ser curiós, o sorprenent, que 
no hi hagi cap menció a un altre element bàsic, el vi. 
Malgrat les limitacions dels documents i el fet que 
Llavaneres no hi tingui cap dedicació especial, la 
vinya era un element omnipresent, fins i tot en condi-
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cions climàtiques no adequades i produint un vi de 
baixa qualitat. El consum de vi era essencial per la 
seva aportació calòrica. 

La localització dels béns en l'espai es fa a partir 
de quatre coordenades. La primera és més àmplia i 
genèrica, i les altres van estrenyent el marc geogràfic, 
reflectint la configuració i concepció del territori, del 
comtat al castell, a la parròquia i, rarament, al nucli 
de població. La parròquia és l'element més significa
tiu, present a tots els documents, per ser allò que més 
defineix i localitza, perquè és allò que més intervé en 
la vida quotidiana. 

Pel que fa a la ubicació concreta dins la parrò
quia o als límits precisos dels béns, la documentació 
no és, malauradament, massa generosa. Només el 
segon document recull les afrontacions. Això no 
suposa qüe els límits no es tinguessin en compte, sinó 
que es recorre à altres mecanismes. Normalment, es 
fa menció a anteriors possessors, donant per entesos 
els límits, perquè tothom els devia conèixer, i no ca
lia, doncs, enumerar-los. Aquest fet també evidencia 
un arrelament al territori, i potser una tradició i per
durabilitat en els models d'apropiació del sòl. La 
mostra més clara és el recurs als masos, alguns dels 

quals encara sobreviuen; quan convé, ja es parla d'u
na feixa, d'una tinença, d'una pernada o d'una peça 
de terra. 

El recurs a antics possessors és, a la vegada que 
una forma de diefinir la propietat, una forma de legiti
mar-la i de donar-li integritat. En aquest sentit, els 
dos primers documents es refereixen explícitament à 
definicions fetes anteriorment, fins i tot, en el primer 
dels casos, suggerint possibles conflictes, ja que en 
Mataró definí coníra multis hominibus el mas que en 
endavant tindran els Josbert. 

Els textos mencionen pocs noms de lloc, difícil
ment localitzables. Es parla de la Riera, d'un parell 
de torrents -el de Campduc i el 'Torrent'- i s'anome
nen el Mage Gros, la Torre, i el Brugar. 

És sobretot l'antroponímia allò que ens orienta. 
Encara que ens quedin tan Uuny cronològicament, es 
fa referència a moltes de les famílies que han donat 
nom a masos. Cognoms com Cabot, Lloreda, Nadal, 
Amat, Catà o Llull, recorden que les nostres arrels, 
potser, no són tan llunyanes com sembla (21). 

Roser Salicrü i Lluch 

NOTES: 

1.- Es tracta de la sèrie de pergamins 4-101, que regesta 
B AUCELLS i REIG, Josep, a El Maresme i la Pia Almoina de la 
Seu de Barcelona: Inventari dels pergamins. Dept. de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1987, pàgs. 135-147. 

2.- BAUCELLS. Op. cit., pàg. 10. 
3.- BAUCELLS, Op. cit., pàgs. 25,26 i 135. El document 

23 (núm. 346) de l'inventari, que correspon al pergamí 4-101-7, 
del 5 d'abril de 1305, recull l'inventari de béns fet pels 
procuradors de l'Almoina l'endemà de la mort de Pinells (pàg. 
145). El testament de Pinells data del 9 de març de 1302 (A.C.B., 
perg. 4-2-26). 

4.- BAUCELLS. Ibídem. CUADRADA i MAJÓ. Coral: El 
Maresme Medieval: Hàbitat, Economia i Societat, segles X-XIV. 
(Premi Iluro 1987). Caixa d'Estalvis Laietana, Mataró, 1988, 
pàg. 377. Cf. MIRET i SANS, J.: Escolars catalans al Estudi de 
Bolonia, « B R A B L B » , núm. 59. pàgs. 152-153. 

5.- BAUCELLS, Op. cit., pàg. 135. 
6.- Són els documents 3 i 5 de la nostra selecció. 

Remarquem que tot i tractar-se de trasllats fideliter ab originali 
suo et cum eodem de verbo ad verbum comprobatum, s'hi 
observen petites diferències. Els trasllats del doc. 3 no es troben 
validats, creiem que en relació a una sèrie d'espais en blanc que hi 
apareixen. Observant els dos trasllats, es pot veure que el primer 
conté menys blancs que el segon, i que els d'aquest corresponen 
als del primer però són més amplis. Com que aquests espais no 

són 'estratègics' no es pot pensai en un intent de falsificació. 
Entenem que responen al mal estat de l'original en el moihent de 
fer els trasllats (pwtser foradat?), més deteriorat al segon trasllat, 
que prestmiiblement és del 1301 com l'altre document que conté 
el perg. 4-101-28. L'altre trasllat és anterior, encara que no dataL 
Segurament, aquests espais en blanc no permetien 
l'autentificació dels trasllats, perquè succeeix el mateix amb el 
doc. 1. 

7.- BAUCELLS, Op. cit., pàg. 139. Doc. 14 (núm. 337), de 
l'I d'agost de 1284. L'altra meitat era de Ponç de la Torre, i és 
venuda pels seus hereus a Pinells el 1291 (doc. 16, núm. 339; pàg. 
140). Volem advertir que malgrat la coincidència del nom no es 
pot confondre el Bertran de 1284 amb el dels nostres docimients. 

8.- Parlarem d'aquest terme més endavant, però volem 
advertir que, com que la publicació Fulls compta des del núm. 30 
amb una secció dedicada a Documentació medieval, a càrrec de 
Coral CUADRADA. que ha anat comentant molts termes, 
remetem per endavant a la mencionada secció-per a la seva 
il.lustració. 

9.- Cf. els regestos de BAUCELLS. Op. cit., pàg. 135-147. 
10.- Quan la identificació dels noms és clara, hem 

actualitzat l'antroponímia, però en casos que permeten diverses 
lectures hem preferit conservar les grafies originals. En aquest 
cas, per exemple, per Adaledis podríem llegir Adaleis. Adaleda, 
Adalida o fms i tot Adelaida. Més endavant, Palatiolo podria 
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interpretar-se Palau, Palauet o Paladol. I A&Nemore, dar intent de 
llatinitzar el sobrenom de Bosc, perdria la gràcia si es traduís. Per 
això, en tot cas, els inclourem entre parèntesis. 

11.- CUADRADA, Op. cit., pàg. 371. 
12.- CUADRADA, Op. cit., pàg. 181. 
13.- El Torrent i la Torre, com després el Marge Gros i el 

Brugar, són noms comuns que funcionen com a especifícatius, i 
per tant hem optant per considerar-los com a noms propis, 
introduint-los amb majúscules. 

14.- ALCOVER-MOLL, DCVB, vol. 8, pàg. 484, defineix 
la pehiada com a quarta part del mas. No podem donar, però, cap 
mesura ni identificació concreta a la pemada. Ens apareix per 
designar una peça de terra Qa pemada del mas Puig, doc. 6) o per 
referir-se al pagament de censos, mesurats en pernades (docs. 2 i 
S). Seria una mesura similar a la jovada, derivada del jou i 
relacionada amb la quantitat de terra llaurada per una parella de 
bous, però en aquest cas en relació amb la }>ema o pernil. 

IS.- La solidesa és la forma d'homenatge que predomina 
rigorosament sobre totes les altres, segons BONNASSIE, Pierre: 
Vocabulario bàsico de la historia medieval, Ed. Crítica, 
Barcelona, 1984 (2a. ed.), pàg. 226. 

16.- La quartera és una mesura de gra de capacitat variable 
segons els indrets, per això s'indica a mesura de Granollers. El 
seu valor ronda els 701. (69,5181. a Barcelona; 73,361. a Lleida i 
Andorra; 70,8 a Tarragona...) {G.E.C., vol. 12, pàg. 222). El 
Maresme, 'la maresma del Vallès', es regia segons aquesta zona 
veïna. 

17.- El redelme correspon a la tercera part del delme dels 
rèdits del que hom obtenia, en moneda, fruits o espècies. El 
braçatge és un dels pagaments de rendes a les quals estaven 
subjectes els pagesos; sembla que, com la tasca, s'aplicava 
sobretot a les terres situades a muntanya (CUADRADA, Coral: 
Op. cit., pàg. 630). Segons Pons i Guri, a la baixa edat mitjana el 
braçatge era la prestació d'una part de la collita que el pagès 
adscrit a la gleva tributava per raó de la possessió de la terra que 
li havia estat estabterta. A la Catalunya Vella consistia en 
Vonzena part de la collita. G.E.C., vol. 3, pàg. 794. 

18.- CUADRADA, Coral: Op. cit., pàg. 368. 
19.- CUADRADA, Coral: Op. cit., pàg. 631. 
20.- CUADRADA, Coral: Op. cit., pàg. 366. 

21.- Sobre les masies de Llavaneres, vegeu BARTRÉS, G. 
i MANAU, F.: Recull històric de Sant Andreu de Llavaneres. 
Llavaneres, 1986, pàgs. 180-230. 

22.- Aquest terme designa una extensió de terra de conreu, 
normalment situada en superfície difícil. Alcover-Moll, DCVB, 
vol. 2, pàg. 308: "ant. Tros de terra conradissa que un propietari 
es reserva per a ell, donant o arrendant la resta a un altre". 
Recordem, per altra banda, que els Castellvell posseïen el domini 
eminent del Castell de Mataró. 

23.- El ms. escriu intus riuum, tot i que anteriorment 
escrivia ante vestras domos ultra riuum. Baucells, El Maresme i 
la Pia Almoina..., pàg. 136 s'hi refereix parlant de Vexistència 
d'un maset en una illeta al centre del llit del riu, i ho reitera 
«intus», s'especifica: en una illeta?, pàg. 138. Segons la 
topografia actual i el règim de les rieres aquesta interpretació no 
ens sembla aconsellable, almenys en el sentit actual del terme. 
Intus pot entendre's p>erfectament com a preposició i no com a 
adverbi, com quan el 1212 (doc. 7) es diu intus parrochie Sancti 
Andree de Lavaneras. Sense necessitat de pensar en un illot, i 
prenent literalment el mot, es podria situar el mas a la 
desembocadura de la riera, entre alguns braços que pogués fer la 
mateixa o entre maresmes (a Mataró hi ha constància d'im indret 
anomenat Les Illes, segurament a la zona de maresmes que 
devien existir i que batejaren la comarca). O bé pensar en 
l'extrem o angle de les terres que queden entre els dos torrents 
que conflueixen després del nucli habitat de Llavaneres. O, 
senzillament, creiem nosaltres, trobar-se a la terrassa del marge 
de la riera, per la qual cosa es diu que el maset era a la riera. De 
fet, hi ha ima riera anomenada de Can Cabot d'Amunt, envoltada 
de diversos masos que conserven aquest cognom. . 

24.- Baucells, El Maresme i la Pia Almoina..., pàg. 137, 
llegeix 1190. Ens recolzem sobretot en el fet que es faci 
referència a la venda que conté l'altre trasllat del jjerg. 4-101-28, 
la que els Maresme fan als LluU el 1192 (doc. 3); per tant la data 
de 1190, lògicament, no és possible. Cal dir, no obstant això, que 
si bé el text del doc. 6 és clar per les xifres que conté (M-C-C-X), 
la disposició dels índexs (.Mo.Co.CXo.) podria fer pensar en un 
error del copista (.CXo. enlloc de .XCo.), amb la qual cosa la data 
seria 1190. Però el trasllat es troba validat, i per tant la lectura ha 
de ser correcta. Certament, però, el pergamí es, troba rascat i 
rectificat, encara que la validació no ho indiqui. 
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DOC. 1 

1166, setembre, 7. 

Bernat, la seva esposa Adaledis í el seu parent Ber
nat de Campsentelles estableixen a Arnau Josbert, a la 
seva esposa Adaledis i el seu fill Bernat en un mas que fou 
d'en Mataró, amb totes les terres i tinences que tenia quan 
en Mataró en féu la definició contra molts homes. 

, Per Pasqua hauran d'haver-lo reconstruït, hauran de 
prestar tots els serveis que deu el mas, i un d'ells haurà de 
residir personalment 

Es troba al comtat de Barcelona, a la parròquia de 
Sant Andreu de Llavaneres, a la vil.la anomenada Llavane
res. 

Reben com a entrada 6 sous. 
Signen Bernat, Adaledis, Ber/iaí de Campsentelles, 

el batlle Llull i Ramon de Llavaneres. 
Manca la signatura de l'escriba. 
Trasllat rio validat, segurament fet el 1302 (vegeu 4-

101-29(b),(c)i(d)). 
A.C.B., 4-101-29 (a). 

DOC. 2 

situada al comtat de Barcelona, al terme de Mataró, a la 
dita parròquia. 

Els venen l'honor amb tot allò que pertany a ella, 
amb tots els arbres de diverses generacions que conté, tal 
com Ramon Maresme, pare de Vidal, la tenia. 

Com a cens hauran de pagar als senyors, anualment, 
una quartera de blat a mesura de Granollers i un parell de 
gallines. 

Els venedors reben per la venda 28 sous de Barcelo
na; Guillem de Vilagranada i Bernat de Campsentelles 
reben per la venda 7 sous diners de Barcelona de Pere 
Llull, el comprador. 

Signen Vidal Maresme i la seva dona Marquesa; 
Guillem de Vilagranada, la esposa Arsenda i el seu fill 
Bertran; Bernat de Campsentelles, la esposa Agneta i el 
seu fill Guillem; Guillem Orta; Pere Burdi de Ribalta; 
Joan de Pudiolo i Ramon Joan. 

Signatura de Pere, prevere, escriba. 
En dos trasllats no validats; el primer conté la signa

tura de dos notaris, Berenguer de Vallseca i Jaume de 
Malví, i el segon deu ser aproximadament del 1301 (veure 
4-101-28 (b)). 

A.C.B., 4-101-8. 
A.C.B., 4-101-28 (a). 

1170. juliol, 9. 

Bernat de Campsentelles de Palatiolo / Bernat de 
Campsentelles de Nemore estableixen a Pere Llull i als 
seus descendents a l'honor que en Llull de Mataró té per a 
ells, fora de la batllia, tal com fou termenada pels pro
homs. 

Haurà de ser home soliu dels dos, residir i construir 
un mas a la dita honor, a la feixa de sobre la casa de Pere 
Oller. 

Li donen també el fartaginal, per caponada i per hort, 
que tenen a la zona del Torrent i de la Torre. 

Una feixa que Guerau Bernat tenia per treballar-la, 
que limita a orient amb l'honor dels donadors, al sud amb 
la barquera (22) de Guillem de Castellvell, a occident amb 
el torrent de Campduc i al nord amb el Marge Gros, amb un 
cens anual de 3 sous per pernada. 

I una peça de terra que en Vivas tenia per treballar-la. 
Li concedeixen també el dret d'engrandir la posses

sió si els senyors així ho volen. 
Reben com a entrada 20 sous. 
Signen Bernat de Campsentelles, Bernat de Camp

sentelles de Nemore / la seva dona Aaladis, Berenguer de 
Nadelex / Pere de Gallifa. 

Signatura de Guillem, levita, escriba. 
A.C.B., 4-101-23. 

DOC. 3 

1192. juny, 1. 

Vidal Maresme i la seva esposa Marquesa venen a 
Pere Llull i a la seva esposa Dolça l'honor que tenen a la 
panòquia de Sant Andreu de Llavaneres, excepte una peça 
de terra en alou que retenen al lloc anomenat el Brugar, 

DOC. 4 

1197, abril, 26. 

Bernat Josbert dóna propter nuptias a la seva filla 
Pereta el seu mas de Llavaneres. 

Es troba al comtat de Barcelona, a la parròquia de 
Sant Andreu de Llavaneres, i el té pels seus senyors de 
Campsentelles. 

Bernat, el donador, se'n reserva l'usdefruit i hi viurà 
amb la seva filla. 

Pereta dóna el mas a Joan, el seu espòs, en concepte 
d'esponsalici. perquè el posseeixi durant la seva vida; quan 
mori passarà als fills comuns, però si no en tinguessin, tor
naria a la família de Pereta. 

Signen Bernat Josbert i el seu fill Bernat; els senyors 
Bernat de Campsentelles i Arsenda; Pere Llull i Guerau 
Lolgó. 

Signatura de Pere, subdiaca, escriba. 
Trasllat del 10 de setembre de 1302, fet pel notari de 

Barcelona Jaume de Letenal, amb signatura dels notaris 
Pere Vendrell, com a testimoni, i Bernat Pallarès, de Bar
celona. 

A.CB.. 4-101-29 (b). 

DOC. 5 

1197, octubre, 20. 

Arsenda de Vilagranada, Bernat de Campsentelles i 
la seva dona Agnès estableixen a Pere Cabot i a la seva 
esposa Pereta en un maset que es troba al davant de les 
seves cases a l'altra banda de la riera. 

Es troba al comtat de Barcelona, a la parròquia de 
Sant Andreu de Llavaneres, a la riera. (23) 
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El maset ha de fer un cens de 2 sous per pernada 
anualment per Nadal, i l'han de tenir al seu servei. 

Reben com a entrada 4 sous. 
Signen Arsenda; Bernat Campsentelles i la seva dona 

Agnès; Bernat de Lloreda; Pere; Bertran de Vilagranada; 
LluU, batlle, i Guerau de Canal. 

Signatura de Guerau, prevere, escriba. 
En dos trasllats. El primer, del 21 d'abril de 1295, fet 

pel notari de Barcelona Bernat Pallarès, amb signatura dels 
notaris de Barcelona Jaume David i Jaume Maceller com a 
testimonis. El segon, del 10 de setembre de 1302, fet pel 
notari de Barcelona Jaume de Letenal, amb signatura dels 
notaris de Barcelona Pere Vendrell i Bernat Pallarès com a 
testimonis. 

A.C.B., 4-101-42. 
A.C£.. 4-101-29 (c). 

DOC. 6 

1210, novembre, 1 (24) 

Pere Llull i la seva esposa Dolça, amb el consenti
ment dels seus senyors Guillem de Campsentelles i Agne-
ta, la seva mare, donen al seu fill Arnau el seu mas de Rie
ra. 

Li donen també la compra que feren a Vidal Mares
me (veure doc. 3), és a dir, la tinença de Siribert de Llava
neres. 

Li donen també la pernada del mas Puig, i tot el que 
poden donar-li que no contenia l'esponsalici de la dona del 
seu germà Pere Amat que posseeixen pel seu senyor Gui
llem. 

Ha de tenir-ho al servei del senyor de Campsentelles, 
i és perquè ho doni com a esponsalici a la seva dona Bena-
ja-

Els senyors. Guillem i Agnès, concedeixen a Arnau i 
a Benaja el que li han donat els seus pares. 

Els senyors li concedeixen la batllia de l'honor que 
tenen al terme del castell de Mataró, perquè ell i els seus 
descendents siguin els seus batlles. Arnau ha de ser el seu 
fidel directe, i per això rebrà el braçatge i el redelme. 

Reben per la donació i el consentiment 10 sous de 
Barcelona. 

Tot es troba al comtat de Barcelona, al terme de 
Mataró, a la parròquia de Sant Andreu. 

Signen Guillem de Campsentelles i Agneta, la seva 
mare; Ramon i Bernat, els seus germans; Pere Llull i Dol
ça, la seva dona; Berenguer de Catà i Joan Forner. 

Signatura (en blanc) del prevere escriba. 
Trasllat del 25 de juliol de 1301, fet pel notari de 

Barcelona Jaume de Letenal, amb signatura dels notaris de 
Barcelona Bernat Pallarès i Pere Vendrell. 

A.C.B., 4-101—28 (b). 

DOC. 7 

1212, abril, 29. 

Bernat Josbert dóna propter nuptias a la seva filla 
Pereta el seu mas de Llavaneres. 

Es troba al comtat de Barcelona, a la parròquia de 
Sant Andreu de Llavaneres, i el té pels seus senyors de 
Campsentelles i de Vilagranada. 

Bernat, el donador, se'n reserva l'usdefruit. 
Pereta dóna el mas a Berenguer, el seu espòs, en 

concepte d'esponsalici, perquè el posseeixi durant la seva 
vida, amb dona i fills o sense; quan mori, passarà als fills 
comuns, però si no en tinguessin tomaria a la família de 
Pereta. 

Li dóna amb la condició que Berenguer, el seu espòs, 
doni als seus fills Bernat i Ramon 30 sous. 

Bernat i Ramon consenteixen a la donació. 
Signen Bernat Josbert; Pereta, la seva filla; Bernat i 

Ramon, fills de Pereta; Ramon Romaní; Guerau Llucià; 
Bernat Josbert, germà de Pereta, i Pere Amat, batlle. 

Signatura de Guillem, prevere, escriba. 
Trasllat del 10 de setembre de 1302, fet pel notari de 

Barcelona Jaume de Letenal, amb signatura dels notaris 
Pere Vendrell, com a testimoni, i Bernat Pallarès, de Bar
celona. 

A.C.B., 4-101-29 (d). 
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