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O. INTRODUCCIÓ 

0.1. Sobre l'objecte, finalitat i metode d'aquesta ponencia 

Ens ha estat assignat pels organitzadors del congrés J'estudi de 
J'aportació deis notaris a la societat catalana en els camps del dret, 
la historia, la literatura i la política. Els autors d'aquesta ponencia, 
cercant la coherencia científica, J'aproHtament de la investigació, i la 
no-fragmentació d'allo que historicament s'ha produit unit, hem inter
preta! aquest objecte d'una manera amplia, i hem intentat d'aplegar 
totes aquelles aportacions notables deis notaris a la societat catalana 
que no constitueixen prOpiament l'activitat professional llur. 

En canvi, per raons de temps, d'espai i de claredat expositiva, 
no ens hem proposat d'enumerar exhaustivament tots els notaris que 
han fet coses extraprofessionals poco molt notables a través del temps, 
ni les obres i fets que els devem, sinó que hem mirat d'explicar el 
paper extraprofessional deis notaris dintre la societat catalana en les 
diferents epoques, i d'oferir al lector la bibliografía necessaria per 
arribar, al més facilment possible, tant als notaris que han destacat 
per un motiu o un altre, com a les seves realitzacions. 

L'amplitud del tema ha estat causa d'un cert desequilibri d'aquest 
treball, que no ens recade reconeixer: no tots els seus capítols i apartats 
han estat estudiats i o redactats amb la mateixa intensitat i amplitud. 
En el capítol relatiu al camp del dret, l'aportació deis notaris al dret 
civil catala J'hi hem reflectida amb for~a detall, cosa que no hem fet, 
ni de bon Iros, amb la seva aportació a la resta de la ciencia jurídica. 
També deixem moltes coses per dir pe! que fa a la intervenció deis 
notaris en les institucions polítiques i en la seva aportació al camp 
de la llengua i de les lletres. Dernanern rnodestament al lector que 
disculpi aquests desequilibris: ampliar els apartats poc treballats ens 
ha estat irnpossible -en aquest món tot té lirnitacions-, i reduir el 
que oferirn arnb rnés detall en ares de l'equilibri o de la simetría fóra 
un ernpobrirnent estúpid. Desitgem que els lectors i els estudiosos de 
la historia deis notaris ho comprenguin i ens en disculpin. 
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A mesura que hem anal redactant aquesta ponencia que avui 
oferim escrita, !'abundar de material i de dades biografiques, 
bibliografiques, etc., ens ha aclaparat. Hem mirat de recluir al mínim 
les dades particulars, anecdotiques, curioses, i d'insistir i ampliar les 
consideracions generals i el que podríem dir-ne, amb perdó i sense 
pretensions ni dogmatismes, les lleis de la historia i de la societat; 
dit altrament: hem procura! de fer la nostra exposició al més 
sistem:ltica possible. Per aixb, n1entre escrivíen1, anilvem considerant 
la conveniencia d'elaborar, amb les dades particulars que posselm -
biografiques, bibliografiques ... - deis notaris catalans des de la baixa 
edat mitjana, un apendix. Mentre anavem avan¡;:ant en la redacció del 
treball que avui presentero, ens ha arribat a les mans el Diccionari 
biograftc de metges catalans, 1 diccionari bio-bibliogdtfic de metges de 
parla catalana del s. XVIII en¡;:a, i ens ha semblat que, amb el material 
que tenim, podríem fer una obra similar que resultaria útil als 
historiadors. Esperem que superarem els condicionaments propis 
d'una tasca d'aquesta entitat per dur a terme aquest projecte. 

Desitgem, finalment, que el treball present sigui un ajut i un 
estímul pera l'estudi de la historia del paper deis notaris en la societat. 

0.2. Ambit de la ponencia 
Abans de poder parlar d'un tema tan ampli i de mal afitar com 

és el de l'aportació deis notaris a la societat catalana a través de la 
historia, hem de fer algunes precisions previes. 

0.2.1. EL CONCEPTE DE NOTAR! A TRAVÉS DEL TEMPS 

El concepte de notari, tal com l'entenem en aquest treball, va 
lligat essencialment amb la potestat de la fe pública, de manera que 
notari és tot aquell que redacta uns documents amb unes formalitats 
determinades, els quals constitueixen, per ells mateixos i sense cap 
més requisit, prova plena en un judici (fe pública). Aixo ens porta 
a l'exclnsió d'aquest treball present de tots aquells que, anomenats 
notaris, tabel-lions, scriptors, escribes, escrivans, etc., són anteriors 
a la configuració de la institució notarial dotada de la fe pública -
cosa que s'esdevé durant el segle XII- i els documents que redacten 
no tenen aqueixa qualitat, encara que, de fet, produeixen uns efectes 
semblants. 

Si aquesta exclusió té una motivació erninentment practica i 
alhora un fonament conceptual i metodologic -abans del s. xm les 

1. J. M. CALBET 1 CAMARASA; J acint CoRBELLA I CORBELLA, Diccionari biogrQjic de metges 
catalans, 3 vols., Fundació Salvador Vives i Casajuana, Barcelona 1981-1983. 
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coses eren n1assa diferents j ens són mal conegudes co1n perque ens 
hi emboliquem-,' hi ha una altra distinció que no la podem marginar 
amb la mateixa facilitat: qui són notaris entre el segle xm i el segle 
XIX? D'una banda, hi ha uns professionals que fan, com es diu a 
Catalunya, de notaris públics, ~o és, tenen taula o botiga oberta al 
públic per autoritzar tota classe de negocis jurídics que la gent pugui 
realitzar (notem que el concepte de públic, a tot l'Antic Regiin, és ben 
diferent i de vegades fins gairebé oposat al concepte que en tenim 
avui dia). D'aquests, no hi ha res a discutir: han rebut la potestat 
notarial de l'autoritat corresponent mitjan~ant un títol, fan realment 
de notaris i, dones, ho són. Algunes vegades es podria plantejar el 
dubte relatiu a algun deis seus oficials o escrivents jurats, que els 
substitueixen en alguns actes o circumst:lncies, perO aquesta 
particularitat és irrellevant en el tema que ens ocupa. 

D'altra banda hi ha aquells notaris que actuen en institucions 
de govem i justícia -no en diguéssim pas públiques, que ni se'n deien 
ni ho eren en el sentit actual del mot-,3 que tenen també potestat 
notarial concedida per l'autoritat cortesponent, i que poden -si valen 
i si els notaris públics (en molts llocs necessariament col·legiats) els 
deixen (per tal com aquests gaudien de privilegis excloents per a 
l'exercici de la professió-4 fer de notaris públics. La inclusió d'aquests 
notaris en aquest treball, sobretot d'aquells que no tenim constancia 
que hagin actuat mai de públics ( ens valem deis índexs de notaris 

2. Tcnim, emperO, els magnffics treballs del malaguanyat TRENCHS sobre !'origen 
dc1s notaris a Catalunya, on fa una enumcració dels notaris que acluavcn al servei de 
les institucions més importants: La escribanía de Rmnón Berenguer III (1097-1131). Datos 
para su estudio, «Estudios)) (Valencia) I (1982), Los escribanos de Ramón Bermguer IV: 
nuevos datos, «Saitabh XXIX (1979) pp. 5-19; Notarios y escribanos de Alfonso JI (1154-
1196). Datos biogrdficos, «Saitabi)) (Valencia) XXVIII ( 1978) pp. 5-23; L,a Cancillería de 
Jaime I: cancilleres y escribanos, «Paleographica, diplomatica ct archivistica. Studi in onorc 
di Giulio Battelli», Roma 1979, pp. 97-127; ARAGó; TRENCHS, Las escribanías reales catalmw
aragonesas de Ramó11 Bermguer IV a la minoría de Jaime I, <<Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos))' LXXX núm. 3 jul.-set 1977, pp. 421-441. En el tercer deis trcballs citats, 
Trenchs csmenta un prometedor trcball intitu1at Escrivil-notari en la docwnmtació 
catalana anterior al s. xm. Una nova hipótesi sobre els orígens del notarial catala, en premsa. 

3. Hom anomena institucions públiques, des del scgle xrx, les institucions que 
pertanyen a l'Estat. És una concepció cohcrent amb el principi de la sobirania nacional, 
un deis principis fonamentals del constitucionaHsme occidental: J'Estat, i les scves 
institucions, emanen de la nació i Ji pertanyen. En canvi, a l'Antic RCgim, els titulars 
de la sobirania -compartida o no- actuaven d'acord amb una concepció patrimonial 
del poder, talment com si es tractés d'un dret privat qualsevol; només es podien considerar 
públics en el fet que cxercien jurisdicció sobre el poblc o una part del poble. Únicament 
els municipis eren institucions públiques en el pie sentit que avui doncm a aquesta paraula: 
eren universitats de ciutadans, de vclns. Per aqucst moti u evitarcm, sempre que podrem, 
de parlar d'«institucions públiques)l per referir-nos a les institucions de govcrn i justícia 
de l'Antic RCgim. 

4. BoNo, Historia del Derecho Notarial Espaitol, Madrid 1979, voL I.2, p. 303. 
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publicats,5 és més discutible. Pero els inclourem en aquest treball, 
principalment perque la seva aparició, desenvolupament, ofici, tecniques, 
potestat, estil literari, formulismes ... són els mateixos que els deis 
notaris públics; secund:lriament, potser per una raó emotiva: si no 
hi incloguéssim els notaris de les institucions quan no ens consta que 
van fer de notaris públics, hauríem de deixar de banda una part 
considerable de la contribució deis notaris a la llengua i a la literatura 
catalanes de l'Humanisme i el Renaixement, ambla qua! cosa la nostra 
exposició quedaria mancada d'un dels seus aspectes Inés ilnportants 
i espectaculars. 

Si, tot amb tot, ningú no pot negar a aquests darrers la seva 
condició de nolaris, hi ha uns altres personatges la condició deis quals 
ens queda menys clara (i aixO només són observacions previes a aquest 
treball: no som pas nosaltres ni és pas aquest el lloc de desentrellar
ho). Es tracta d'aquells que, anomenats escrivans, no ens consta que 
hagin rebut la potestat notarial de part de l'autoritat, pero que, 
tanmateix, actuen a les institucions donant forma pública a alguns 
deis seus documents i alguna vegada fins i tot fent de notaris públics, 
\'O és, entre particulars. Repetim que no som prou experts en el tema 
con1 per poder fer-hi afinnacions categüriques. Sobre aixü veiern que 
hi ha una gran confusió: Pons i GurL6 i d'altres,7 afirn1en que notaris 
són aquells que actuen de públics (\'O és, al servei de particulars), i 
escrivans són els de les institucions; Oleart8 i Massip9 s'adonen que, 
en uns casos i unes epoques determinats, notaris i escrivans són 
conceptes en1prats com a sinünims. A parer nostre, la cosa és n1és 
complicada. 

A Italia -d' on ens va venir 1' art notarial, el dret comú, 
l'organHzadó rnunkipal, i tantes altres coses de l'edat mitjana-

5. Pcl que fa als notaris públics de Barcelona, hem utilitzatl'obra de J. M. MADURELL 

MARtMON, fndice cronológico-alfahélico, 3 vals., Col·legi Notarial de Barcelona, Barcelona 
1950-1959, que compren els segles xm al xrx. Pcr a la resta de Catalunya, hcm utilitzat 
cls diferents cat:\legs pub!icats perla Fundació Noguera des de l'any 1981. Cal advertir 
que aqucsts cat:\legs només refereixcn els notaris dels quals se n'ha conservat 
documcntació, perO no aquells dels quals la documentació s'ha perdut o no ha estat 
inventariada encara. 

6. Josep M. PoNs r GuRr, articlc 11otari, GEC. 
7. Bcnvingut OuvER, citat per J. MAssrP, Els notaris a les ((Costums de Tortosa», 

a EHINCHRN, p. 51. No en dóna la referencia. 
L'articleescriv.1, de la GEC, scnse signar, també adopta aquest punt de vista. No 

.sBbem cxactamenl a quines Cpoques es rcfereix quan diu que «l'escriv:\ s'espccialitz:\ en 
Cpoques moderncs com a actuari de la cort judicial i administrativa». 

8. ÜLEART, Els notaris deis braros de la Cort Gmeral de Catalwtya al segle XVI, a 
EIIINC11RN, p. 189. L'autor afirma que notari i escrivii eren «termes sinOnimSl>, cosa que 
dedueix de l'ús indistint que n'ha lrobat en la documentació estudiada, corresponent al 
segle xVI. 

9. «El notari o cscriva, conceptes que en les Costums són tractats com a 
equivalcnts [ ... ]» (J. MAsSIP, Els notaris a les ((Costums de Tortosa», EHINCHRN, p. 51). 
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notario és el fedatari públic, i scrivano és !'amanuense, l'escrivent. 
A Catalunya, era més o menys igual. Les úniques confusions les podem 
trabar els primers segles de la professió notarial, quan les funcions, 
requisits i potestats d'escrivans i o notaris no estaven encara ben 
definides: 10 en una epoca en que a penes ningú sabia d'escriure, el 
que en sabia, anomenat per aixO escriva, tenia una gran autoritat social 
-exaltada perla condició clerical que gairebé tots els escrivans tenien; 
fins al punt que, en un període determina!, alguns jutges són alhora 
escrivans-, 11 autoritat que degué ésser un deis orígcns de la potestat 
notarial; i, més endavant, persistí la confusió en aquells casos 
d'escrivans que, emparats de rautoritat i el prestigi de la institució 
que scrvien, i potser amb la tolerancia del superior, feien una feina 
que no estaven autoritzats a fer. Tot amb tot, no deixaven d'ésser 
excepcions a la regla: el notari era el notari, i l'escriva, l'mnanuense. 

A Castella, en canvi, per raons que no hem escatit,l2 sense 
desconeixer del tot el mol notario -aplicat principalment als notaris 
apostólics-, es difon la denominació d'escribano aplicada al concepte 
que entre nosaltres s'anomenava notari; 13 i com que -a diferencia de 
Catalunya fins al 1714- a Castella, per fer de notari era indispensable 
l'autorilzació del reí, l'expressió castellana escribano real era gairebé 
equivalent de la catalana notari públic. La castellanització progressiva 
de la monarquía catalana-aragonesa des del s. xv va descompensar 
la fermesa i claredat terminolügica originaria, convertint el que era 
una vacil·lació excepcional en una confusió: els notaris de les 
institucions reials van anar essent anomenats també, per intluencia 
castellana especialment intensa en els nivells intermedis i superiors 
d'aquestes institucions, escrivans, n1ot que acabara aplicant-se amb 

10. Aquesta és una conclusió clara deis treballs de Trenchs que dtem a la nota 
2 anterior. L'autor, en un d'aqueixos interessants treballs, ens diu que «durante el s. xr 
estos scriniarii catalanes ya se titulan notarios (La escriban fa ... , p. [4]), i que «el notario 
escribió la minuta de la que el escribano compiló el nnmdum)} (p. [5]); el mateix autor 
fins i tot intenta distingir entre «escrivans-notaris>> i «escrivans-amanuenseSJJ (Notarios 
y escribanos ... , pp. S-6, perO tot queda confús, i no pas per culpa de l'autor del treball; 
al cap i a la fi, en els orígens també hi havia hagut escrivans-jutges (p. ex., TRENCHS, 
La escribanfa de Ramón Berenguer III ... , p. [2]). 

11. TRENCIIS, loe. cit., ihid. 
12. CoROMINES, al Dicci01wrio Crftico Etimológico Castellano e Hispánico (Gredas, 

Madrid), no hi entra. De moment, només puc pensar que la influencia italiana aniba, 
a la Castella medieval, tard i amb menys intcnsitat que no pas a Catalunya; i que la 
tradició de la cultura escrita, durant els scgles vrrr al X, havia sofert una davallada més 
profunda que no pas a Catalunya. 

13. Aquesta conclusió relativa a Castella no ofereix cap dubte ni presenta cap 
dificultat. Es pot comprovar, per exemplc, consultant l'índex alfabCtic de matE:ries de 
la Novfsima Recopilación ~n'hem fet servir l'edició de «Los Códigos Españoles)), Mad1id 
1850, vol. 10)-, o l'índex alfabCtic de materies de Dou, l11slituciones de Derecho Público 
General de Espm1a con noticia del particular de Catalw1a (Madrid 1800-_1803, 9 vols.; hi 
ha edició anastatica de Banchs Editor, Barcelona 1975), vol. IX. 
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exclusiva als notaris de les institucions de govern i justícia a partir 
de 1714, reservant el de notari als que actuaven de públics. 14 Només 
ens queda per esbrinar per que la llei de 1862 va adoptar el nom de 
notari, usual a Italia i a Catalunya, en comptes del d' escriva, usual 
a Castella. 

Pe! qne fa, dones, al treball present, només excepcionalment 
esmentarem alguns escrivans deis quals no ens consti que tinguessin 
títol de notari ni que actuessin de tals, tot procnrant de fer constar 
aquesta particularitat. 

La llei notarial de 1862 va separar radicalment la realització de 
les funcions fedataries deis notaris públics -als quals dona oficia!ment 
la denominació de notaris, tradicional a Catalunya-15 de les deis 
notaris de les institucions (que ara sí que ja podem anomenar 
públiques), que continuaren essent anornenats escrivans perO que, 
finalment, reberen el non1 de secretaris de les institucions respectives16 

-nom d'antiga vinculació amb les funcions notarials dins les 
institucions-, 17 i que, llevat de situacions excepcionals, no han estat 
ja més intercanviables. I com que de llavors en~a entenem per notaris 
els que fan fe deis negocis de particulars, i llur formació, mentalitat, 

14. Noguera diu rotundamcnt que «los notarios de ambos colegios [es rcfcreix al 
dels notaris públics de la ciutat i al deis notaris reials, finalment anomenats tarnbé públics 
al segle xvm- pp. 24 i 124 (regest del document II de l'apendix), op. cit. in{ra-] pasaron 
a ser llamados 'escribanos' a la manera de Castilla» (NoGuERA, Los notarios de Barcelona 
en el siglo xvm, Barcelona 1978, p. 30), afirmació que cal matisar. Duranl tot el segle 
xvm i part del XIX, la denominació oficial deis dos col·lcgis sempre va ésscr de j<notaris)) 
(vegeu l'apCndix de l'obra, i esp. el doc. IV),· l'únic col·lcgi anomenat d'«cscr:ivans>> va 
ésser el col·lcgi d'escrivans de cambra de la reial audiencia, constitult per mitja dotzena 
de mcmbrcs i amb una organització mínima perno dir inexistent; i cls documents oficials 
anomcnen sovint tant als notaris de la ciutat com als reials «notaris)), si bé també sovint 
!'alternen amb la denominació castellana d'<jcscrivans)), 

15. Scmbla que en reconcixcment del prestigi dels notaris catalans, hipOtesi que 
esperem documentar algun dia. 

16. ComcJl(;ant pels secretaris d'ajuntament i acabant pels sccrctaris judicials amb 
el decret reial d'l-6-1911. Vegcu Enciclopedia Jurídica Espmtola (Francisco Scix Editor, 
Barcelona s.a.), s.v. escriba11o. 

17. Vegeu, per cxcmple, les acccpcions corresponents d'aquest mota la GEC i al 
DHC o a d'altrcs obres similars. El mot té una aplicació gairebé idCntica a Italia, d'on 
probablement ens va arribar (italia segretario; notem que a Catalunya, populam1ent ens 
ha arribat en la forma segretari més que no pas en la de secretari, forma culta i 
preferentment escrita, si bé la majoria de diccionaris és aquesta fonna la que recullen 
i no pas la popular, que la deuen considerar corrupta; CoRoMrNES, al DECLC, vacil·la: 
no la posa al mot <<cemdrc)), perO sembla rcpcnsar-s'hi i hi remet al lloc alfabetic 
corrcsponent). 

El mot s'aplica al comen¡;amcnt -s. xN si no abans- a dcterminats oficis de la 
casa del rei. Com que cxcrcien funcions fcdataries i tenien títol de notari, el mot secretari 
es va anar estenent a d'altrcs funcions similars: el professor Oleart ha obsenrat, en la 
cort general de 1585, el <n·cccnl ús del termc secretar_i rcferit a l'actuació del notari als 
estaments de la cort)) (ÜLEART, Els notaris deis bra9os de la Cort General de Catalunya al 
segle XVI, EmNCHRN, p. 188 n. 11). 
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coneixements, prestigi. .. són notablement diferents deis secretaris de 
les institucions públiques, ens referirem exclusivament als notaris i 
no als altres. 

Uns que sí que són prOpiament notaris són els anon1enats notaris 
apostolics, que són aquells que reben la polestat de l'Església i, dones, 
poden actuar a tot arreu tenint-se J'Església com es té per universal. 
Són comptadíssims els notaris exclusivament apostolics que hagin 
destaca! per les seves aportacions extraprofessionals a la societat 
catalana, i farero constar la seva naturalesa en els pocs casos en que 
els esmentarem. Altra cosa és que notaris de diferent condició -reíais, 
municipals ... -, si havien d'emprendre un Jlarg viatge, es procuressin 
el nomenament de notaris apostolics o imperials, els únics amb 
jurisdicció territorialment iJ.Jimitada, a fi de poder exercir vaJidament 
la fe notarial arreu on anessin. D'aquests casos n'hi ha d'haver més 
al llarg del nostre treball, encara que, per la naturalesa del nostre 
estudi, la major part de les vegades no ens consta aquesta circums
tancia. 

Finalment, queda el cas freqüentíssim d'aquells eclesiastics 
-rectors, vicaris, tinents, curats- que regenten la notaria de destret 
pertanyent a la parroquia o a una altra institució religiosa, o bé que 
fan de notaris públics dins la demarcació de la parroquia d'acord amb 
les prescripcions del dret canonic (Decretals, constitucions provincials 
i sinodals) i del costum, costum generalment rebut per la doctrina. 
D'aquests notaris, no n'hem trobat cap en el nostre estudi, tot i que 
és impensable que, acaparan! els clergues una part ·importan! de la 
cultura literaria i científica de la baixa edat mitjana i edat moderna, 
no n'hi hagués cap que no fes una o altra contribució literaria o 
científica a la societat. Pero a nosaltres no ens n'ha aparegut com 
a notaris en funcions. 

0.2.2. AREA GEOGRAFICA 1 CULTURAL DEL TREBALL PRESENT 

Ateses les estretes vinculacions Jingüístiques, polítiques, culturals ... 
entre Catalunya, Valencia i les Illes Balears a través de la historia, 
hem compres en el nostre estudi els notaris de tots aquests territoris 
de parla catalana, si bé hem disposat de mol tes més dades i referencies 
documentals i bibliografiques sobre els de Catalunya que no pas sobre 
els altres territoris de l'antiga Corona catalana-aragonesa; no podem 
dir fins a quin punt aquesta diferencia és deguda . a la més gran 
importancia economica, demografica, política, cultural... del Principal, 
o bé a !'existencia d'un nombre més gran d'estudis i d'una tradició 
historiografica més antiga i amplia sobre el Principal que no pas sobre 
els altres territoris germans. Disposem d'escassíssimes dades sobre 
Menorca i Eivissa, i de cap sobre l'AJguer; esperem que algun día es 
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podran omplir aquests buits de la nostra investigació, així com també 
totes les insuhciencies que presenta. 

0.2.3. AMBIT CRONOLÓGIC 

Aquesta investigació s'inicia, corn he dit abans, amb l'aparició 
del notari com a fedatari públic, que té lloc entre el final del segle 
xn i comen~ament del segle XIII. I J'acabem, més o menys, el 1960, 
any de la promulgació de la Compilació de Dret Civil de Catalunya, 
fita notable en J'evolució jurídica catalana contempori'mia i també en 
l'evolució de la professió notarial, ja que marca el fort de les grans 
transformacions econürniques i socials que han augmentat enormement 
el nombre i la importancia dels negocis jurídics autoritzats pels notaris, 
facilita! pe! perfeccionament tecnic documental, 18 i coincidint amb una 
cada vegada més gran hipertrofia legislativa, doctrinal i jurisprudencia] 
que ha tingut els notaris absorbits en l'activitat professional i els ha 
impedit de dedicar-se a activitats científiques, socials, culturals ... en 
la mesura que ho feien abans. 

0.3. Fonts generals utilitzades per a la localització deis notaris 

Ens hem servit d'una recerca pacient, pagina per pagina, de la 
Gran Enciclopedia Catalana, del Diccionari Biogrilf¡c d'S. Albertí, de 
la Biblioteca de Escritores Baleares de Bover, i de les revistes «La 
Notaría» i «Gazeta de los Notarios}), recerca que ha anat principalment 
a carrec de Pere Verdés. No ens hem vist amb cor de fer-ho, ni amb 
!'Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-americana (l'«Espasa») 
-una baluerna riquíssima de dades-, ni amb altres diccionaris 
bibliografics més antics. Tinguem present, empero, que tant la GEC 
com el Diccionari Albertí són, en la materia bio-bibliografica que ens 
ocupa i en altres de connexes, una selecció, síntesi, i de vegades 
reelaboració de les dades que es traben en obres anteriors de la mateixa 
naturalesa. 

Pe] que fa a la GEC, la introducció metodológica del seu volum 
1 ens assabenta dels diccionaris biografics utilitzats per a la selecció 

redacció de les veus, 19 les quals referencies podem completar i 

18. Els anys que envolten el 1960 estan carrcgats d'aven9os tecnics que faciliten 
i milloren profundament els sistemes de documcntació escrita: el bolfgraf, el 
perfeccionament de les m:lquincs d'cscriurc electriques i, sobretot, les primeres 
fotocopiadores; si bé cap d'aquests avenoyos no representa res de comparable amb els 
ordinadors. 

19. «Per als personatges catalans han estat buidats no tan solamcnt cls personatges 
i les obres de referencia contemporanis, sinó també els diccionaris biografics fonamentals 
de J. Capeille, per al Rossclló; d'Elias de Molins i de Torras Amat, per al Principat; de 
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augmentar llegint els articles bibliografía i diccionari de la mateixa GEC. 
Per algun escrúpol que ens imaginem pero que no acabem de saber 
del cert, no ens enumera, en canvi, quines han estat les fonts de 
naturalesa analoga a la GEC en que aquesta ha begut, com si aixo 
no fos plenament legíthn, a més d'ésser convenient d'explicitar per 
a un profilós i científic ús de !'obra. A més, l'article enciclopedia ens 
sembla particularment pobre. 

El Diccionari Albertí, en canvi, no ens diu enlloc si els articles 
són treballs de primera ma o bé ha recon·egut a obres analogues 
anteriors. 

És, a més, una llastima que cap d'aquestes dues obres no porti 
la bibliografia basica de cada veu. 

l. STATUS JURÍDIC I PRESTIGI SOCIAL DELS NOTARIS 

Les aportacions deis notaris a la societat en els camps no 
estrictament professionals, sempre han tingut una relació directa amb 
!'status jurídic i el seu prestigi social. D'una banda, una bona situació 
económica porta a exercir ocupacions rellevants en la societat, i permet 
d'adquirir -no necessariament- una bona cultura literaria (així ha 
estat, amb tots els matisos que hom vulgui, en la societat burgesa 
medieval i moderna), tot el qua! afegeix prestigi al que ja comporta 
la situació económica. D'altra banda, el prestigi estimula la conservació 
i l'augment del mateix prestigi, i posa en contacte amb les persones 
i classes n1és destacarles i prestigiases. A aquestes consideracions 
socials generals, hi hem d'afegir una circumstancia propia deis notaris 
que, originftriament i durant molt de temps, van compartir exclusivarnent 
amb els eclesiastics: el domini de l'escriptura en una societat 
analfabeta, el qua!, a més de donar-los prestigi, els abocava a la 
realització d'activitats polítiques, adrninistratives, científiques, 
artístiques, literiíries, culturals ... per damunt i amb escassa competencia 
deis altres grups socials. 

l. l. Els notaris en la societat estamental 
Víctor Ferro resumeix !'status jurídic deis notaris a Catalunya 

dient que «fluctuaven, segons les poblacions, entre la rna rnitjana i 
la ma menor, els diferents grups d'artistes, principalment notaris i 

Ximeno, Just-Pastor Fuentes i Rivelles, per al País Valencia; de Joaquim M. de Bover 
i de Bernat Fabregues, per a les Balears, i l'inventari de Maria Aguiló de les obres 
publicarles en llengua catalana. A més, han estat incorporades dades fruit de les 
investigacions més recenls, adhuc ineditesn (GEC, vol. I, 2a edició 1986, Introducció 
subapartal ((CiCncies socials, humanitats, histOria)), a la p. 33). 
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altres persones que exercien una art considerada no meca.nica: 
cirurgians, barbers, apotecaris, especiers, causídics, etc., organitzats 
en col·legis [ .. . ]. A Barcelona, els artistes constituYen un estament 
intermedi entre el deis mercaders (al qua) arriba a accedir alguna art) 
i el deis menestrals» .20 A Barcelona fou ellloc on els notaris arribaren 
més amunt en la seva consideració jurídica i social: tenien una certa 
pre-eminencia dintre deis arlistes21 -en una societat ordenadíssima 
en que tothom tenia el seu lloc fixat, pero a l mateix temps carregada 
d'ambigüitats i disputes constants- i, l'any 1635, obtingueren el 
privilegi de dur espasíY 

1.2. Prestigi social deis notaris 
Tot i que la situació económica i el prestigi social dels notaris 

presenta moltes diferencies segons els llocs i les persones -com 
trobem en tots els fenomens socials-, sí que podem distingir, a grans 
trets, tres epoques diferenciarles, i dibuixar-ne les línies generals. Són 
les següents: 

1.2.1. BAIXA EDAT MITJANA23 

Els notaris adquireixen un notable prestigi social derivat deis fets 
següents: originariament són eclesiastics i, dones, ministres de Déu 
a la terra; saben escriure en una societat ana lfabeta, funció en la qual 
els notaris laics aniran suplantant els eclesiastics; com que saben 

20. FERRO, El drel públic cala/a. Les lnslilucions a Catalunya fins al Decret de Nova 
Planta, Vic 1987, p. 155. Aquest autor segueix i ci ta MoLAs, Comerr i estructura social 
a Catahmyai Valencia als segles XVII i xvm, Barcelona 1977, pp. 17, 35 i 42. 

TotTas i Ribé, seguint Pere Molas i d'altres autors de ]'~poca i actuals, diu que el 
grup deis artistes -de composició heterogenia- «és un deis més difícils de precisar pet· 
a l'historiador actual», «Un deis punts de fractura de l'estructura social [ ... ] , font de greus 
tensions i conflictes», en el qua!, al seglexvm hi havia, al costal deis notaris , cls «apotccaris, 
adroguers, confiters, especiers, pin lors, cotTedors de canvis, botiguers de draps, orfebres, 
cirurgians i barbers, amb algunes vatiacions d'una població a l'altra>> (TORRAS 1 RmE, Els 
mecanis111es de poder en el nnmicipi cata/a durm1t el segle xvm, tesi de doctoral llegida 
a la Facultat d'Historia de la Universital de Barcelona, 1980, pp. 53-54. 

21. NOGUERA; MADURELL (eds.), Privilegios y Ordenanzas Históricos de los Notarios de 
Barcelon.a, Barcelona 1965, pp. 265 i ss. E ls notatis pretenien, naturalment, que eren els 
primers deis m·tistes, perque la seva pmfessió era més pública que privada i «dirigida 
a les pot~ncies de !'anima» (op. cit. p. 267). 

22. NOGUERA; MADUilELL, Privilegios ... , p. 84. 
23. Un resum sobre la situació economica, niveH cultural, prestigi social. etc., deis 

notaris valencians de la baixa edat mitjana el trobem a I'estudi preliminar de Josepa 
CoRTÉS a l'edició que ha fct del Fonnulariwn diversorwn ittslrumetttorum. Ur1 fonnulari 
notarial valencia del segle xv, Sueca 1986, pp. IX-XVI. És un resum for~a interessant i 
complet tot i la seva brevetat, escrit amb un estil brillant, si bé, enduta per aquest estil, 
exagera en algunes a firmacions. 
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escriure, tenen el poder de fer constar invariablement i per sempre 
els fets esdevinguts; saben formalitzar els negocis jurídics d'acord amb 
el dret nou, en una societat en la qual aquest dret és esoteric, misteriós. 
A aquests fets hi atribuim l'acceptació social, si no !'origen, de la fe 
pública notarial. Autoritzen els actes més transcendents de la societat: 
disposicions generals normatives, privilegis, testaments, heretaments, 
compra-vendes, transaccions mercantils, capbrevacions dominicals, 
actes judicials, actuacions diverses de l'autoritat pública, etc., etc. 1 
el que ells escriuen -«autoritzen»- fa prava plena, és dífícilment 
atacable en un judici. 

Els notaris, en actuar de fedataris de les institucions de govern 
i justícia, participen directament en l'expedició i arxívament de les actes 
de la institució, i sovint també en la gestacíó previa i en l'execució; 
i, indirectament, en els mateixos actes que documenten. Aquestes 
institucions, de poc desenvolupament i pes al comenc;:ament de la baixa 
edat mitjana, anaren assoHnt un poder i una riquesa cada vegada 
més grans, poder i ríquesa deis quals els notaris en participen de formes 
directes i indirectes. 

En contrast amb aquestes causes de prestigi, els notaris 
arrosseguen, segons alguns autors, l'antiga assimilació de l'escríva a 
un esclau, a un ésser inferior, subaltem i menyspreable, propia del 
món roma i d'altres cultures de l'antiguitat, accentuada per la cultura 
germanica alt-medieval, heretada pel feudalisme, i que perduraría a 
la baíxa edat mitjana24 si més no. Seria per aquest motiu que els notaris 
patirien, a tot l'Antic Regim -i prenc aquesta expressió en el seu sentit 
més ampli-, una mala conceptuació social que, entre d'altres, els féu 
objecte de limítacions i prohibicions en l'accés a alguns carrecs i oficis 
deis que avui anomenem públics.25 Sense deixar d'ésser fals del tot, 
no creiem pas que sigui aquesta la conceptuació social deis notaris 
a la baixa edat mitjana i a l'edat moderna. Algunes de les prohibicions 
i limitacions que pesaven sobre els notaris tenien per objecte impedir 
que els notaris exercissin carrecs i oficis en la mateixa institució o 

24. J osepa CORTÉS, Formularium ... , pp. IX-X. No puc pas estar-hi d'acord quan diu 
que l'art de la notaria era un «officiwn inhonestum [ ... ] prohibit per indecorós als clergues» 
-els era prohibit per motius fiscals i jurisdiccionals- , i menys encara quan el compara 
amb «el també poc honest de les meretriuS>>, afirmació aquesta que em sembla for~a 
desafortunada. 

25. J. M. PoNs 1 GURJ, a l'm·ticle notari de la GEC, ens diu: «Llur prestigi era [ ... ] 
ínfim, i llur trebaiJ era considerat un ofici vil, fins a l'extrem que no podien tenir can·ecs 
de govern en determinarles municipalitats i que mai no foren admesos als estaments 
nobiliaris». No creiem que tots els notaris de Catalunya tinguessin aquesta consideració 
i status, i de cap manera els de Barcelona: Pons i Guri fa aquestes afirmacions influH 
per la situació deis no taris del vescomtat de Cabrera, que tan bé coneix. A Barcelona, 
alguns notaris assoliren la condició de ciutada honrat, el grau inferior de la noblesa de 
privilegi. 
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en el mateix terrritori en el qual tenien autoritat, a fi d'assegurar el 
bon funcionament de les ins títucions,26 talment com encara es fa avui 
dia en que, per exercir carrecs públics en la mateixa demarcació 
notarial, han de demanar for¡yosament l'excedencia.27 

D'acord amb la seva adscripció estamental, no trobem notaris 
de condició noble -tots els que trobem amb el de abans del cognom 
són sempre d'epoques en que el seu ús no era exclusiu de la noblesa, 
sinó que només indicava l'origen delllinatge-28 ni tan sois de famílies 
no nobles pero de condició social elevada/9 excepte aquelles families 
ja dedicades d'antic a la professió notarial. Tampoc no trobem notaris 
que haguessin abandonat la professió per dedicar-se a d'altres activitats 
de més consideració social i o de més rendiment economic -com 
podrien ésser, per exem ple, d'allres professions jurídiques-; fe ts per 
explicar els quals hi hem d'afegir l'escassa permeabilitat social de la 
societat medieval i moderna des de la seva estabilització als segles 
xrv-xv, el caracter vitalici de les professions medievals, la m anca 
d'estudis jurídics universitaris dels notaris, la natural inercia o 
resistencia als canvis, i el fet d'ésser una professió, la notarial, prou 
a tractiva, neta i remunerada com per no cercar amb delit un canvi 
de professió . 

A aquesta hipote tica mala conceptuació social que s'arrossegaria 
d'antic, s'hi afegirien dues circumst~mcies reals que efectivament 
l'agreujaren. L'una, la mala preparació i els bunyols continuats 
d'alguns o de molts notaris, especialment deis rurals.30 L'al tra, 
l'animadversió, pertina¡y i de vegades cruel deis advocats i deis juristes 

26. Aquest és, si més no, el sentit deis Costums de Girona i del Recognoverunt 
Proceres: «l tem quod notarii e l scriplores iurati curiarum non se intromitant de o[iciis 
iudicandi, advocandi, procurandi in iudiciis» (PoNs 1 GuRr, Les cof.leccions deis Costums 
de Giro11a, Fundació Noguera, Barcelona 1988, pp. 340 i 273; també a Max TuRULL, La. 
configura ció jurfdica delmunicipi ha ix-medieval. Regim mw1icipal i fiscalilat a Cervera entre 
1182-1430, Fundació Noguera, Barcelona 1990, p. 262 n. 233). 

27. «El ejercicio de la Notada es incompatible con todo cargo que lleve anejo 
jurisdicción, con cualquier empleo público retribuido por el Estado, la Provincia o el 
Municipio, y con los cargos que le obliguen a resid ir fuera ele su domicilio. En los pueblos 
de más de 20.000 habitantes pueden admitir, aún fuera de su domicilio, los cargos de 
diputado a Cortes o diputado provincial» (art. 16 de la llei de 28-5-1862 vigen t encara 
avui dia; el texl el reprodu"im de la Enciclopedia Jurídica Espaí'iola, s.v. notariado. La 
regulació actua l no ha variat (v. Nueva Enciclopedia Jurídica, Seix Ed., Barcelona -des 
del 1950- s.v. 11.otariado). 

28. GEC articles cognom i de. 
29. En rclació al notari i erudit Rafael Martf de Viciana (Borriana 1502 - 1582), 

fill del governador de la Plana, Jaume Riera i Sans ens ha comentat oralment que <<devia 
ésser bord, jaque un governador de la Plana no hagu6s tingul mai un fill [legflim] notari». 

30 PoNs 1 GuRr, Algunes orientacions per a la utilitza.ció deis fons de seccions 
historiques en districtes 11otarials, a Recull d'estudis d'historia jurldica. catalm1a, Fundació 
Noguera , Barcelona 1989, 3 vols., pp. 185-189. Del mateix autor, l'article notari de la GEC. 
Vegeu també la comunicació de M. Teresa Fcn·cr i Mallo] a aquest con?rés. 
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en general que, com que eren lletrats -tenien estudis jurídics 
universitaris-, cosa que els notaris no eren, els feien objecte de tota 
classe de befes i de menyspreus a partir de la seva suposada ignorancia 
i incompetencia.31 A més que els fraus i els bunyols deis notads, quan 
algú els denunciava, anaven a parar, naturalment, a mans d'advocats. 
I ens faltaría tenir un estudi dels rendiments i de l'status economic 
d'uns i altres per afegir-l'hi com a causa d'exacerbació d'aquest 
ressentiment. 

Nosaltres hem de dir, empero, que no hem trobat contra els 
nolaris l'animadversió popular que trobem contra els juristes (advocats, 
jutges, assessors) i contra els oficials i subalterns de les cúries. Sense 
haver fet un estudi exhaustiu del tema, no hem trobat, ni en la 
literatura popular,32 ni en el refranyer, ni en les diverses fonts de 
coneixement historie, l'hostilitat ni el ressentiment constants que 
trobem contra totes les altres professions jurídiques. Ans al contrad: 
tot i que és un fenomen dificil de copsar i de mesurar degudament, 
i que a més la seva percepció ens pot venir influida per l'elevat prestigi 
dels notaris actuals, creiem apreciar envers els notaris un cert 
sentiment social d'estimació envers la seva funci6.33 Projectant un 
sentiment actual que no creiem que sigui gaire diferent del d'epoques 
passades, creiem que el notari sempre ha inspirat una gran sensació 
de seguretat34 i que per aixo la gent hi ha anat de gust i Ji ha pagat 

31. Jbidem. 
32. Coneixem prou el Viatge a l'i11.{em d'en Pere Porter (n'hi ha tres edicions impreses, 

acompanyades de comentaris, al segle xx: la de VIDAL DE VALENCIANO, L'Aven¡;, Barcelona 
1 906, que porta el mateix tftol; la d'Arseni PACIIECO a Viatges a l'altre món, Edicions 62, 
Barc!!lona 1963; i la de PACHECO, BovER, a Novel-les amoroses i morals, Ed. 62, Barcelona 
1983), rondalla po'pular on el protagonista és víctima de la falsedat d'un notari; i no 
pretencm pas que cls notaris fossin objecte de la veneració popular ni de bon tros. El 
que volem dir és que !'actitud popular envers els notaris és molt d ifercnt i en part oposada 
a la que la gcnt sentia envers les altres professions jurídiques. 

33. L'actitud de la societat catalana envers cls notaris l'ha dibuixada magistralment 
i amb poques paraules ELuorr a La revolta catalana. 1598-1640. Un estudi sobre la 
decadencia d'Espanya (Barcelona 1966), obra que jo considero metodologicament modelica 
com a historia institucional: «Només una altra persona fora del cercle familiar gaudia 
de tanta autoritat com el capella de la parroquia: era el notari. El capella i el notad; 
religió i Jlei. Aquests eren els puntals aparellats de l'estructura fammar catalana, i era 
simptomatic que la sala -la pe~a més gran de la masía- fos reservada genera lment 
per ocasions en que l'un o l'altre visita ven la masia>> (Barcelona 1966, p. 31 ). La traducció 
catalana de Joscp Vallverdú és no rnenys modclica que l'obra de !'historiador. 

Llu.ls Figa i Faura, en el seu discurs de clausura d'aquest congrés, ha exposat fets 
de la seva experiencia personal que coincideixen punt per punt amb el que ens di u Elliott, 
explicant la confian~a que la gent té en el notari, sovint superior a la que hom té en 
el capella. 

34. Joaquín Costa, a qui Ji agradaven molt -massa- les frases espaterrants i les 
paradoxes, va dir una frase que ha esdevingut topica: «El documento notarial es la prueba 
antilitigiosa por excelencia [ ... ]: a notaría abierta, juzgado cerrado» (Reorganización del 
Notariado, del Registro de la. Propiedad y de la Administració11 de Justicia, 1890-1893, citat 
a la «Enciclopedia Jurídica Española», s.v. notariado, per Caries SoLDEVJLA, i a CAMPS, 
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els honoraris sense recanc;a, a diferencia del que ha passat sempre 
amb els advocats, que la gent hi ha anat per forc;a, el resultat de la 
seva feina ha estat sempre imprevisible, i el cost deis plets sempre 
ha estat sentit com a excessiu. 

1.2.2. EDAT MODERNA 

Els notaris catalans, durant l'edat moderna, dintre d'una 
estabilitat i continu'itat general, en alguns aspectes presenten una 
evolució també contradictoria. D'una banda, s'atura !'espectacular 
expansió notarial dels segles xm i x1v, i s'inicia potser una tendencia 
a la disminució numerica que es manifestara més clarament a partir 
del s. xvm. D'una altra, es mantenen les prohibicions i limitacions 
polítiques i socials imposades a l'ofici, pero alguns municipis els obren 
la porta a di.rrecs i oficis, i la ciutat de Barcelona els consagra de 
manera preeminent en la ma mitjana35 i, dones, en les places que com 
a tals els pertoquen en els diferents consells de la ciutat.36 

Propi d'una epoca de decadencia general especialment acusada 
a les terres de parla catalana, no destaquen els notaris catalans en 
les lletres ni en les missions polítiques com sí que havien destacat 
especialment al s. xv: Barcelona, i en menor grau Valencia, Napols 
i alguna altra ciutat, ja no seran la seu i el centre de govem d'una 
gran monarquía, sinó tan sois capitals de provincies patrimonialment 
pertanyents a una monarquía cada vegada més estranya i llunyana. 
Els notaris es limiten a fer la seva feina, sense escriure pagines brillants 
per a la Historia, immersos talment en la grisor col·lectiva de l'epoca. 

També observem una accentuada tendencia a l'especialització 
dins determinades activi tats notaríais, sobretot en els notaris de les 
més importants institucions de govern i justicia, els quals raram ent 
actuaran de notaris públics.37 En aquest aspecte, les reformes legals 
del s. xrx que hem esmentat més amunt imposaran i generalitzaran 
una tendencia preexistent. 

Historia del Derecho Catalán Moderno, Barcelona 1958, p. 261), que em semblaplen ament 
cncertada. En aquest cas, la frase té un valor afegit: Costa, nadiu del Pirineu aragones, 
va defensat· sempre el dret consuetudinari popular, la manera popular d'entendre i vi u re 
el dret, i va ésser enemic declarat ·de la políúca i la legislació liberals, i, en general, deis 
sislemes jurídics tecnificats i burocratics. 

35. Vegeu supra nota 21. 
36. Vcgeu la comunicació del professor Pet·e Molas en aquest maleix congrés. 
37. Coincideix amb aquesta observació l'article anonim de la GEC, escriva (Pons 

i Guri, autor de la majoria dels articles de tema notarial de la GEC, diu que, aquest, 
ell no el va eseriure). 

Caldria mirar si a d'altres pai'sos europeus també existeix aquesta tendencia, i en 
quina mesura. 
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1.2.3. EDAT CONTEMPORÁNIA 

Per als notaris espanyols, l'edat contemporania comenr;a l'any 
1862 amb la llei de notaria, que reforma profundament l'exercici de 
la professió no tarial i l'adapta als principis polítics i jurfdics del 
constitucionalisme i la codificació. Pel que fa al tema del prestigi social 
dels notaris que ara ens ocupa, l'aspecte més important de la reforma 
és !'exigencia deis esludis jurídics unjversitaris als aspirants a notaris, 
exigencia que no sera totalment efectiva fins a l'any 1917.38 Sera 
aquesta exigencia la que dotara els notaris d'una molt més gran 
preparació i capacitat intel·lectual i científica en el dret i en general, 
cosa que fara que augmentin i aconsegueixin altes cotes de qualitat 
les seves aportacions en a lguns camps, com és el de la ciencia jurídica 
teorica, camp en el que no havien pas destacat amb anlerioritat.39 

Aixo es va afegir a una drastica reducció en el nombre de notaris 
que, coincidint amb un desenvolupament economic, va multiplicar les 
seves actuacions i, per conseqüent, també els seus ingressos. Així, ens 
trobem que els notaris van esdevenir més pocs, més experts i més 
rics,40 c;o que fara que an-ibin a gaudir d'un prestigi social més elevat 
que el dels advocats, jutges, etc., tot invertint-se la situació tradicio
na l.41 Pero aquest canvi, com tots els canvis socials no eslric tament 
materials i quantificables, són lents i sempre van endan-erits respecte 
deis fets que els provoquen. Per aixo, durant tot el segle XIX i 
comenc;aments del xx, la professió d'advocat continua essent més 
considerada que no pas la de notari; alguns cercles socials es resisteixen 
a admetre notaris; i molts notaris, considerant que la professió de 
notari vesteix poc, es col-legien d'advocats i s'intitulen, als seus 
impresos, «abogado y notario», en aquest ordre.42 

38. J . M. PoNS 1 Guru, article notari, GEC. 
39. Figa fa una defensa deis notaris catalans de l'antic Regim d ient que els nolaris 

espanyols posteriors al J 862 tenen més prcstigi científic, pero que cls notaris catalans 
d'abans, grades a llur sistema de formació i selecció eminentment practiques, acomplien 
més bé llur fundó social (Los formularios notada les y la formación del notario en Cataluña, 
«Anales de la Academia Matritense del Notatiado>> (Madrid), XXII.I (J 978), p. 333. 

40. Aquesta és la conclusió principal i potser única de nova que aporta el treball 
de ScHOLZ, El 110lariado catalán y la lransform.aciól1 del campo jurfdico en el siglo XIX, a 
«Derecho privado y revolución bm·guesa>>, Madrid J 990, pp. 209-270. 

4 l. Pmva que els notaris conlemporanis han assolit el evades cotes en activitats 
cient{fiques i culturals gr~cies a la seva formació universitaria, elevats ingrcssos, i alt 
prestigi social, ho és el fet que cls secrctaris deis jutjats i lribtmals, i els de les institucions 
polltiques i administratives - professions unides cstrctament a la notaria l des deis seus 
orfgens medievals i que a partir del segle XIX se separen completament en tot-, no han 
dcstacat, a J'epoca contempor~ia, en cap deis camps socials que estudicm en aquesta 
ponencia. I a ixo que, al final de la baixa edat mitjana, hi juguen un papet· notabilfssim. 

42. Tot i que llur professió principal i sovint única era la de notari. 
Josep M. Pons i Guri ens ha explica! el cas de Cari es de Fonlcuberta i de Dalmases, 

notari d'Arenys al primer ter~ del s. xx (mort e l 193 1 ), que, per presumpció social , va 
demanar l'ingrés a la Real Maestranza de Sevilla, i Ji van denegar perque era notari, 
scnse dir-li explfci tament; i que, davant d'aquesta experiencia, va demanar l'ingrés a la 
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En la plenitud del s. xx les coses continuen evolucionan!, i més 
de pressa del que havien evoluciona! des del final de la baixa edat 
mitjana fins al segle XIX. El desenvolupament economic, l'ús de noves 
tecniques d'escriptura -primer les n1aquines d'escriure, després les 
fotocopiadores i finalment els ordinadors-, i una certa congelació del 
nombre de notaries, han permes de multiplicar les actuacions de cada 
notari, multiplican! també els ingressos Jlurs i el seu prestigi social 
que en deriva. Pero aixo mateix, acompanyat de la hipertrofia 
legislativa, que fa que augtnentin contínuarnent els coneixen1ents que 
han de tenir per superar les oposicions i que no puguin deixar mai 
d'estudiar i d'estar al dia de les novetats legislatives, reglamentaries, 
jurispmdencials, doctrinals, de les circulars de la Direcció General dels 
Registres i del Notarial, etc., fa que sigui avui excepcional el notari 
que trobi o vulgui trabar temps per a la investigació, la ciencia, l'art, 
la cultura... De tnanera que este1n passant d'una epoca en que uns 
notaris han destacat de Inanera preeminent en la ciencia jurídica i 
en la política principalment -entre el darrer ten;: del s. XIX i el segon 
ter9 del segle xx-, a una altra epoca en que el notari fa tot el que 
ha de fer com a tal, pero que difícilment es pot dedicar a res més. 

Com ha fet notar Puig Sal ellas en una de les sessions d' aquest 
congrés, el notari contemporani, controlat estretan1ent pel registrador 
de la propietat o mercantil (de consideració social inferior), ha perdut 
la Jlibertat del notari de l'Antic Regim, que practicament no el 
controlava ningú -ja que el control judicial era de probabilitat 
retnota-43 i, dones, que podía redactar les escriptures arnb una més 
gran Jlibertat per tal de més ben aconseguir els fins desitjats pels 
atorgants. A aquest control s'hi afegeix una altra circumsümcia 
limitadora de la Jlibertat del notari: el desenvolupament del sistema 
tributari i l'agreujament de les carregues fiscals deis ciutadans, que 
han posa! el notad entre la hisenda pública i els atorgants com aquell 
que es !roba entre l'espasa i la pare!. Pero malgrat totes les innovacions 
i reformes, i malgrat el desenvolupament i hipertrofia de J'Estat social 
de dret o del « benestar», els notaris han continuat essent una professió 
liberal exercida d'una manera notablement autónoma: són, avui, uns 
deis pocs que no han d'obeir cap superior ni tenen necessitat 
peremptolia de guanyar-se el favor de ningú, la qua! cosa els ha 
conserva! i refermat una mentalitat que avui ha esdevingut molt 

Real Maestranza de Zaragoza, dient que era advocat perO sense dir que era notari, i el 
van acceptar. 

43. Sobre aquesta qüestió, vegeu la intercssant comunicació de M. Teresa Fcrrer 
i Mallol en aquest congrés. Aquesta historiadora m'ha comentat que, quan hi havia 
denúncia, les autoritats actuaven enCrgicament contra cls notaris falsaris, els incompetents 
i els que no acornplien les sevcs obligacions; perO que, si no hi havia denúncia, ningú 
no els inquielava. 
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escassa i els ha permes de dur a terme moltes de les activitats 
extraprofessionals que enumerem en aquest treball present. 

2. APORTACIÓ DELS NOTARIS EN EL CAMP DEL DRET 

2.1. Aportació a la ciencia jurídica general 

2.1.1. L'Amrc REGIM 

És objecte d'estudi pels professors Egea i Marsa] en llur 
comunicació a aquest congrés, la qual cosa m' eximeix d' entrar-hi. 
Només diré que una de les obres jurídiques més notables escrites per 
un notari és la Lucerna laudemiorum, del notari Solsona. 44 

2.1.2. DE 1862 EN<;Á 

La llei notarial espanyola de 1862 marca la separació en molts 
camps en que han intervingut els notaris de dues epoques amb resultats 
ben diferents. El nolari practic de 1' Antic Regim deixa pas a un notari 
que, si bé continua essent un practic pe] que fa a la seva activitat 
professional, té en canvi una formació exclusivmnent teürica i una 
alta presumpció científica i social. Com una conseqüfmcia més del 
canvi en la fonna de selecció deis notaris i en els requisits per accedir 
a la professió, de la reducció de notaries, i de l'augment deis ingressos 
i prestigi social, pertanyen a aquest període les aportacions més nom
brases i importants deis notaris a la ciencia jurídica general i teorica. 

2.1.2.1. Estudis sobre dret civil espanyol 
El notari catala més destaca! en aquest camp és Ramon M. Roca 

i Sastre, amb el seu tractat de dret hipotecad, maxima autoritat en 

44. Francisco SoLSONA, Lucema laudemiorum, omnia emphiteulica iura complectes, 
Barcelona 1556. Aquest mateix autor va escriure l'Stylus capibrevandi cum quodam utile 
clausarum,tractatus, Barcelona 1565. 

NoG!JERA; MADURELL (Privilegios y Ordenanzas ... , p. 95) afirmen que el famós jurista 
Joan Pere Fontanella va ésser notari de Besalú. Ni la seva biografia a la Galer{a de Catalanes 
Ilustres (Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona 1958), ni les Memorias para ayudar a 
fOrmar un diccionario critico de lo_,. escritores ... de ToRRES AMAr (Barcelona 1836), ni la 
Bibliotheca Hispana Nova de Nicolás ANTONIO (edició de 1788, Madrid) no en rescn res, 
com tampoc les enciclopCdies i diccionaris que, al cap i a la fi, beucn en aquestes obres. 
J. MoRLA 1 GIRAL i J. M. DE SoLA MoRALES (Ilomwatge d'Olot a loan Pere Fontanella, Olot 
1991) diuen que Fontanella era {{scnyor útil i propietari de la notaria pública de la vcgueria 
i batllia de BesaJ(¡,, (pp. 9-10), perO no diuen cnlloc que la servís mai personalment, sinó 
que semprc que l'esmenten hi apareix exercint-la un notari substitut. Atcsa la jovenesa 
de Fontanella quan va anar a Barcelona a estudiar dret, i el fet que va exercir d'advocat 
bcn aviat, no sembla possible que mai exercís de notari públic. 
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la materia durant unes quantes decades, reconegut perla jurisprudencia 
judicial, per la de la Direcció General dels Registres i del Notarial, 
perla doctrina ... " També hem d'esmentar Juan B. Vallet de Goytisolo, 
natural de Barcelona pero establert definitivament de notari a Madrid, 
autor també d'una llarga llista de llibres i articles, una part important 
dels quals són sobre dret civil catala.46 

Pera d'altres autors, fins a l'any 1918 els trobem citats gairebé 
exhaustivament per Broca;47 nosaltres hi afegirem Manuel Bofarull i 
de Palau, autor de dues obres sobre el recent Codi Civil.48 Amb 
posterioritat, les revistes on més han publicat els notaris articles 
científics de dret han estat els «Anales de la Academia Matritense del 
Notariado», «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», 
«Revista de Derecho Privado», «Revista Crítica de Derecho Inmobi
liario», «Anuario de Derecho Civib, «Revista Jurídica de Cataluí'ía», 
«Revista de Derecho Notarial», «La Notaría» ... Molts notaris són autors 
també d'articles de la Enciclopedia Jurídica Española i de la Nueva 
Enciclopedia Jurídica. 

2.1.2.2. Estudis sobre dret civil catala 

2.1.2.2.1. Obres de conjunt 
Des del Decret de Nova Planta, el dret catala es troba en 

inferioritat en tots els aspectes respecte del dret reial i castella, primer, 
i del dret general espanyol sota el constitucionalisme i la codificació, 
després. El dret catala és mal vist pels jutges forasters -que cada 
vegada seran més, sobretot als !loes més alts de l'administració de 

45. Ramon M. RocA SASTRE, Derecho !Jipotecario, Barcelona 1948; n'hi ha nombrases 
edicions. Sobre el prcstigi de Roca i Sastre en matCtia de dret hipotecari, vcgcu 
l'«homenotJ> que li dedica Pla (Josep PLA, Homenots. Segona serie, Obra Completa 16, 
Edicions Destino, Barcelona 1970, pp. 425 i 431-432). 

La quantitat de publicacions de tema juridic de Roca i Sastre és enorme. Una part 
deis seus trcballs cls trobem compilats a Estudios Varios, Madrid 1988. Una perspectiva 
general de la vida i l'obra del personatgc la trobem a VALLET, Ramon M. Roca i Sastre, 
jurista i mestre, a «Revista Jurídica de Cataluña)), LXXIX núm. 4 oct.-des. 1980, pp. 
1067(253)-1076(262); vegeu també La conmutación modal (precedida de una síntesis de 
la figura jurfdica del modo). Discurso de recepción con motivo de la solemne i11vestidura 
de Doctor honoris causa de la U1úversidad de Barcelona, Barcelona 1972. 

46. Doctor honoris causa. Juan Berchmans Vallet de Goytisolo, Universitat AutOnoma 
de Barcelona, Bellalerra 1985. A les pilgs. 135-144 hi ha una sínopsi biografica i 
bibliogrilfica. A les pilgs. 61-62 hi ha unes notes sobre l'arrelament barceloní del 
personatge. 

47. BROCA, Historia ... , pp. 460-463 i 467-475. 
48. La codificación civil en España, Madrid 1888; El Código Civil espai"iol según la 

novísima edicióft oficial, anotado y concordado, Madrid 1889. 
Vid. DBA. 
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justícia-, que no el coneixen bé, ni el valen coneixer ni !'apliquen 
de gust. I, a més a més, és contingut en textos que, per llur redacció 
propia d'altres epoques, són de comprensió cada vegada més difícil, 
i que no són objecte de reedició: mentre que, durant el s. xvm, les 
autoritats reíais a Catalunya promouen les reimpressions del Decret 
de Nova Planta, de la Reía! Cedula Instructoria de 1718 sobre la 
formació d'ajuntaments als caps de partit, de les Ordenances de 
!'Audiencia de 1742, i de tantes altres disposicions fonamentals o no,49 

no mostren cap interes a reimprimir la compilació de 1702-1704 -la 
difusió de la qual ja havia estat ben escassa-50 aprovada pel mateix 
Felip V, ans al contrari, hom diría -de prava explícita no en tenim 
cap- que n'impedeixen la seva reimpressió (que no es produira fins 
a l'any 1909 -i encara per iniciativa privada," cosa inconcebible en 
un text legal vigent a !'epoca de la impremta-, en plena efervescencia 
del moviment de recuperació de drets i llibertats, en el qua! advocats 
i notaris hi van jugar un paper tan importan!); de manera que ens 
trobem que el reí -i l'Estat, després- fa el que pot perque no es 
conegui un dret que ell mateix ha declara! vigent; i la codificació civil 
agreujara aquesta situació desfavorable: el dret general espanyol cada 
vegada més a l'abast, ciar, entenedor, ben o mal adapta! als canvis 
socials pe! legislador, i el dret catala tot al contrari. Aixo va fer que, 
des del segle XVIII, juristes privats fessin pel seu compte el que el reí 
primer, l'Estat després, no feien, tot i que era la seva obligació: editar 
corpus anotats i comentats del dret catala vigent amb la finalitat, més 
que no pas de fer filigranes doctrinals, de facilitar a advocats i jutges 
l'accés i la comprensió de les antigues disposicions vigents. D'aquestes 

49. Vcgcu, per exemple, les caixes factfcies d'impresos deis scglcs xvm i xrx de l'Arxiu 
HistOrie de la Ciutat de Barcelona (Cartas Reales y Reales Ordenes, Bandos, Edictos y 
Pregones, i Ordenes y Circulares, de la subsecció d'Al-legacions Juridiques i Documents 
Analegs de la secció Arxiu HistOrie de l'Institut Municipal d'HistOria de Barcelona), on 
es pot veure la profusió amb que les autoritats borbOniqucs imprimien tota mena de 
disposicions, d'import<lncia bcn diversa, quan volicn que fossin de coneixement i 
observan~a generals. Igualment la col-lecció Fullets Bonsoms de la Biblioteca de 
Catalunya, o la serie Edictos Generales dcls fans Reial Audiencia de l'ACA. 

50. Fcliu de la Peña és el que ens informa de l'escassa difusió de l'edició impresa 
de les Cot1stitutioi1S y altres Drets de Cathalunya de l'any 1704 perque -di u aquest autor
un incendia la imprcmta en va destruir molts exemplars (Anales de Catalw1a, Barcelona 
1709, t. III p. 517, citat per BRocA, Historia del Derecho de Cataluña, Barcelona 1918, p. 
408 n. 2 -n'hi ha reedició anastatica a la col. de ((Textos Jurídics Catalans, Dep. de Justicia 
de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1985). Nosaltres ens preguntem si aquest incendi 
va ésser casual (per excmple, causat pcls fets revolucionaris o bel-lics immeéliatament 
posteriors) o bé provocat pcls cnemics de Felip IV [V] (recordem que la cort de 1705-
1706, sota Caries 111, de fet va fcr tabula rasa de les constitucions de Ja cort de 1702 
sota Fclip IV). 

51. A c<lrrec del Col-legi d'Advocats de Barcelona, si bé amb subvencions de 
l'Ajuntamcnt i la Diputació de Barcelona, perO no pas del govern espanyol (BRocA, Historia 
del Derecho Civil de Catalwla, p. 408 n. 3). 
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obres de conjunt, la primera que escriu un notari és el Manual de 
Derecho catalán, deguda al notari reusenc Artur Corbella i publicada 
1' any 1906: per tant, gestada després de la gran so tragada que per al 
dret catala va representar, malgrat el respecte formal, el Codi Civil 
espanyol. 

Abans del Codi, el notari Manuel Bofarull publica un Tratado 
completo de Derecho Romano (Barcelona 1878), dret que era supletori 
a Catalunya, amb una vigencia for~a amplia per tal com el dret propi 
era limitat i ja havia estat concebut en funció de la vigencia del dret 
comú. 

La Compilació de Dret Civil Catala de 1960 també va provocar 
la necessitat d'obres de conjunt que en facilitessin, si no la difusió 
~ara ja rnés bé o més Inalarnent assegurada-,52 sí unes orientacions 
indispensables per a la seva interpretació i aplicació. Dos notaris que 
havien participa! activament en la redacció del nou text legal -per 
la qual cosa les seves obres tenen un valor especia], són gairebé una 
interpretació «autentica»-, van publicar de seguida sengles obres de 
conjunt. El notari Faus i Esteve va publicar el 1960, amb l'advocat 
Condomines,53 !'obra Derecho civil especial de Cataluña. I Lluís Figa 
i Faura va publicar, el 1961, un Manual de Derecho civil catalán. 

Esmentarem finalment la participació deis notaris J. M. Puig i 
Salellas, Lluís Roca-Sastre i Muncunill, i Xavier Roca i Fen·er, en la 
part dedicada al dret catala del tractat intitula! Comentarios al Código 
Civil y Compilaciones Forales.54 

2.1.2.2.2. Estudis sobre drets municipals escrits i consuetudinaris 
Les notaries han estat un observatori immillorable per a recollir 

estudiar drets, costums i practiques d'ambit municipal. Aquesta 

52. La primera edició de les Leyes civiles forales per l'editorial Boletín Oficial del 
Estado, dins la col·lccció <<Textos Legales>>, de l'any 1962, reeditada el 1964, amb 
totes les <<compilacions>> deis drets dits ,,forals)) ---que no són prüpiamcnt ni compilacions 
ni tates són pas forals~, conté la particularitat única -que fa l'edició gairebé objccte 
de col-leccionista~ que els nombres de cada article hi figuren en lletres i sense ressaltar, 
cosa que fa d'allO més feixuc i desagradable el senzill acte de localitzar un article 
determinat. Tenint en compte que aquesta forma d'edició no l'hem trobada en cap més 
deis textos legals de la citada col·lecció que hem pogut examinar, ni en les edicions legals 
de cap altra editorial, el lector podra extreure'n les conclusions que cregui adients. 

53. F. de A. CoNDOMINES VALLS, Ramón FAus EsTEVE, Derecho civil especial de Catalwia. 
Ley de 21-Vll-1960 anotada, Barcelona, Bosch 1960. El llibre, a les tapes, diu «FAUS 
CONDOMINES)), i, encara que a la portada interior hi ha els noms complets deis autors, 
en general és citada com de «Faus y Condmnines)), cosa que pot portar a la confusió 
d'atribuir-la al pare d'un deis autors, Josep Faus i Condomines, que també era notari 
i autor de diverses obres sobre dret civil catala (vegeu in.fra § 2.1.2.2.2). 

54. Dirigida per Manuel ALBADALEJO, Revista de Derecho Privado, Madrid 1981-1982, 
toms XXVII.l i :XXVIII.l-2. 
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activitat, a l'Antic Regim, i especialment a la baixa edat mitjana, els 
notaris la duien a terme d'una manera· rnés professional i n1enys 
científica i distanciada, entre d'altres coses perque les compilacions 
i els testirnonis de privilegis i costurns els feien sovint per encarrec 
i com una obligació consubstancial amb l'ofici; ells en donaven fe de 
1' existencia i vigencia. 

Els notaris conternporanis han tingut una actitud variada 
respecte d'aquests drets i costun1s en les seves actuacions. Els pocs 
notaris que s'han entretingut a estudiar-los, formular-los per escrit, 
i comentar-los, ho han fet primordialment per interes i curiositat 
personals, i no pas per un encftrrec o com una obligació de l'ofici 
i, dones, aquests treballs no són fonts del dret directament aplicables 
sinó simplement doctrina o literatura jurídica. Assenyalarem també 
que aquests estudis estan estretament vinculats amb els d'antropologia 
cultural i folldore, posats de moda al segle XlX per les grans 
transformacions socials i culturals, i en els quals els notaris també 
hi han participa!, com exp!iquem en el !loe corresponent d' aquesta 
ponencia. 

Entre els notaris autors d'estudis i compendis de drets municipals 
escrits i consuetudinaris, hem de destacar Victorí Santan1aria, notari 
del Vendrell, col·laborador de Joaquín Costa, notari al qua! Carreras 
i Artau tenia per la primera autoritat en dret consuetudinari de 
Catalunya;55 el notari de Guissona Josep Faus i Condomines, estudiós 
del dret de la Segarra;56 i el valencia Honori Garcia i Garcia, notari 
de Vic duran! molts anys, autor de diversos estudis sobre dret valencia 
historie, entre molts altres. 

Els notaris de Tortosa, un cop aprovat el Codi Civil, cuitaren 
a trametre, conjuntament amb el coJ.Jegi d'advocats del partit judicial 
tortosí, a la comissió de l'apendix del dret civil catala, un treball sobre 
les institucions deis Costums de Tortosa que calia recollir-hi." 

55. CAMPS Y ARBOIX, Historia ... , p. 177, 
Broca, emperO, només licita un trcball: SANTAMARIA, Algunos detalles del derecho feudal 

de Fábrega y Lloro!, <<Revista General de Legislación y Jurisprudencia)) t. XCVIII p. 270 
(BRocA, Historia ... , p. 475 n. 45). 

Broca, l'EUIEA (l',,Espasa}}), la GEC i l'Ictíneu. Diccionari de les ciencies de la societat 
als Pai"sos Catalans (Edicions 62, Barcelona 1979) l'anomenen, sembla que indegudament, 
«Victorianm); Camps alterna <<Victorianm) i «Victorino)): aquestdarrerés el nom que figura 
en alguna de les obres scvcs que hem vist. 

56. FAUS, Els capftols matrimonials a la comarca de Guissona, Barcelona 1907; Del 
contracte d'empe11yament a Catalunya, <(Revista Jurídica de Cataluña)), a. 1907, p. 201; XIX 
p. 342, i XX p. 48 (citat per BRocA, Historia ... , p. 468 n. 6). 

57. Las instituciones civiles de las «Costums de TorüJsa)) que han de conservarse en 
el Apéndice del Derecho de Catalui1a, publicat a la «Revista. Jurídica de Cataluña)), 1899, 
pp. 721 j ss. (citat per BRocA, Historia ... , p. 466 n. 10. 
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El curs 1933-1934, el primer després de l'aprovació de I'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya del 1932 i de la constitució del primer 
Parlament de Catalunya de !'epoca contempori:mia, es pronunciaren 
al Co].]egi d'Advocats de Barcelona unes conferencies sobre varietats 
comarcals del dret civil catala, en les quals intervingueren, al costal 
d'altres juristes, els notaris Saguer i Olivet, que disserta sobre el dret 
de Girona, Roca i Sastre sobre l'heretament fiduciari al Pallars Sobira, 
Parciales sobre el regim economic familiar al Baix Urgell i Segria, i 
Faus i Condomines sobre el dret de la Segarra.58 

2.1.2.2.3. Monografies, articles, obres menors 
Referint-se al segle XIX, Broca diu que van ésser els notaris els 

que «Sostuvieron, con sus trabajos, el conocimiento y la observancia 
del Derecho de Cataluña», i en cita els treballs més destacats.59 Amb 
posterioritat, els seus treballs els trobem a les revistes esmentades al 
darrer paragraf del § 2.2.2.1. 

2.1.3. APORTACIÓ A LA CIENCIA I PRACTTCA JURÍDICA NOTARIAL$ 

2.1.3.1. Tractats 
Pe! que fa als tractats anteriors al 1862, també són estudiats pe! 

professor Egea en la seva comunicació. Ací només esmentarem el 
Viridarium Artis Notariatus del notari Josep Comes,60 de comen~ament 
del segle xvm, que, segons Broca, «fue durante muchos años la única 
obra didáctica en que, siquiera de un modo breve y elemental, cabía 
estudiar el conjunto de las instituciones de derecho civil catalán»;61 

la Theorica artis Notariae del notari Vicen~ Gibert, tradulda al castella 
i additada per Falguera i editada varíes vegades durant el segle xrx;62 

i els Elements de Notaria de Joseph Sala, publicada el 1834, la darrera 
de les obres jurídiques de I'Antic Regim escrita en catala.63 

L'aparició de tractats de ciencia i practica jurídica notarials es 
multiplica des del s. xvnr, quan augmenta també la preocupació per 

58. Conferencies sobre varielats comarcals del dret civil catalit, Barcelona 1934. 
També tcnim diversos articlcs sobre aquesta materia publicats a «La Notaria>> pels 

notaris Scbastia Parés (1944), Josep Piñol i Agulló (1946), i Josep Sans i Font (1944) (vegeu 
el rcpertori bibliografic de la reedició del BRocA, p. 903). 

59. BROCA, Historia ... , pp. 460-461. 
60. Joseph CoMES, Viridarium arlis Notariatus, Girona 1704-1706, 2 vols. Aquesta 

obra és citada generalment amb una i de més: «Viridiarium ... 11. 

61. BRocA, Historia ... , p. 423. Vegeu tamb6 GEC, s.v. Joseph Comes, per J. M. Pons 
i Guri. 

62. 
63. 

BRocA, Historia ... , p. 458 i notes 64 a il, i pp. 460-461. 
Vegeu infra § 5.3.1. 
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la formació teorica deis aprenents de notaris als quals van principalment 
adre~ats. Aquesta preocupació per la formació teorica deis notaris 
porta a la creació a Barcelona -ciutat on els notaris assoleixen el 
maxim de prestigi de tot Espanya-64 de quatre catedres d'ensenyament 
públic i gratult de l'art de la notaria l'any 1795,65 a carrec de notaris 
col-legiats (Pomareda, Falguera, Lafont, Janer, Marfil ... ), catedres que 
van tenir activitat fins al darrer ter~ del segle XIX. Aquestes catedres 
donaran lloc a la publicació d'obres diverses de teoria i practica notarial 
(des de la Paleografia del notari Tos, a articles de revista i conferencies, 
passant per la traducció, comentar.i i actualització de tractats antics, 
i la publicació d' apunts presos de les lli~ons de catedra que són 
autentiques obres de conjunt.66 

Amb posterioritat al 1862, esmentarem el Tratado de Derecho 
Notarial del notari lleidata Josep M. Sanahuja, obra molt ambiciosa 
i extensa que presta una certa atenció als orígens histOries de la 
institució i dret notarials.67 

2.1.3.2. Formularis 

La disponibilitat d'un formulari era indispensable per a l'exercici 
de l'art de la notaria. En aquest sentit, són sovint injustificades i 
derivades de prejudicis irracionals les crítiques que hom ha fet i fa 
als notaris antics i actuals de limitar-se a copiar mecanicament els 
formularis. La feina s'ho porta, no podien ni poden treballar altrament. 
Una altra cosa és que, per incompetencia i ignorancia, no sapiguessin 
adaptar les fórmules als negocis jurídics concrets. 

Tots els notaris tenien formularis. Eren, a més, una eina de treball 
viva i personalitzada, ja que els notaris continuadament hi afegien, 
esmenaven, interpolaven, anotaven i cornentaven al rnarge o entre 
línies. Els formularis passaven d'uns notaris als altres, especialment 

64. Aquest prestigi cls era reconegut, poc o molt, pcls notaris espanyols: a més 
de la consagració de la denominació catalana de notari per la llei del 1862 de queja 
hem parlat, vegeu el fragment de l'article de Gonzalo de las Casas -publicat al «Boletín 
del Notariado>> el 1858- reprodult per FrcA, Los formularios notariales y la fonnación del 
notario en Cataluiia, «Anales de la Academia Matritense del Notariado», Madrid 1978, 
tom XXII vol. 1 pp. 331-332. 

Una al·lusió a la «diferente[ ... ] condición intelectual, social y económica» dcls notaris 
calalans i deis ((castellans)) del s. xrx la trobem a Manuel ANDRINO, Galerla de Notarios. 
U11 def(msor de la articulación unitaria del Notariado españoL Pablo Cardellac, ((Gazeta de 
los Notarios)) 30 (nov. 1991) p. 2, perO scnse més dades ni comentaris. 

65. NoGUERA, Los notarios de Barcelona en el siglo xvm, pp. 84~89. 
66. També en trobem una enumeració amplia a BRocA, Historia ... , pp. 460~463. 
67. José M. SANAHUJA SOLER, Tratado de Derecho Notarial, Barcelona, Bosch 1945, 

2 vols. És Premi Falgucra t 943. 
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en cas de successió de la notaria. La majoria de formularis eren 
anomms, i no els donaven ni els hem de donar més valor que el de 
l'eina de treball que realment eren. De Catalunya, no coneixem cap 
formulari ni cap tractat sobre fórmules notaríais, medieval o modern, 
-amb l'excepció del De pactis nuptialibus de Fontanella, si és que és 
aplicable al cas-68, amb un desenvolupament doctrinal i o una fama 
comparables a les obres deis italians Rolandino Passagieri, Pietro 
d'Unzola i Salatiele, de les quals molts deis nostres en són meres 
adaptacions i resums. 69 Tanmateix, alguns d'aquests tingueren una 
difusió i ·fama especial, en part pels seus comentaris i obsenracions 
realitzats amb finalitat doctrinal i o didactica, i n'hem arriba! a 
coneixer el nom de !'autor o d'un deis autors; en cilarem els següents: 

De la baixa edat mitjana, el formulari del notari gironí Pasqual 
de Montagut (s. XIV), que conté un breu tractat sobre !'abas! de les 
normes de dret comú, de les accions i de les excepcions que poden 
ésser objecte de renunciació; el del notari barceloní Gabriel Canyelles 
(s. x1v); i el del notari mallorquí Guillem Vedell (també del s. xv), amb 
una extensa introducció on explica els actes i contractes, i fa present 
el seu objectiu de contribuir a extirpar el mal costum deis notaris 
d' «apponere verbositates et alia supervacua inutilia, etc.». Tots tres 
recordats per Pons i Guri.70 

Al s. xvn, prengué fama i fou objecte d'impressions successives 
el formulari del notari barceloní Jeroni Galí,71 que acompanya les 
fórmules amb tot de glosses; i alguna anomenada tingué també el 
formulad del notari també barceloní Jaume Corbera, especialment 
adre~at als rectors i curats que exercien la notaria en les parrüquies 
llurs. 72 

Del s. XVIII, hem de tornar a esmentar el Viridarium artis Notariae 
del notari Joseph Comes, el segon volum del qua! conté fórmules;73 

i 1' enorme difusió que va tenir la Cartilla Real para Escribanos del notari 
valencia Caries Ros i Hebrera. 74 

68. Relaciona el De pactis nuptialibus de Fontanella amb els tractats i fonnularis 
notarials FrGA a Los formularios ... , p. 327. 

69. Figa ha estudiat les relacions deis formulads italians i catalans ambla teoria 
i la practica notarials, i amb la formació i selecció deis notaris a Catalunya (FrGA, Los 
formularios ... , pp. 321 ~333; sense notes). 

70. J. M. PoNs 1 GuRr, Corpus Iuris, a Documents Jurídics de la HistOria de Catalunya, 
Dep, de Justícia de la Generalitat de Catalunya 1992, p. 128. 
Pcr a les obres de Gabriel Canyelles, vegeu BRocA, Historia ... , pp. 401 i 398. 

71. J. GALí RAMoN, Opera artis notariae, theoricam simul et practicam eruditionem 
competentia, Barcelona 1682. 

72. Francesc OuvÉ r ÜLLÉ, Notes a l'entom d'w1 fOrmulari notarial del segle xvu de 
les comarques tarragonines, a EHlNCHRN, pp. 223~225. 

73. Vegeu supra § 2.1.3. l. 
74. A RoDRíGuEz ADRAoos, Galería de Notarios. Carlos Ros, jjGazeta de los Notarios>> 

29 (oct. 1991) pp. 2-3. En aquest article l'autor ens rcsumeix les vicissituds de les diferents 
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Del s. XIX en~a són cada vegada més nombrosos els formularis 
impresos; sense voler-ne fer una enumeració exhaustiva, direm que, 
arran de l'aparició de la llei de notaria el 1862, tenim el Formulario 
completo de Notaría, confegit per !' activíssim notari Falguera, 75 aquest 
formulari, segons Broca, «conservó la tradición catalana»;76 la 
Jurisprudencia práctica de Pau Cardellach; el formulari de capitulacions 
matrimonials de Torrent i Garriga;77 i, ja en els nostres dies, el 
Formulari notarial de P. Avj]a Navarro, amb una interessant (des del 
punt de vista historie) introducció del notari Vicen~ Font i Boix.78 

Tenint en cornpte que aquesta ponencia se centra en les activitats 
no estrictament professionals deis notaris, i consideran! que els 
formularis notaríais són una eina indispensable per a l'exercici de la 
professió, no ens estendrem n1és en aquesta n1ateria ni enumerarem 
més formularis per tal com no van tenir cap importancia doctrinal 
ni una difusió digna d'esment, i ens remetem a treballs que en porten 
amplia bibliografia.79 

cdicions d'aquesta obra, i enumera d'altres obres anEtlogues del mateix autor, si bé d'abast 
i importancia inferior. 

75. Barcelona, 1862 i 1888. 
76. BRoci\, Historia ... , p. 461 i n. 26. 
77. Formulario de capitulaciones matrimoniales y testame11tos, an·eglado a la 

legislación y costumbres de Catalufia, Barcelona 1885 i 1888 (GEC). BRoci\ cita aquesta 
obra al costat d'una altra sobre el matcix tema escrita pcr un advocat d'Igualada, M. 
Balcclls i Tarragona (Historia ... , p. 462 n. 34). 

78. Bosch, Barcelona 1987. 
79. Una edició d'un formulad notarial que va precedida d'un estudi concís perO 

substanciós sobre els formularis i sobre aspectes socials deis notaris, en el qual cita molta 
bibliografia i no únicament la més coneguda, és la de Josepa CoRTEs, Fonnularium 
Diversorum lnstrumentorwn. Un formulad notarial valencia del segle xv, Sueca 1986. 

També relaciona llargament bibliografia histOrica sobre formularis notarials catalans 
OuvÉ, Noles a l'wtorn d'un fornulari notarial del segle XVJI de les comarques tarragonhtes. 
EHINCHRN, p. 219 n. 1. 

Una bibliografia histOrica sobre fonnularis la trobem als repertoris publicats pel 
malaguanyat Joscp TRENcHs, Bibliografía del Notariado en Espafia (Siglo xx}, publicat a 
EHDAP IV (1974) pp. 204-205. 

Del mateix TRENCHS, una relació dels formulatis impresos a Fuentes impresas para 
la Historia del Notariado Catafán (Siglos xv~xix), EHDAP IX (1981) pp. 7-26. 

Un plantejament ampli i general sobre cls formularis notarials catalans, amb una 
llarga bibliografia, els tenim a BoNo, Historia del Derecho Notarial Espmiol, Madrid 1982, 
vol. I.2, pp. 39 i ss. 

PoNS I Guru comenta els continguts deis tractat's i fonnularis i el seu ús pels notatis 
catalans, i enumera els formularis que es conserven a l'Arxiu HistOrie Fidel Pita d'Arenys 
de Mar, a Algunes orientacions per a la utilització deis fans de seccions históriques en 
districtes notaríais, <<Recull...)), vol. I, pp. 185-189. 

Vegeu també la Introducció de V. Font i Boix al formulad de P. AVILA NAVARRO citat 
a la nota 78. 

FIGA, en la seva original i suggestiva conferencia, en fa també una llarga enumeració, 
i en cita alguns de desconcguts (Los formularios ... , pp. 321-322). 

Antoni Mut, arxiver de l'Arxiu del Rcgnc de Malloca, té en premsa un estudi exhaustiu 
sobre cls fonnularis notarials mallorquins (dcc aquesta informació a l'amic Jaume Riera 
i Sans). 



42 SEBASTIA SoLÉ 1 CoT - PERE VERDÉs 1 PuoAN 

2.1.3.3. Vocabularis 
NOinés en coneixem un, 

mínimes.80 

va tenir una importancia 

2.1.3.4. L'ensenyament de la teoria i practica notarial 

difusió 

Durant molts segles, l'únic ensenyament de l'art notarial es va 
fer, com sabem, morando in arte. L'any 1795 es varen crear unes 
ciitedres de notaria en el si del Col·legi de Barcelona, la documentació 
relativa a les quals es traba a l'arxiu del mateix col·legi.81 Aquestes 
dltedres, destinarles a donar una preparació teOrica i practica adient 
als futurs notaris, varen ésser creades en una epoca de febre -general 
a tot Europa-, de creació d'escoles ti:cniques de tota classe,82 febre 
que mostra una de les característiques més positives de la IJ.]ustració 
i que a Catalunya va tenir un resso molt més gran que en cap altre 
lloc de la Península. Varen funcionar, segons Noguera, fins a la llei 
de notaria (1862).83 D'aleshores en~;a, la preparació deis opositors de 
notaries ha funcionat d'una manera espontania i particular al marge 
del Col·legi, perdent els objectius de forrnació practica tan valorats 
fins aleshores. 

2.2. Participació professional en la forrnulació del dret 

Els notaris, tant per la seva potestat fedataria com per la seva 
pericia documentalística i jurídico-practica, participen en la formulació 
del dret en varies de les seves fases i formes. 

A través de la documentació, tan normativa com d'aplicació del 
dret, els notaris se'ns rnanifesten arreu corn els qui més bé coneixien 
els drets municipals i els costums, i els qui més preparats estaven 
i més a ma tenien la tasca d'elaborar compilacions i fins i tot 
certificacions de lleis, privilegis i costums. Les diverses institucions, 

80. M. Milagros CÁRCEL ÜRTl, Un vocabulario jurídico del siglo XVI, EHDAP IX (1981) 
pp. 249-262. 

81. NoGUERA, Los notarios ... , pp. 87-89. 
82. Com cns recorda ScHOLZ, El notariado ... , pp. 226-228. 
Sobre l'ensenyament a Barcelona als seglcs xvm i XJX, vcgeu: Santiago RIERA 1 TuEBoLs, 

Ciencia i tecnica a Catalunya durant la segona meilat del segle xvm, a ({Segon Congrés 
d'HistOria Moderna 1988ll, «Pedralbes)) 8.II (1988), pp. 211-226, amb for~a biblíografia; 
CARRERA PUJAL, La ensefímtza profesional en Barcelona en los siglos XVIII y XIX, Barcelona, 
Bosch 1957; una extensa relació bibliografica sobre el tema la fa FoNTANA al vol. V de 
la HistOria de Catalunya dirigida pcr VILAR, Ed. 62, pp. 469-70 i 495. 

83. NoGUERA, Los notarios ... , p. 88. Noto una certa imprccisió en aquesta afirmació; 
és possiblc que les c8.tedres de notaria del collegi barceloní continuessin funcionant fins 
alguns anys dcsprés de la llei notarial del 1862. 
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sobretot les universitats o n1unicipis, els encomanen aquestes tasques, 
tant amb la finalitat de facilitar l'aplicació del dret vigent com de 
defensar-lo de les escomcses deis reis -sobretot- i deis senyors, pero 
el mateix faran, si s' escau, al servei deis poderosos. 

2.2.1. REDACCIÓ 1 AUTENTICACIÓ DE TEXTOS NORMATIUS (PROMULGACIÓ 1 

PUBLICA CIÓ) 

Les versions oficials deis textos normatius, per tal de tenir el 
caracter d'autimtiques, que és el que els donava la for~a. solien ésser 
redactarles per un notari o sota la supenrisió d'un notari, que hi posava 
la climsula corresponent amb el sen signe. Així trobem notaris que 
expedeixen copies autentiques de privilegis, cartes de poblament i de 
franqueses, convinences, ordinacions, etc.84 

També els notaris expedien copies autentiques de les disposicions 
normatives i deis documents d'aplicació del dret existents als arxius.85 

L'expedició d'aquests trasllats autentics, totals o parcials, o simples 
certificats, encara que el notad no pogués donar-los més valor del 
que tinguessin per se, sovint era basic per a l'aplicació i vigencia deis 
esmentats textos i documents, i de vegades els conferia, de fet, més 
valor del que realment tenien. També emetien informes pericials sobre 
l'autenticitat deis esmentats documents. Alguns textos i documents 
for~a antics i importants els coneixem només per mitja de trasllats 
notarials for~a posteriors.86 

84. La carta de franqueses de Baga, de l'any 1234, és autenticada pel prcvere i 
capella de Sant Esteve, i notad, Pcre Colomer, per manament del scu scnyor, Galceran 
de Pinós (Joscp M. FoNT r Rms, Carta de franquesa de Bagil, a Docwnents Jurídics ... , pp. 
66 i 73). (En canvi, la carta de població de Lleida, del 1150, la signa, al final de tot, 
«Pon¡;, escriva, qui aixO escriví el dia il'any damunt escribl -FoNT, op. cit., p. 57-: el 
1150, ni la professió ni la tCcnica notarial encara no s'havien descnvolupat). 

La participació dels notaris en les cartes de població i franquesa es pot seguir 
a J. M. FoNT Rws, Cartas de población franquicia, Madrid-Barcelona 1969-1983, 2. vals. 

85, Un cxemple notable el tenim en el cOdex deis Furs de Valencia, signat pel 
protonotari rcial Bonanat Pera en complíment d'un decrct del rei donat a la cort de 1329, 
que es conserva a l'Arxiu Municipal de Valencia (CotóN, GARcfA, Furs de Valencia, vol. I 
pp. 68-69). De fet, aqucst cas, per les seves circumsHmcies i caracteristiques, podriem 
dir que és una publicació del text legal. 

86. En posarem només dos exemples: el cartoral del Llibre de Privilegis de la Vila 
d'Ulldecona, comenc;at a redactar el 1482 i tancat el 1593, que reproducix privilegis i 
documents que es remunten a l'any 1150, tots degudament autcnticats per notari (Enrique 
BAYERRI, Llibre de Privilegis de la Vila d'Ulldecona, Tortosa 1951, prOlcg, s.p.). I el Llibre 
dels Privilegis del Monestir de Sant Cugat del Valles, que conté, entre d'altres documents, 
butlles papals suposadarnent des de l'any 1002: al final de cada document, un notari 
]'autentica dient que ha estat copiat literalment del cartoral del monestir, autcnticacions 
la més antiga de les quals és la del notad de Barcelona Jaume Sastre de l'any 1534 (José 
Rws, Cartulario de Sant Cugat del Valles, Barcelona 1945, pp. XX-XXI). 
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2.2.2. ELS CARTORALS 1 EL SEU VALOR FORMAL 

Esmentarem el cas deis cartorals, que són compilacions de 
documents d'aplicació del dret que, per la seva importancia i materia, 
s'aproximen a les disposicions normatives generals. Pertanyen, sobretot 
els més antics, als orígens de la baixa edat mitjana, i, en general, a 
un període d'immaduresa i indefinició de les institucions jurídiques; 
així, els més antks diuen que són redactats per escrivans o notads, 
quan aquests mots no tenien encara la seva significació definitiva ni 
la professió notarial no s'havia conforma! amb les característiques que 
des del s. XIV Ji seran propies. 87 Hi ha cartorals que duen autenticació 
notarial, document per document,88 o nornés encap~alament i clausura, 
o tan sois clausura; i n'hi ha que no duen cap mena d'autenticació 
notarial.89 Tant si duen autenticació com si no, el cas és que, durant 
molts segles, els documents continguts en aquests cartorals han estat 
tinguts per autentics talment com si portessin l'esrnentada autenticació,90 

i els notaris n'han expedit teslimonis talment com si els lraguessin 
d'un !libre notarial. No va ésser fins al s. xvm que, coincidint amb 
1' exacerbació del regalisme (la majoria deis cartorals contenien els 
privilegis d'institucions eclesiitstiques, i els pertanyien) i el 
desenvolupament de la crítica historica, hom va comen~ar a discutir
ne, amb finalitats eminentment patrimonials, el contingut.91 

2.2.3. EXPEDICIÓ DE CÓPIES AUTENTIQUES J ELABORACIÓ DE COMPILACIONS 

DE NORMES VIGENTS JA PROMULGADES I PUBLICADES 

En molts camps, els notaris catalans jugaren un paper molt més 
destaca! a la baixa edat mitjana que no pas a l'edat moderna. Un n'és 
la redacció de copies autentiques i elaboració de compilacions -faig 
servir aquest mot en el seu sentit més generic i cornprensiu-, també 

87. Vegeu, p. ex., TRENCHS, Los escribanos ... , pp. 8 i 16 i, en general, els treballs 
d'aquest autor citats a les notes 1 i 9 de la Introducció; i FIGA, Los (iJ¡mularios ... , p. 327, 
on csmcnta el rcflcx en els cartorals de les noves orientacions jurídiqucs arribades d'Italia. 

88. És el cas, p. ex., del cartoral de Santa Matia de Roca Rossa (PoNs 1 Guru, El 
cartoral de Santa Maria de Roca Rossa, Fundació Noguera, Barcelona 1984, pp. 8-9), o 
del Llibre de Privilegis de la Vila d'Ulldecona (BAYERRI, op. cit.). 

89. M'ha explicat aquell autor -Pons- que hi ha cartorals que duen autenticació 
notarial document per document, com el de Santa Maria de Roca Rossa; n'hi ha que 
duen encap9alament i clausura, d'altrcs, només clausura, i n'hi ha que no duen cap mena 
d'autenticació notarial, com el de Carlemany, de Girona, o el de Santa Maria de Besalú. 

90. Pertanyicn la majoria a institucions eclesiastiques; eren vclls -de 
«Vetustissimum)} són sovint qualificats, vegeu Rrus, op. cit. a la nota següent, p. XXI 
i ss.-, grossos, enquadernats luxosament. .. Feien, dones, respecte. 

9L José Rrus, Cartulario de ((Sant Cugab) del Valles, CSIC, Instituto de Estudios 
Medievales, Barcelona 1945, vol. I, pp. XX-XXIX. 
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autenticades, de disposicions vigents,92 activitat relacionada amb la 
defensa deis drets municipals i deis drets territorials o generals deis 
regnes, amenac;:ats, els primers pels segons, i tots dos pe] dret deis reis. 

Prescindint ara de la possible participació de notaris en 
l'elaboració de cartorals a la queja ens acabem de referir, a la baixa 
edat mitjana trobem els notaris actuant de manera importan! en les 
tasques compiladores de drets, privilegis, costums ... , tant municipals 
com generals. Els notaris Pere Tamarit i Pere Gil redactaren, J'any 
1272, per encarrec de la ciutat de Tortosa, els Costums de Tortosa.93 

El notari Ramon Ferrer féu, a mitjan s. xrv, per endtrrec de la ciutat 
de Barcelona, una compilació -la primera?- del dret general de 
Catalunya.94 Mateu Adria, a la mateixa epoca, inicia la traducció i 
adaptació de les Leges Palatinae del regne de Mallorca. Les compilacions 
de drets, privilegis i costums de diferents municipis eren elaborades 
i redactades per notaris locals que treballaven habitualment per al 
comú,95 corn veurem detalladarnent més endavant. L'arxiver i notari 
Diego Garcia, per disposició de la cort de 1413, col· labora estretament 
en la preparació i redacció de la compilació del dret general de 
Catalunya ordenada perla mateixa Cort96 i acabada el 1422, i diversos 
notaris n'expediren copies autentiques per encarrec de diferents 

92. La versió més antiga de la carta de franquesa de Baga que conservem és en 
una protesta notarial deis cOnsols bagadencs del1378, pergamí del fons notarial de Baga 
avui a l'Arxiu de la Corona d'Aragó; encara als segles xvr i scgüents registrem nous trasllats 
notarials del seu text amb ocasió de conOictes o informadons govematives (FoNT I Rws, 
Carta de {ra11quesa ... , p. 74). 

93. Els notaris esmentats redactaren fins i lot un prbleg justificatiu del text deis 
Costums (Jesús MASSIP,Els Costums de Tortosa, aDocumentsjurídics ... , pp. 144-145). Vegeu 
també J. MASIP FoNOLLOSA (pr.), Collsuetudines Dertosae, Instituto de Estudios Tarraconenses 
((Ramon Berenguer IV)), Sección de Estudios Jurídicos, Diputación Provincial de 
Tan·agona, 1972. 

94. En aquesta compilació ((s'hi reunicn els usatges de Barcelona, seguits de les 
constitucions de corts [ ... ], estatuts de pau i treva, costums de Catalunya (Pere Albert) 
i altres textos jurídics catalans)) (J. M. FoNT r Rrus, Constitucions de Catalunya. Incunable 
de 1495, Barcelona 1988, p. XXVIII n. 78). El professor Mor l'ha considerada una 
compilació oficial (C. G. MoR, En tomo a la fOrmación del texto de los (( Usatici Barchinonae», 
a ((Anuario de Historia del Derecho Españob (Madrid) XXVII-XXVIII (1957-1958), p. 431 ). 

95. Moltes d'aquestes compilacions, intitularles o anomenades «llibre de privilegis)), 
han estat concgudes amb el no m de dlibre verdll, <(!libre vcnnelh ... pel color de les luxases 
tapes amb que són enquademats, tapes proporcionarles a la importancia jurídica i política 
que tenien per a la institució municipal. Broca, a la scva Historia del Derecho Catalán ... , 
dedica un llarg apartat a dcscriure les ((col·leccions de costums i privilegis locals)) (pp. 
283-340). 

Actualment, la Fundació Noguera i alguns municipis n'han publicats alguns, i en tenen 
d'altres en curs de publicació, alguns deis quals citem a les notes següents. 

96, La cort, en una constitució, ordenava l'elecció pel rei, (cab assentiment de la 
cort general, [de] tres banas e idoneas personas, e un apte notari, las quals comproven 
bé los usatges, [ ... ] e las constitutions generals de Cathalunya, e [ ... ]n (BRocA, Historia ... , 
p. 376). 
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institucions polítiques de Catalunya.97 Notaris mallorquins i valencians 
duen a terme les úniques compilacions -merament privades la 
majoria- del dret general deis regnes respectius als segles xvr i xvn.98 

Antoni Sanmartí, escriva de l'ajuntament de Lleida, elabora i 
imprimeix, molt a comen~aments del segle XIX, una compilació de les 
disposicions reials fonamentals del regim de Nova Planta de Catalunya, 
molt clara i completa, que resulta molt útil, sobretot a les inslitucions 
municipals a les quals va adre~ada.99 

L'arxiver i notari Pere Miquel Carbonell anota profusament els marges del manuscrit 
llatí arquetípic d'aquesta compilació, afegint-hi fon;a disposicions; i potser també són 
seves les notes marginals (corrcccions, aclariments, comentaris, afegitons, disposicions, .. ) 
de l'exemplar arquetípic de la versió catalana (FONT, Constitucio11s ... , pp. XLIV i n. 11 
i LIV). 

97. És, naturalment, de la primera compilació oficial catalana de la que en 
coneixem més cOpies notarials, csscnt com va ésscr l'única anterior a la impremta: el 
notari Gil Cases en redacta una cOpia el1421; l'mxiver i notari Diego Garcia en redacta 
una altra, <<racione scribendi ct comprobandi [ ... ] in romancio)) el 1434 per als cOnsols 
de Perpinyil; i aqucll mateix any també en redacta una altra el notari Bernat Pi (FONT, 
Constitucions ... , pp. XXXVI~XXXVII n. 116). Després, amb la impremta, tot aixü ja no 
faria tanta falta, o no en faria gens. 

98. A Mallorca, foren redactades per notaris i en prengueren el nom, les 
compilacions següents: el Llibre d'En Pere de Sant Pere, (segles xrv i xv); el Llibre d'En 
Rosselló Vell (s. xv); el Llibre de N'Abelló (1515), de Joan Abelló; les Ordinacions i sumari 
deis privilegis, consuetuts i bons usos del regne de Mallorca, impreses el 1663, d'Antoni 
Mol! (José M. QuADRADo,Privilegios y franquicias del Reino de Mallorca, Palma 1894). 
Aquestes compilacions, totes sense sanció oficial si b6 d'ús fon;a cstCs i d'autoritat 
reconeguda de fet, contcnen disposicions de natural esa ben variada: privilegis, transaccions, 
convcnis, concOrdies, capítols de cort, ordinacions, estatuts i estils de cúria, dcclaracions, 
sentencies, cdictes, usatges de Barcelona ... 

Una compilació de privHegis mcnorquins és deguda a Bartomeu Deyil, notari i cirurgiil 
del s. xvm (DBA). 

A Valencia, la la edició deis Furs en col·lecció general fou feta sobre una cOpia del 
notati Gabriel Lluís d'Arinyó, impresa l'any 1482 (A CoLON, A. GARCIA, Furs de Valertcia, 
Barcino, Barcelona 1980, vol. I, p. 71), aquest notari en finanr.;a, si més no, la magnífica 
estampació (Ruaró r BALAGUER, De l'Edat Mitjana al Renaixement, pp. 132-133; vegeu infra 
§ 5.2.4). Conté els Furs de Jaume I i els posteriors fins a la cort de 1436. 

L'editor atribueix a un altre notari, Lluís Alanya, l'claboració d'una altra compilació 
impresa suposadament l'any 1515 i intitulada Aureum o pus regalium privilegiorum civitate 
et regni Valwtiae. 

La 2a edició deis Fms en col·lecció general, aquesta vcgada amb sanció oficial, va 
fer-sc sobre una cOpia del notari Francesc Joan Pastor, ell548, i es va intitular Fori Regni 
Valentiae. Conté des deis Furs.de Jaume I fins als de la cort de 1542 (CoLóN, GARCfA, op. 
cit., pp. 72 i SS.). 

Sobre aquestes compilacions, vcgcu també LALINDE, Iniciación ... ,§§ 332 i 334; CLAVERo, 
Temas de Historia del Derecho: Derecho de los Reinos, Sevilla 1980, pp. 165-167. 

99. Antonio SANMARTf, Colección de Ordenes relativas a la Nueva Pla11ta de la Real 
Audiencia de Catalui1a ... , Lleida, s.a. 

No ens consta que Sanmartí fos notari públic, tot j que ho considcrcm probable. 
Sí que tcnim constancia, emperO, d'un tal Joaquim Sanmartí i Creu, que cxercí de notari 
a Flix els anys 1767~1768 i a Pobolcda els anys 1769-1780; i d'un altre Joaquim Sanmartí, 
notari de Lleida cls anys 1821~1840 (Llui:sa CAsEs I Loscos, Cataleg deis protocols notarials 
de Lleida, Fundació Noguera, Barcelona 1983), que podrien ésscr, rcspcctivament, el pare 
i el fill del notari compilador: circumst~mcics que, naturalmcnt, cal comprovar. 



L'APORTACIÓ DELS NOTARIS A LA SOCIETAT CATALANA ••• 47 

No ens consta, en canvi, cap intervenció similar de notaris, ni 
en la compilació de 1585-1589 ni en la de 1702-1704, més enlla de 
la seva intervenció preceptiva i indispensable en el desenvolupament 
de la cort general: aquestes dues darreres compilacions, a diferencia 
de la de 1422, en tenir ja cada una el precedent de !'anterior, que 
a més havien estat impresa, ja no caldria autenticar ni els textos legals 
que hi eren in el osos ni els exemplars impresos pe] fet d' ésser -a 
diferencia deis manuscrits- tots ben iguals. Tanmateix, tenint en 
compte que aquestes dues últimes compilacions no han estat prou 
estudiarles, és possible que algun clia tinguem dades noves sobre la 
intervenció de notaris en la seva elaboració. PerO no hi confiéssirn 
pas gaire. A 1' eclat moderna, el paper deis notaris en el camp de la 
formulació del clret és molt menys important i clirecte del que ho era 
a la baixa eclat mitjana, talment com és molt menys important la seva 
intervenció en !'alta política i en la literatura. L'expansió de la impremta 
hi cleu jugar el seu paper: els textos impresos ten en una foro;:a enorme, 100 

són una altra cosa, i el món ele la impremta és totalment alie -i gairebé 
antitetic i rival-101 a l'art de la notaria, a la funció deis notaris. 

1 OO. Els documents impresos gairebé ten en tan la fon;a -de fet, encara que no de 
dret- com els documents notarials, sobretot psicoiOgicament (el que alguns han 
anomenat <<la magia del paper imprCs)} ). És pcr aixO que, conscientment o inconscicnt, 
els notaris considerarien la impremta com a un rival, com a un competidor indesitjat 
i indesitjabie. 

La fon;a o prestigi, el valor d' «autenticitab> donat de fet als textos impresos vindria 
refon;at per la doble o triple o fins i tot quadruple censura a que eren sotmesos, la qual 
cosa els conferia davant de tothom un caracter de quasi oficialitat, de veritat recalzada 
en l'autoritat reial i eclesiastica. AixO és, si més no, el que s'esdevé en els pai·sos curopeus 
de rCgim polític més autoritari amb les gasetes o publicacions periOdiques de noticies, 
antecedents directcs dels butlletins oficials actuals (SoLÉ I Cor, La comunicació de les 
ordres pels corregidors als pobles del Principal de Catalunya sota el rJgim de la Nova Planta, 
«Anuario de Historia del Derecho Español)} LV, Madrid 1985, pp. 783-791). 

101. Tot i que cls documents notarials reprodueixen en gran pa11 fórmules fixades, 
foren rclativament pocs els formularis que s'imprimiren, i els notaris no se scrviren de 
la impremta pcr a \'extensió de les escriptures fins a la scgona meitat del segle xx, tot 
i que en un principi semblava que acceptarien de bon grat elnou mitja (vegeu in(ra 5.2.3) 
(l'exemplar impres més antic que coneixem de la vcrsió catalana de la sentencia arbitral 
de Ferran II sobre cls remences, conservat a l'Arxiu Reial de Barcelona, duu manuscrita 
l'autenticació de l'arxiver Pcrc Miguel Carbonell -Alberto ToRRA, Una edición h1eunable 
mal conocida de la sentencia arbitral de Guadalupe, «Cuadernos para Investigación de la 
Literatura Hispánica}), Fundación Universitaria Española, Seminario «Menéndez Pela yo}) 
núm. 18, Madrid 1993, pp. 301-303-, perO és un cas excepcional, tant perla imporümcia 
de la sentencia, com perque pertany a l'activilat de la més alta institució de govern; en 
tot cas, és un procediment analeg al de les compilacions, fins al s. XVI, que he explicat 
més amunt); perO se'n desvincularen ben aviat, no sabem com ni perque. 

Sembla com si imprcmta i notaris estiguessin renyits, com si els notaris, originariament 
escrivents, haguessin adoptat envers la impremta l'actitud d'hostilitat i recel davant una 
novctat prOpia d'aquell que té por de quedar-se sense feina o de perdre els seus privilegis 
socials i econümics, actitud que, per exemple, van adoptar personalitats vincularles amb 
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Catalunya, i sobretot Barcelona, ha esdevingut una c<província», i, de 
mon1ent, no pas de les més importants. El país viu una decadencia 
política i cultural profunda, s'ha de resituar dins el nou ordre, la crisi 
economica és greu, si bé tot plegat no és ben bé tal com ens ho han 
plantejat molts historiadors des de mitjans del nostre segle, ni va tenir 
la gravetat elegíaca amb que ho han vestit uns i altres. Sigui com 
sigui, les aportacions deis notaris catalans a la societat reflecteixen 
les crisis d' aquesta societat, i també els notaris catalans s'hauran de 
resituar en el nou ordre, cosa que faran durant el segle XVIII empesos 
per les noves circurnstancies. 

2.2.3 .l. Elaboració de compilacions de privilegis i altres drets 
mwúcipals 

La gran quantitat de compilacions de drets municipals 
-privilegis, ordinacions, costums ... - així corn la seva vitalitat a 
Catalunya -com en general a tota l'area mediterrania- i la seva 
importancia per als municipis, en general d'ambit molt més extens 
que l'estrictament urba al que avui estem acostumats, ens ha aconsellat 
d' obrir aquest apartat per no fer les notes massa feixugues. Aquests 
!libres que contenien els «títols», 90 és, els fonaments jurídics deis 
seus drels, privilegis i llibertats, tenien tanta importancia que eren 
copiats amb gran cura, enquadernats amb gran luxe, i guardats amb 
grans precaucions, per la qual cosa molts eren i són encara designats 
amb el nom del color de les seves luxases tapes. 102 Eren, dones, 
l'equivalent deis cartorals de les institucions reials i eclesiastiques, pero 
no tingueren tant de valor ni for~a per la feblesa de les institucions 
municipals; la seva redacció és, en general, més tardana que la deis 
cartorals esmentats. 

la indústria de la cOpia manuscrita als segles xv i XVI (deis quals el monja, humanista 
i historiador alcmany Johannes Tritheim -llatinitzat Trithcmius- en va ésser el cas més 
celebre). 

Aquesta actitud d'hostilitat i rcccl dels notaris envers la imprcmta --d'ésscr certa 
i general, com sembla ésser- potser ajudaria a explicar l'escassetat de llibres que Moreu
Rey observa en cls notaris de Barcelona al s. xvrn (Enrie MoREU-REY, Sociologia del/libre 
a Barcelona al segle xvm. La quantitat d'ob.res a les biblioteques particulars, EHDAP VIII 
(1980), pp. 275-303). 

Tot aixO són hipOtesis per estudiar. PerO que els notaris van viure i trehallar d'esqucna 
a la impremta durant tota l'Edat Moderna, i fins al mateix segle X.'<, cns scmbla un fet 
incontestable. Només hem de tenir en compte que, a mesura que avanya l'edat moderna, 
la impremta es fa servir cada vegada més per a tota classe de menesters socials, i 
especialment per a les disposicions de govem, de manera que podríem dir que, cap a 
la scgona meitat del scgle XVIII, quan hi ha el gran dcsenvolupamcnt econOmic i polític, 
hom se serveix amb tanta habitua\itat de la impremta que en ccrta manera equival al 
que després sera la maquina d'cscriure. PerO els notaris en queden complctament al 
marge. 

102. GEC, !libre § 2.2 pcr Antoni M. Aragó. 
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Naturalment que on més llibres d'aquests hi havia era a 
Barcelona, gairebé tan important tata sola com la resta de ciutats i 
viles del Principal juntes. Duran i Sanpere defineix els llibres deis 
privilegis de Barcelona -definició extensible als de les altres ciutats
com a cartularis on eren copiats els privilegis obtinguts, així corn 
d'altres disposicions, i les cOpies hi prenien condició d'autenticitat. 103 

Hom data el 1345 el Llibre Verd de la Ciutat de Barcelona, redactat, 
per encarrec de la ciutat, per l'escriva del consell municipal i notari 
Ramon Ferrer, que copia 115 privilegis de la ciutat o deis seus 
ciutadans i que, a més, havia de contenir, segons l'endtn"ec del consell, 
els Usatges, paus i treves, constitucions de cort i altres documents 
relatius a la Ciutat. El notari era encarregat de fer el trasllat i la 
compulsa deis documents, així com d'ordenar-los per regnats i 
materies. Amb el te1nps, calgué anar copiant privilegis i disposicions 
noves, i es confegiren d'altres llibres. 104 Davant la dificultat de consultar 
tot aquest material, foren elaborades les anomenades rúbriques o 
índexs deis documents per tal de trabar-los més facilment. 

La primera rúbrica general fou feta pe] mateix Ramon Ferrer. 
Foren continuarles pels escrivans de la ciutat Francesc Martí i Bernat 
Soler, -que no sabem si eren notaris-, el text deis quals s'ha perdut 
pero que en tenim noticies per Villanueva. 105 Tot i els esfor~os del 
Consell per tenir al dia les rúbriques, no en tornem a trabar fins a 
les del notari Esteve Gilabert Bnmiquer, escriva i síndic de la ciutat. 
Va redactar, també per encarrec de la Ciutat, la Rubrica regiorum 
privilegiorum (1610) -perla importancia que a !'epoca tenia el cerimo
nial (amb les precedencies, preeminencies, etc.) i els precedents-, va 
continuar la Rubrica d'Ordinacions de Bernat Soler, i va escriure el 
Cerimonial deis magniflchs consellers i regiment de la ciutat (1614), 
conegut per sempre més amb el nom de Rúbriques de Bnmiquer; en 
aquesta darrera obra hi ha recollides i extractades les deliberacions 
del Consell de Cent, privilegis, pragmatiques, i acles de tata mena 
relacionats amb la Ciutat; fou continuada pels notaris Joan Guiu i 
Gemni Brotons fins a finals del s. xvn; fou impresa per l'Ajuntament 
de Barcelona en 5 volums, que aparegueren de 1912 a 1916.106 

103, A. DuRAN r SANPERE, Barcelona i la seva histOria, Curial, Barcelona 1973, pp. 127" 
160. 

104. L'any 1608, quatre notaris de Barcelona volen examinar els tres \libres verds 
i cls quatre de vermclls de privilegis de la Ciutat de Barcelona (MAs, Notes históriques 
del Bisbat de Barcelona, vol IV, p. 224,n. CCCLXVIII, citat per Rms, Cartulario ... , pp. XXI
XXII; sense citar textualment). 

!05. Jbid. 
106. Ibid. Vcgeu"ne el rcsum del mateix Duran a GEC, s.v, Cerimonial dels mag~tf{ics 

COI1sel!ers, com també el prüleg escrit pcr Francesc Can·cras i Candi (Rúbriques de 
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Les altres ciutats i viles catalanes uo tenien la complexitat social 
i institucional de Barcelona, per la qua! cosa l'elaboració i redacció 
d'aquestes compilacions ha estat molt més senzilla, si bé la finalitat 
que les ha promogudes ha estat identica, i els mitjans d'elaboració 
i el procediment acumulatiu, ana.legs. Notaris han estat els que han 
redactat el Llibre deis Privilegis de la Vila d'Ulldecona, 107 el Llibre Vermell 
de l'Arbo9, 108 el Llibre de Privilegis d'Jgualada, 109 la Recollecta de tots 
los privilegis e ordinacions de la vi la de Perpinya, 110 el Llibre de Privilegis 
de Cervera, 111 el Llibre Verd de Vilafranca [del Penedes], 112 els de Tarrega, 
Manresa, Balaguer, etc. 1 13 

2.3. Participació en l'elaboració de lleis de l'epoca conternporania 

A !'epoca contemporania, la intervenció deis notaris en la 
formulació del dret, principalment en l'elaboració de les lleis, s'ha 
realitzat de manera exclusivament personal o bé col·lectivament a 
través de l'organització co].Jegial. 

2.3.1. PARTICIPACIÓ PERSONAL 

La participació personal dels notaris catalans en 1' elaboració de 
les lleis ha estat notable en alguns casos, pero no ha estat freqüent. 
Catalunya ocupa una posició periferica en l'Estat espanyol -i no 

Bruniquer. Ceremonial deis Magnífichs Consellers y Regimertt de la Ciutat de Barcelona, 
Barcelona 1912-1916, vol. lr, pp. 5-16). 

És de naturalesa an<\loga el Llibre antic de constitucions i privilegis, afegit a la Crónica 
del Racional, probablement cscrit per un notari o escriva al servei de la Ciutat -potser, 
entre d'altres, Pcre Terré-, que es guardava a l'escdvania del racional, al qual fa 
referencies Bmniquer a lcsRúbriques (Crónica del Racional de la Ciutat de Barcelo11.a ( 1334-
1417), ((Recull de Documcnts i Estudis», Ajuntament de Barcelona, Publicacions 
HistOriques, vol. I, fasciclc II, novcmbre 1921, pp. 15-192; vid. també GEC, Racional, 
Crónica del). 

107. BAYERRI, Llibre de Privilegis ... 
108. Rafael CoNDE TDELGADO DEMOLINA (pr.),El "LlibreVermell" de l'Arbo9, transcripció 

i índex de B. Canellas i R. Conde, Diputació de Tarragona, 199.1. 
109. J. CRuz r RoDRÍGUEZ, Els privilegis de la vila d'Igualada, Ajuntament d'Igualada, 

Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1990. 
110. J. MAssoT-REYNIER (intr.), Les costumes de Pef¡)ignan, Société Archeologique de 

Montpellier, Montpcllier 1948. 
1 1 1. TURULL, LLOBET, GARRABOU, HERNANDO, (pr. i ed.), Llibre de Privilegis de Cervera, 

Fundació Noguera, Barcelona 199.1. 
112. VALLEs, VIDAL, Cou., BoscH (pr. i ed.), El Llibre Verd de Vilafranca, Fundació 

Noguera, Barcelona 1992. 
113. En preparació de publicació perla Fundació Noguera, la qual patrocina l'estudi 

i publicació d'aquests llibres precisament pcr la decisiva intervenció que hi van tenir els 
notaris. 
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únicarnent en el sentit geografic, que avui dia és el rnenys irnpor
tant-; i aixO s'acusa amb una escassa influencia en els centres de 
decisió de !'Esta!, arnb independencia de les posicions ideologiques 
de cadascú. No cal dir que la influencia rnés gran ha esta! en la nova 
legislació civil d'arnbit estrictarnent catala, de la qual parlarern en un 
aparta! posterior. 

La influencia a títol personal en la legislació es pot produir per 
haver destaca! doctrinalrnent en alguna especialitat, o per estar 
integral en un determina! cercle polític o jurídic. Algunes vegades 
aquesta influencia és pública i notOria, i fins i tot consta en les 
exposicions de rnotius de les lleis corresponents. Una de les 
intervencions més directes de notaris catalans en la legislació 
espanyola conternporania ha estat en la llei hipotecaria de 30-12-1944: 
elaborada quan el notari Porcioles era director general deis Registres 
i del Notarial, aquest va presidir la cornissió redactora de l'avant
projecte, de la qua! formaren par!, entre d'altres, els notaris Traval 
i Noguera, i el mateix Parciales en va redactar l'exposició de motius; 114 

aqueixa llei de 1944 dona lloc a la llei de 8-2-1946 («text refós>>), 
preparada per una comissió en la qua! continuava el notari Noguera 
perO no pas Parciales, que ja no era director general. 115 Tanrnateix, 
encara que no en va ser mai membre, la influencia rnflxhna en ambdues 
lleis la va exercir el notari Roca i Sastre a través de les seves obres 
doctrinals sobre dret hipotecari. 116 

Una altra llei inspirada directarnent pels notaris Porcioles, 
Noguera, i Roca i Sastre, va ésser la d'inscripció, divisió i redernpció 
de censos a Catalunya, de 31-12-1945.117 

La Generalitat, tant sota la II República coro després de la darrera 
restauració borbOnica, ha creat una Comissió Jurídica Assessora 
-arnb funcions tecniques sernblants a la Comisión General de Códigos 
espanyola-, especialrnent activa i influent a !'epoca republicana, en 
que s'aprovaren innovadores lleis en materia civil, i de la qua! formaren 
part els notaris Roca Sastre i Faus Esteve. 

Pero la majoria de les vegades, la intervenció deis notaris en la 
legislació, sigui pe! seu abast limita!, sigui per voluntat del notari o 

114. Josep PLA, Homenols. Segona serie, p. 490. Recorrem al testimoni de Pla davant 
la dificultat de coneixer l'autoria de les cxposicions de motius de les lleis. 

115. Angel SANZ FERNÁNDEZ, Instituciones de Derecho Hipotecario, Madrid 1947, tom 
1, p. 112, n. 15 i p. 121, n. 21. 

116. Vegeu supra nota 45. 
117. Aquesta llei va ésscr prorrogada perla de 18-12-1950 i pels dccrcts de 6-10-

1954 i 26-11-1957, i fou recollida a l'art. 296 de la «Compilació)>, scmpre sota la inspiració 
directa del notari Parciales. 
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del legislador, no es fa pública, i aleshores només es pot cone1xer a 
través de les confidencies del notari que ha influ!t o del legislador 
que nba rebut la influencia. El notari Raimon Noguera, borne tan 
aviat agradable conversador com discret -qualitat essencial en un 
notari-118 havia inspirat o inflult diverses disposicions legislatives, 
pero em sembla que cap disposició no fa explícita aquesta influencia. 
Recordo haver-li sentit explicar la seva intervenció en la reorganització 
i distribució de notaries durant la guelTa civil, en el decret -també 
del temps de guerra- de la Generalitat que autoritzava a fer 
determinades funcions notarials als oficials jurats, en la llei general 
espanyola de 22-7-1967 que autoritzava funcions semblants, 119 potser 
en la llei hipotecaria ... 

2.3.2. INFLUENCIA OFICIAL A TRAVÉS DELS COL·LEGlS 1 D
1
ALTRES ORGANISMES 

L'organització política de les societats de !'Europa occidental 
conternpor:lnia no sol reconeixer una participació directa en la 
legislació i el govern de les organitzacions professionals, a diferencia 
de l'Antic Regim. Pero, indirectament i de fet, sempre i alTeu hi ha 
poca o molla influencia deis diferents cossos socials en les institucions 
polítiques, referent a la qua!, a Espanya, en el cas deis notaris, com 
en els d'altres sectors socials, són primats, per raons geografiques, 
personals i de mentalitat, els residents a MadridY0 

A més deis diferents co].Jegis territorials, un cert pes polític té 
el Consell General del Notarial o Junta de Degans deis Co].]egis 
Notarials d'Espanya. A part, la Direcció General deis Registres i del 

118. Discret era, al costat de mossót, un tractament que rebien cls notaris a 
Catalunya. També el rcbien els procuradors, cimrgians, apotecads, i altres membrcs de 
l'estament dels artistcs (GEC, discret, mossCn; NoGUERA, MAnuRELL, Privilegios ... , p. 83). No 
hi podia pas haver d'altre tractament més adient a la professió notarial! Probablement 
tenia un origen italia, com altres tractaments. 

119. En aquest cas, la influencia del notari Noguera va tenir lloc per mitja d'Antonio 
Polo, wtedratic de dret merc.o'lntil de la Universitat de Barcelona, aleshores membrc de 
la Comisión General de Codificación, la qual havia de cercar una solució a la impossibilitat 
material deis notaris d'cfcctuar els protestos que les trans[ormacions econOmiques dels 
anys 60 havien multiplicat brutalment. El notari Noguera rcfon;ava la conveniencia de 
la mesura amb els precedents del decret catala durant la guerra i de la practica notarial 
medieval. 

120. Pcr cxemple: després de la primera llei notarial contemporania (1862), tres 
notarfs de Madrid foren nomenats membres de la Comissió Consultiva del nou reglament 
notarial, i no ens consta que n'hí hagués cap de Barcelona o Catalunya (Manuel ANDRINO, 

Un defensor de la articulación unitaria del Notariado espafíol. Pablo Cardellac (((Gazeta de 
los Notarios)) 30 (nov. 1991), p. 2). És evident que aquesta posició privilegiada deis notaris 
de Madrid -analoga a d'altres profcssions i ambits econümics i socials~ ho ha estat 
i ho és igualment respecte dcls de tates les nacionalitats i rcgions espanyolcs, perO, per 
la naturalesa jurídica i cultural de cadascuna, no a tates afecta en la mateixa mesura. 



L'APORTACIÓ DELS NOTARIS A LA SOCIETAT CATALANA ••. 53 

Notariat, organisme d'una gran transcendencia jurídica, ha estat sovint 
exercida per notaris, i, molt rarament, ho ha estat el Ministeri de 
Justícia del qua! depen. Com hem dit més amunt, des que aquests 
organismes existeixen, només ens consta el cas d'un notari catala, 
Porcioles, que n'hagi ocupa! un, la direcció general. 

2.4. Intervenció en la implantació i evolució de sistemes jurídics 

2.4.1. EL DRET COMÚ MEDIEVAL 

Els historiadors del dret afirmen que 1' aplicació practica va ésser 
la vi a de difusió primaria, més importan! i decisiva, del dret comú. ' 21 

En aquesta aplicació practica hi destaquen el paper deis jutges, 
assessors judicials, savis en dret al servei de les institucions polítiques 
i de les classes socials dominants, deis advocats en general, pero no 
acostumen a parlar rnai deis notaris, 122 tot i que van ésser justament 
aquests els que van imposar l'aplicació real del dret comú a tots els 
racons de la societat mitjan~ant l'ús de formularis copiats i adaptats 
deis grans formularis italians medievals que esmentem en el seu lloc.m 
I aixO ho van fer d'una manera silenciosa, sense sobresalts, que no 
apareix als grans textos normatius, els quals són l'aspecte més conegut 
i de vegades l'únic conegut de molts historiadors del dret. I no es van 
limitar a copiar i aplicar els esn1entats forrnularis, sinó que els van 
adaptar a les necessitats de la gent, de manera que, com molt bé ha 
destaca! el notari Figa en un treball que mereixeria haver tingut més 
difusió, " 4 per mitja de les clausules d'estil-fonamentalment el pactum 

121. «La manifestación más prematura y eficiente en todo tiempo, de esta recepción 
del derecho común, fue la proyectada en el plano de la aplicación efectiva del derecho, 
así en la práctica notarial como en la vía judiciah ([FoNT r Rms], Apuntes de Historia 
del Derecho Español tomados de las explicaciones de Cátedra, Barcelona 1969, § 200 p. 
!54). 

A mi no em deixa de sorprcndre la rapidesa -relativa- de la difusió del dret comú 
des del mateix segle xrr, i el paper decisiu que hi jugaren uns notaris que no tenien cap 
estudi jurídic. L'evidencia, emperO, ens aclapara; només podem dir-hi que, insuficiencia 
de juristes fins a mitjans del s. xrn, sí, perO que insuficiencia de notaris, sembla que no. 

122. Un deis pocs historiadors del dret que rcconeix i esmcnta el paper dels notaris 
en la difusió del drct comú és PÉREZ MARTÍN, que diu que ~~La difusión de esta nueva 
cultura jurídica [del derecho común] se llevó a cabo fundamentalmente por la enseñanza 
y por la práctica judicial y notarial» (El estudio de la Recepción del Derecho común en 
Espafia a ~<I Seminruio de Historia del Derecho y Derecho Privado)), Bellaterra 1985, pp. 
245-246). 

123. Joscpa Cortes ha dit que <<els notaris han estat els protagonistes de la 
recuperació del dret roma, d'acord ambles més amplies i complcxes urgE:ncies deis temps 
contemporanis)) (Fmmularium diversorum instrumentorum. Un formulari notarial valencia 
del s. xv, Sueca 1986, p. IX). 

124. Llufs FrGA r FAuRA, Estatut personal i patrimonial deis cCmjuges, <<Llibrc del II 
Congrés Jurídic Catala)), Barcelona 1972, pp. 339M349. 
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de non petendo, la renuntiatio, i el jurament confirmatori- els notaris 
van filtrar i adaptar el dret comú aplicat a Catalunya i a d' altres pa1sos 
d'Europa. 

L'adopció del dret comú pels notaris va ésser rapidissima, de 
manera que no es van endarrerir gens respecte de les al tres professions 
jurídiques, i fins i tot en certa manera s'hi van avanc;ar, ja que, mentre 
que a mitjans del s. XIII sembla que encara el nombre i la preparació 
deis juristes que la societat catalana demandava era notoriament 
insuficient i deficient (a aixo atribueixen raonablement alguns autors 
les prohibicions reials d'invocació i aplicació del dret comú, tan 
freqüents a Europa durant la primera meitat del s. xm, entre les quals 
hi ha les prohibicions de Jaume I d'invocar el dret comú en els plets, 
dictades els anys 1243 i 1251),125 la documentació notarial més antiga 
conservada, en pobles diversos de Catalunya, una n1ica anterior a 
l'esmentada prohibició, ens mostra una recepció amplia i profunda 
del dret nou. No podia ésser altrament perque notaris i notaries, dotats 
de la fe pública i amb unes tecniques documentals determinades, 
neixen arnb el dret comú i no haguessin existit sense el dret comú. 
Encara més: el dret comú ja tren el nas pels documents d'aplicació 
del dret redactats per escriptors o escrivans o levites o ... que encara 
no s'intitulen notaris ni fan constar cap mena de fe pública notarial, 
al segle XII. El pas d'aquells scriptors, escrivans, levites ... als notaris, 
encara no el coneixen1 prou bé i potser no el coneixerem rnai del tot 
perque no hi ha prou documentació (ens trobem encara a !'epoca 
anterior al paper en que l'afany de fer-ho constar tot per escrit no 
era tan accentuat), pero també perque els canvis van anar molt de 
pressa, atropelladament, sense lapsus de transició estables que 
pem1etessin deixar-ne constancia. 

2.4.2. CONFORMACIÓ DEL DRET CATALA A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA NOTARIAL 

Els notaris, a través deis segles, no solament han filtrat i 
selecciona! el dret comú que s'ha aplicat a Catalunya per la vía deis 
contractes que ells han autoritzat, sinó que, mitjan~ant la repetició 
i 1' evolució de les climsules d' estil i de la forma que han donat a la 
redacció de les escriptures, han configura! les institucions juridi
ques d'una manera determinada. Aquesta intervenció deis notaris en 
la conformació del dret i les institucions de Catalunya ha estat 
destacada pels notaris Figa126 i Vallet127 i pel jurista i historiador Camps 

125. PÉREZ MARTfN, El estudio ... , pp. 245 i 249-250. 
Pons i Guri m'ha dit que comparteix aquesta opinió, perO que no la tcnim documentada. 

126. FIGA, Estatut personal ... , tot el treball perO tsp. les pp. 341-349 i 359-370. 
127. VALLET DE GoYTJSOLO, La influencia de Savigny en la Escuela Juridica Catalana 

del siglo XIX, «Anales de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia)) 7 (1979), 
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i Arboix. 128 Figa ha dit que el dret privat, és privat, no solamcnt perque 
regula relacions privades, sinó perque és un dret que neix de les 
mateixes reladons jurídiques privarles, que el creen els mateixos 
particulars amb els seus actes i contractes; 129 i també ha dit que els 
notaris creen el costum a través de la repetició de les fórmules, sempre 
i quan aquesta repetició sigui acceptada pe! poble. 130 

Nosaltres recordarem ací, seguint el mateix Figa, 131 que a 
Catalunya, historicament, i fins al1714, el sistema jurfdic, especialment 
la legislació, ha funcional de manera contraria a com ho ha fet a 
Castella. Mentre que a Castella era el rei el que, quod principi placuit 
legis habet vigorem, dictava les lleis, i després el poble s'hi havia 
d'adaptar -aquesta manera de procedir ha estat heretada per l'Estat 
espanyol contemporani-, a Catalunya la llei es limitava a formular, 
de la millar manera tecnicament possible, el costum que el poble, 
alguns estaments, o els juristes, havien creat. I recordarem que 
Catalunya, com les ciutats italianes -d'on ens van venir els notaris, 
era un autentic país d'autonomies: de les ciutats, de les corporacions 
professionals -entre les quals, els col·legis de notaris-, deis barons, 
i d'altres cossos socials, i que per aixo no hi hagué una regulació 
legislativa general minuciosa de la professió. 132 

2.4.3. ELS NOTARIS 1 EL SISTEMA JURÍDIC CONTEMPORANI 

El mateix paper primari i decisiu que els notaris van tenir en 
la difusió del dret comú, !'han tingut en la difusió de les grans reformes 
jurfdiques contemporimies delliberalisme i la codificació. Aquest paper 
s'ha produit encara d'una manera més rapida i efica\' per raó de la 
millar organització i funcionament de la professió notarial, i als nous 

pp. 69-131(108-109, 125-128) (citat per ScHOLZ, El notariado catalán y la transformación 
del campo jurfdico en el siglo XIX, a (<Derecho privado y revolución burguesa)), Madrid 1990, 
p. 212. 

128. CAMPS Y ARBOTX, Historia del Derecho Catalán Modemo, Barcelona 1958, p. 259. 
129. FIGA, Estatut personal ... , pp. 332, 360 i 362. 
130. FJGA, op. cil., pp. 360-362. 
131. FIGA, op. cit., passim. 
132. «El elevado grado de desarrollo de la institución notarial y del sistema 

documental en Cataluña había dado lugar tempranamente, en el tránsito del siglo XJJ 

al xm, al establecimiento (principalmente en las ciudades) de un estamento notarial muy 
especializado, y a la fijación de una práctica documental estable y tradicional, de notable 
nivel técnico. [ ... ]. Sin necesidad de una instauración legal, el Notariado y el documento 
público estaban firmemente reconocidos en Cataluña en los primeros decenios del siglo 
xm; no era preciso en Cataluña, como lo fue en Castilla y Aragón [i Valencia], instituir 
'legalmente' el 110tarius publicus y el i. publicum, porque ya lo estaban de hecho. [ ... ] 
Todo ello motivó [ ... ] la carencia de una ordenación general [ .. .], dejando que ésta [la 
institudó notarial] se desenvolviera en el cauce de los usos tradicionales)) BoNo, Historia 
del Derecho notarial espafiol, vol. I.l, pp. 292-293. 
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mitjans tecnics, especiahnent els que es refereixen a les tecniques 
documentals. És evident que, sense els notaris, l'aplicació efectiva de 
les noves lleis hagués trigal molt més i no hagués esta! tan completa 
ni de bon tros. I aixo malgrat la profunditat i transcendencia de les 
reformes legislatives del segle XIX, i la hipertrOfia legislativa, l'inter
vencionisme estatal i el reglamentisme propis del segle xx. 

A l'epoca contempodmia el notari s'ha configurat cmn el 
controlador de la legalitat deis negocis jurídics que autoritza, paper 
que ja tenia a l'Antic Regim pero d'una manera molt més difusa i 
inobservada. Ara, a més de la severa prescripció legal d'aquesta funció, 
el notari -com ens ha recordat Puig Salellas en aquest congrés- té 
un vigilan! de les seves actuacions, vigilan! omnipresent i inflexible 
al qua] la llei imposa aqueixa mateixa obligació: és el registrador de 
la propietat i el registrador mercantil, mans a les quals s'han de 
sotmetre la immensa majoria de les escriptures notarials. Aquest doble 
control de la legalitat -notari i registrador- ha esta! decisiu per a 
la implantació efectiva de les grans reformes legislatives deis segles 
XIX i XX. 

2.4.3.1. Els notaris i les transformacions del dret civil catalii 
duran/ els segles XIX i xx 

Els notaris juguen també un paper decisiu en les importants 
transformacions del dret civil catala duran! els segles XIX i xx. Una 
és el que el notari Figa en diu, encertadament, la segona recepció del 
dret comú.U3 Iniciada per !'escoJa cerverina del set-cents, la substitució 
del dret comú supletori del dret catala, more italico, pe! dret comú 
more gallico, es consuma, a nivell teoric i quasi-legislatiu, amb la 
Mentoria de Duran i Bas i el predican1ent que aconsegueix. En aquesta 
transformació profunda i en par! inconvenient i regressiva del dret 
cata!a aplica!, hi juguen també un paper important els notaris que, 
de 1862 en~a, ja no es formen morando in arte sinó a les facultats 
universitB.ries de dret, i ja no són tots naturals del país sinó que, cada 
vegada més, vindran d'altres terres, amb pocs coneixements del dret 
catala vigent i -tret d'honorables excepcions- escassa simpatía 
envers la seva problematica, que apliquen i escripturen segons 
concepcions jurídiques propies del dret castella o espanyol, poc o molt 
diferents o fins i tot contraries a les vigents i aplicades secularment 
a Catalunya. El resultat va ésser la desaparició gradual d'aquelles 
clausules d'estil i d'aquelles formes de redacció deis negocis jurí
dics que havien afai~onat el dret i les institucions catalanes des del 

133. FIGA, o p. cit., p. 359; del matcix autor, M os italicus y los juristas catalanes, «Anales 
de la Academia Matritense del Notariado>> XX (Madrid 1974). 
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segle xm si més no, i que havien servit per filtrar, moderar i adaptar 
el dret comú aplicat a Catalunya. 

2.4.3.2. La defensa del dret catalii amenarat 
Des de mitjan s. XIX, en que I'Estat va anar estrenyent l'amena~a 

d'abolició sobre el que quedava del dret catala, els notaris, aleshores 
tots catalans, van ésser un deis estaments jurídics, al costat deis 
advocats, que van defensar-lo més activament. Aquesta defensa, 
juntament amb altres preocupacions jurídiques i socials propies de 
cada móment historie, la van dur a terme amb els mitjans i des deis 
llocs següents: 

a) ACADEMIES 1 ENTITATS (totes amb seu a Barcelona) 
Academia de Jurisprudencia i Legislació de Catalunya, 

constituida l'any 1840 sota el patrocini del Co].Jegi d'Advocats de 
Barcelona, 134 de la qua! han formal part, entre d'altres, els notaris Felix 
M. Falguera, Tell i Lafont -n'ha estat president-,135 Frederic Trias 
de Bes, 136 Soldevila i Boixader -n'ha estat vice-president-, 137 Roca 
i Sastre -n'ha estat president-, 138 Raimon Noguera, Faus i Esteve ... 139 

N'han estat membres els juristes més iJ.Justres de Catalunya. Té la 
seu al Col·legi d'Advocats de Barcelona. L'any 1936 va organitzar el 
I Congrés Jurídic Catala. 

- Academia de Dret. En forma part el notari Caries M. 
Soldevila, que la presidí. 140 

Fundació Savigny, fundada el 1869. Desconeixem on han 
anat a parar les seves actes. 141 Hi devia participar algun o altre notari, 
pero no n'hem trobat cap notícia. 

134. Notem que aquesta Academia, com la gran majotia de les entitats catalanes 
que anomenem ací, .no duen el qualificatiu de «Reiah, en una Cpoca en que aixO era 
habitual a Espanya. 

135. CAMPS Y Armmx, a les pagines 180-190 de la scva Historia del Derecho Catalán 
Modemo, fa un resum, amb el scu cstil peculiar més periodístic que no pas historiografic, 
de la vida de }'Academia. Vegeu també GEC. 

136. GEC. 
137. La participació del notari Caries M. Soldevila i Boixader en l'AcadCmia, de la 

qual fou president el 1898, és una dada de l'article biogrftfic de la GEC, escrit per Pcre 
Gabriel. 

138. GEC. 
139. GEC. 
140. CAMPS, op. cit., p. 268. També, GEC. 
D'aquesla AcadCmia, són escassíssimes les referencics que n'hem trobat. No sabcm 

ni si és la que a l'EUIEA hi surt com a «Academia de Derecho Administrativo)> amb seu 
a Barcelona. 

141. PLA, Homenots. SegOita serie, pp. 409-410. 
Vegeu VALLET, Cotejo en la Escuela Histórica de Savigny, RJC 1980 núrns. 1 i ss., en 

el qual parla especialment del notari Tell i Lafont. 
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Reial Academia de Eones Lletres de Barcelona. En foren 
rnembres els notaris Joaquim Negre i Cases, 142 Andreu Balaguer i 
Merino143 i Jacint Vilardaga i Cañellas.144 

b) CoNGREssos 
Se celebraren a partir de 1880 una serie de congressos polítics, 

jurídics i filológics, corn a reacció contra la política rabiosament 
unitarista, uniforrnista i centralista del regirn de la Restauració, i 
podern considerar-los el bressol del movirnent catalanista del segle xx. 
Tots insistiren en la necessitat de conservar el dret catalit davant les 
envestirles uniforrnistes espanyoles, d'aconseguir una certa autonomia 
política i de donar entrada a la !lengua catalana en les institucions 
públiques. La defensa i reivindicació jurídica les trobern estretament 
unides a la defensa i reivindicació lingüística. Entre aquests congressos, 
i altres d'arnbit estatal, hi ha els següents: 

- I Congreso Notarial Español (Madrid, 1877). Hi assistiren 
Pau Cardellac i un altre notari en representad á deis notaris catalans. 145 

- I Congrés Catalanista (Barcelona, 1880). Hi assistí, entre 
d'altres, el notari Falguera, que en publica les conclusions a «La 
Notaría». 

I Congrés de Jurisconsults Catalans (Barcelona, 1881). 
- II Congrés Catalanista (Barcelona, 1883). 
- Congreso de Jurisconsultos (Madrid, 1886). Se celebra com 

a reacció contra el moviment catalanista i les seves reivindicacions 
jurídiques. Naturalment, les seves conclusions foren exactarnent les 
contraries deis congressos catalans.146 El Col·legi de Notaris de 
Catalunya hi enviit com a delega! el notari Bofarull, aleshores ja notari 
de Madrid. 147 

- I Congrés Internacional de la Llengua Catalana (Barcelona, 
1906). El Col.legi de Notaris de Catalunya en fou «honorari protec
ton>,148 i els notaris Josep Faus i Condon1ines i Antoni Parí Tusquets, 
potser entre d'altres, en foren «congressistes efectius». 149 

142. DBA. BRocA, Historia ... , p. 461, n. 24. 
143. GEC. 
144. GEC. 
145. ANDRINo, Galería de Notarios. U11 defensor de la articulación unitan'a del Notariado 

español. Pablo Cardellac, <<Gaceta de los Notarios}>, 30 (nov. 1991) i també n, 19 (citada 
pcr ANDRINO), 

146. Congreso Jurídico Español, Madrid 1986, 
147. DBA. 
148. Primer Congrés Internaci01wl de la Llengua Catalana, Barcelona 1908, p. 29. Amb 

moti u del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1986) se'n va fer una recdició 
anastatica. 

149. Id. pp. 42 i 53. Potser Par encara no era notad el1906, l'any del Congrés. També 
hi figura inscrit el seu germa Alfons, el filüleg. En la llarga Jlista de <<congressistes efcctius)) 
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I Congrés Jurídic Catala (Barcelona, 1936). Un deis 
organitzadors fou el notari lleidata Josep M. Farré i Moregó_l5° 

- Congreso Jurídico Nacional (Saragossa, 1946).151 

- II Congrés Jurídic Catala (1971). Hi participaren els notaris 
Roca i Sastre, Faus i Esteve, Figa i Faura, Puig i Salellas, Vallet de 
Goytisolo, Xavier Rocha, Lluís Roca-Sastre (que en fou presiden! 
honorari) ... 152 

e) REVISTES 

«La Notaría», fundada sota el patrocini del Co].]egi de Notaris 
l'any 1858, i publicada amb continultat d'aleshores en~a. Fou 
naturalment l'organ per exceJ.]encia deis notaris catalans, on publicaren 
nombrosos articles, tant en defensa del dret catala i del sistema notarial 
corresponent, com sobre altres temes jurídics i notarials diversos, Felix 
M. Falguera, fundador i anima de la revista, Joaquim Roca i Comet, 153 

Joaquim Negre, G. A. Tell i Lafont, F. Trias de Bes, etc. 

«Revista Jurídica de Cataluña», fundada pel Co].Jegi d' Advocats 
de Barcelona l'any 1895. Fins a l'any 1971, en que se n'elabora un 
índex, hi hem trobat articles deis notaris Artur Corbella (dos), Faus 
i Condomines (dos), Faus i Esteve (cinc), Parciales (un), Puig i Salellas 
(dos), Roca i Sastre (vuit), Saguer i Olivet (vuit), i Tell i Lafont (deu). 

A toles dues revistes hi aparegueren molts treballs, d'extensió 
i importancia variats, en defensa del dret catala, pero també de molts 
altres temes jurídics de l'interes de cada moment. Hem de destacar 
els articles i les campanyes de «La Notaría» (sobretot abans de 
l'aparició de la «Revista Jurídica de Cataluña»), obra gairebé 
exclusivament de notaris, i, d'aquesls, moltíssims deguts a la ploma 
del notari Felix M. Falguera, anima de la revista, com molt bé ens 
descriu el professor Marsal en la seva cornunicació en aquest congrés. 

Broca, a la seva Historia ... , enumera els articles publicats per 
advocats, notaris i altres juristes catalans en la «Revista Jurídica de 
Cataluña», «La España Regional», <<Estudis Universitaris Catalans», 
«Revista de los Tribunales», «Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia», i «Revista Jurídica y Económica)), així con1 d'alguns 

s'hi deuen trobar d'altres notaris que no hem sabut coneixer com a tals. Pel títol de les 
ponencies i comunicacions, no n'hem trabada cap de relativa al llenguatge notarial ni 
jurídic en generaL 

ISO. GEC. 
151. Una llista dels juristes catalans a aquest congrés, i bibliografia, a CAMPS, 

Historia ... , pp. 308 i 311. 
152. Llibre del JI Congrés Jur{dic Catalil, Barcelona 1972. 
153. Hi va publicar, entre molts altrcs treballs, diversos articles sobre fórmules 

notaríais, rcivindicant les fórmules tradicionals catalanes (Manuel ANDRINO, Galerta de 
Notarios. Joaquín Roca i Cornet, «Gazeta de los NotarioS11, 59 Uul.~ag. 1994), p. 6). 
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dict3.mens i discursos, perO no enumera els de «La Notaría». 154 La 
majoria deis treballs tracten d'aspectes del dret civil ca tala, pero també 
relaciona treballs sobre altres aspectes del dret civil. 

d) CoNFERÉNCIES 
Moltes foren les conferencies pronunciades per notaris en defensa 

del dret catala, algunes de reflectides posteriorment en els papers, 
d'altres que no transcendiren l'oralitat. De tates, nornés esmentare1n 
els cicles de conferencies organitzats pe! Col.Jegi d'Advocats de 
Barcelona a partir del curs 1933 sobre la posada en marxa i 
desenvolupament de I'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en les quals 
hi participaren un bon nombre de notaris (Faus i Condomines, Tell 
i Lafont, Saguer i Olivet, Roca i Sastre, Par i Tusquets, Porcioles i 
Colomer ... ), 155 i les que organilza l'any 1960 amb motiu de la 
promulgació de la «Compilació», 156 

e) COMISSIONS 
Moltes foren les comissions pera l'organització d'actes i d'estudis 

diversos. Les més importants, pe! seu caracter oficial i perla incidencia 
en la legislació, foren les que es crearen per a la redacció de l'apendix 
del dret catala al Codi Civil, de la qua! comissió parlarem més endavant, 
i la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, creada el1932, amb 
la finalitat principal d' elaborar els avantprojectes de llei que havien 
d'ésser discutits i aprovats pe! Parlament de Catalunya; 157 d'aquesta 
darrera en forma part Roca i Sastre, ja notari aleshores. 158 Aquesta 
darrera Comissió ha estat restablerta cap al 1978, pero no se sap que 
hagi tingut una intervenció tan importan! en la legislació com en el 
periode republica; n'ha estat membre el notari Faus i Esteve. 

154. BROCA, Historia ... , pp. 468-471. 
155. CAMPS, op. cit.,. pp. 189-190. Donaren lloc a les publicacions següents: 

- Conferencies sobre l'Estatut de Catalunya, Barcelona 1933. 
- Conferencies sobre varietats comarcals del dret civil catala, Barcelona 1934. 
- Discussions sobre temes de dret públic, Barcelona 1935. 

156. Comentarios a la Compilación de Derecho Civil especial de Calalufía (Ley de 21 
de julio de 1960), Academia de JUrisprudencia y Legislación de Barcelona, Barcelona 1961. 

157. Joaquim DE CAMPS I ARDOIX, El Parlamenl de Catalunya (1932-1936), Barcelona 
1976, p. 53; a les pp. 124-125 esmcnta la intcrvenció d'aquesta Comissió en l'elaboració 
de la llci de contractes de conreu, de la qual fou ponent, dins la comissió, Roca i Sastre. 
Vegeu també GEC, s.v. Comissió Jurídica Assessora. 

Tot i l'estrela relació que aquesta comissió tenia, perles seves funcions amb la vida 
política, fou, tant per la composició com pel desenvolupament de la seva missió, un 
organisme cminentmcnt tecnic, per la qual cosa podem considerar-la am\loga a la 
Comissió General de Codificació cspanyola. 

158. Roca i Sastre va guanyar les oposicions de registrador l'any 1923, les de 
notari el 1932, i les de magistrat del Tribunal de Cassació el 1935 (EUIEA, ·suplement 
1979-80 p. 155). 
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La ventúria unificadora i castellanitzadora va fer-se sentir amb 
fon;a per tots els ambits jurídics. Un d'aquests ambits era el mateix 
sistema notarial, en tots els seus aspectes: tecnic i organic. Del vell 
sistema notarial catali\, respecta! substancialment per Felip Vi els seus 
successors, la llei del 1862 només en va deixar el nom, malgrat 
1' energica defensa que en van fer els notaris catalans de !'epoca, 
sobretot els barcelonins. En aquesta defensa esmentarem, entre 
d'altres que hi van participar, !'infatigable Falguera, que va combatre 
diversos aspectes de la nova legislació que alteraven o suprimien la 
vella practica notarial catalana, com per exemple el procediment 
d'obertura deis testaments. closos, 159 i que va qualificar la llei nova de 
«llosa sepulcral» pera la notaria catalana; 160 Roca i Cornet, comissionat, 
juntament amb Falguera, pels coJ.Jegis de notaris de Catalunya per 
exposar al govern espanyol els punts de vista deis notaris catalans 
sobre les bases del projecte de llei del notariat; 161 i el vacil·lant Pau 
Cardellac, que per una banda s'alineava activament amb els partidaris 
d'un sistema notarial unitari de patró castelli\, pero per una altra 
defensava la condició de «matriw> pera la primera escriptura expedida 
i lliurada als atorgants, la naturalesa tradicional deis manuals notarials 
catalans davant els registres-protocols castellans, i l'ús de la llengua 
catalana pels notaris. 162 

2.4.3.3. Projectes i legislació posterior al Codi Civil espanyol 
El Codi Civil confirma, provisionalment, la vigencia íntegra 

-adhuc de les fonts supletories- del dret civil catala, fins que no 
se'n redactés un «apendix)) amb aquelles institucions que calgués 
conservar. Con1 a conseqüencia, es posaren en marxa rnecanisrnes per 
a,l'elaboració d'aquest apendix. Els juristes catalans eren perfectament 
conscients que un tal apendix era la fi del dret catali\ com a conjunt 
org:lnic, autointegratiu, arnb un sistema de fonts d'aplicació i 
d'integració propis. Si aquesta consideració frenava les voluntats i les 
accions en pro de la seva elaboració, hi havia una altra circumstancia, 
greu, que empenyia en sentit contrari, fent desitjar l'elaboració i 
aprovació de l'esmentat apendix; a tots els problemes que afectaven 
el dret catala des de 1714 i que el situaven en clara situació d'inferioritat 
respecte del dret reial i castelli\ primer, estatal i espanyol després, que 
hem esmentat més amunt, s'hi afegia ara un fet nou, un greuge 

159. Vegeu la ponCncia de Joan Marsal en aquest mateix congrés. 
160. Manuel ANDRINO, Galer[a de Notarios. Urz de[e11sor de la articulación unitaria del 

Notariado espm1ol. Pablo Cardellac, «Gazeta de los Notarios)) 30 (nov. 1991), p. 2. 
161. Manuel ANDRINO, Galer[a de Notarios. Joaqu[n Roca i Cornet, «Gazeta de los 

Notarios)) 59 Uuliol-agost 1994), p. 6. 
162. ANDRINO, loe. cit. supra, n. 160. 
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comparatiu insostenible: el dret civil espanyol es trobava condensa! 
en un text modern, dar, concís, complet, conegut, cornentat, aplicat, 
gairebé únic, mentre que el dret civil catala es trobava escampa! en 
multitud de textos antics, anacronics, obscurs, ampu].]osos, mal 
coneguts, tnal aplicats. La vigencia practica i la comparació seria cada 
vegada més desfavorable al nostre dret. 

Entre aquestes Escil·la i Caribdis es mogueren els juristes 
catalans després del codi civil espanyol. D'acord amb els decrets de 
17 i 24 d'abril de 1899, signats perDuran iBas, ministre de Gracia 
i Justícia, es constituí la comissió que havia d'elaborar el projecte 
d'api'mdix del dret civil catala, comissió de la qua! formaven part un 
representan! de cada una de les institucions de Catalunya següents: 
diputacions provincials, co].]egis d'advocats de les capitals de província, 
Universilat de Barcelona, Col·legi de Notaris, Academia de Juris
prudencia i Legislació, i Academia de Dret. Fins a l'any 1930, formaren 
part d'aquesta comissió els notaris Maspons i Labrós, i Tell i Lafont.163 

Al mateix temps que es constitula la cornissió esmentada, 
!'Academia de Jurisprudencia i Legislació, de la qua! ens consta que 
en formava part el notari Tell, elaborava dos projectes d'apendix (els 
anys 1894 i 1899); i, en l'endemig, !'Academia de Dret, de la qua! 
forma va part el notari Soldevila, n'elaborava una altra. 164 

Pero de la comissió no en va sortir cap projecte d'apendix fins 
a l'any 1930, quan la Dictadura, ja en procés de descomposició, volgué 
fer un «gest» envers Catalunya aprovant r:lpidament un apendix. Al 
projecte elabora! per la comissió s'hi oposaren Ua s'havien negat a 
participar en la seva elaboració), entre d'altres, senyaladament, dos 
notaris, cadascun invocant causes oposades: Saguer i Olivet, i Par i 
Tusquets. El notari Saguer s'hi oposa per no <<desnaturalitzar» el dret 
catali\, tot creient «que aquell desordre que l'asfixiava era la condició 
de la seva vida»; Amadeu Hurtado explica a les seves memories com 
aqueixes actituds de «protestataris per excés de devoció [ ... ] és el que 
havia fet impossible per espai de 40 anys la publicació de l'apendix. 
Per a tots ells era una gran desil·lusió veure concreta! en un text de 
400 articles tot el contingut de les nostres institucions jurídiques 
[conformades] [ ... ] a través deis segles>> 165 i que els bons juristes ja 
coneixien prou bé. És dar que a favor de la postura deis reticents 
hi havia !'experiencia recent de l'apendix aragones, que mutilava 
greument el dret civil aragones i abonava, dones, les posicions 
conservadores radicals. 

163. CAMPS, op. cit., pp. 265-267. 
Enrie JARDI, La compilació de dret civil de Catalunya, a Documents juridics ... , p. 270. 
164. CAMPS, op. cit., pp. 267-268. 
165. PLA, Hommots. Segona serie, pp. 415-416. 
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El notari Par hi era contrari justament per motius oposats: «creia 
indispensable una modernització a fons>> del nostre dret. 166 Postura 
aquesta que aviat havia de triomfar i ésser duta a la practica pe! 
Parlament de Catalunya els anys immediatament següents. 

Pero les armes s'imposaren a les urnes, i el dret civil catala torna 
a l'estat en que eslava el 1930. Com a conseqüencia del Congreso 
Jurídico Nacional celebrat a Saragossa l'any 1946, un decret del 
Ministeri de Justícia de 23 de maig de 194 7 disposava la creació, en 
els terri toris amb dret «especial)), de sengles cornissions de juristes 
representants deis adVocats, notaris, universitat i judicatura, per a la 
preparació deis avantprojectes de compilació deis drets civils respectius. 
I l'any següent es constitula la de Catalunya, nomenada pe! Ministeri, 
de la qua! formaven part els notaris Porcioles, Faus i Roca. Després 
de diversos treballs previs, la comissió va crear, entre 1953 i 1954, 
una subcomissió de quatre membres que havia d'elaborar un esborrany 
d'avantprojecte -que, substancialment, el conforma-, constituida 
pels tres notaris de la comissió més un advocat, el dega del Col·legi; 
i es van repartir la feina, de manera que el notari Porcioles es va 
encarregar del dret d'heretaments i de la prescripció, el notari Faus 
i Esteve del dret de família, el notari Roca i Sastre del dret de 
successions, i l'advocat Condomines del dret d'obligacions i contractes. 
La cmnissió va aprovar substancialment l'esborrany, 167 que va ésser 
presenta! com a avantprojecte al general Franco el mateix any 1954. 

Aleshores, aquest avantprojecte va passar a la Comisión General 
de Codificación ( comissió tecnica assessora de les Corts i del Govern) 
que, enduta per un esperit unitarista i uniformista, va deixar l'avant
projecte -convertit ja en projecte- sense substancia, un mer apEmdix 
al Codi. Civil en el sentit més estricte del mot apendix. L'esperit de 
la Comisión va ésser tal que es va rabejar especialment amb les 
materies més substanciases i modernitzadores del text, suprimint o 
retallan! una gran part del que feia referencia al sistema de fonts 
d'aplicació i d'integració del dret civil catala, la capacita! jurídica de 
la dona casada, la prescripció ... , mentre que va respectar amb relatiu 
escrúpol les institucions més anacrbniques, folldbriques, curioses o 
inoperants -la més escandalosa de les quals era el testament 
sacramental-, just al contrari del que confiaven els membres de la 
comissió redactora de l'avantprojecte, que les hi havien mantingudes 
per tal que els legisladors trobessin coses per retallar que no fossin 

166. PLA, loe. cit., supra. 
167. Pla explica que <<Roca i Sastre revisa la totalitat del text -i en aquest trcball 

fou ajudat, en privat per alguns amics)) (op. cit., pp. 425-426). Entre la gent de dret de 
l'epoca era cosa sabuda que Roca i Sastre havia infJuH més que ningú en els aspectes 
tecnico-jurídics i d'estil de la «Compilació)), 
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substancials. El text quedava tan mutilat i desnaturalitzat, que tres 
juristes de prestigi i amb bones relacions amb les altes esferes 
polítiques, el catedrittic i advocat Pi i Sunyer, i els notaris Porcioles 
i Noguera, aconseguiren el que semblava impossible: rescatar el 
projecte de les Corts per recompondre'l, tasca de la qua! s'encarrega, 
l'any 1959, una comissió formada pels notaris Roca i Sastre, Noguera, 
Faus, Figa, i presidida pel notari Porcioles. Aquesta comissió, sense 
tornar al text primitiu de l'avantprojecte, hi va reintroduir com va poder 
les disposicions considerades més imprescindibles; i els esmentats Pi 
i Sunyer, Porcioles, i Noguera, van obtenir el vot favorable d'una 
rnajoria suficient de procuradors, 168 especialment deis procuradors 
falangistes, convencent-los que el dret catala, com tots els drets 
«forals», eren els drets més genulnament espanyols, mentre que el Codi 
Civil era calcat del codi napoleonic i, per tant, liberal i francma9ó 
i contrari a les «essencies)) hisp3niques. Cosa que, per oportuna, no 
deixava pas d' ésser veritat. 169 

Un cop promulgada la «Compilació», es publicaren diverses obres 
d'estudi i comentari. A més de les sengles obres de conjunt deis notaris 
Faus -amb l'advocat Condomines- i Figa que ja hem citat, 170 es 
pronunciaren, al Col-legi d'Advocats de Barcelona, unes conferencies, 
per l'estil de les deis anys 1933 a 1936, sobre el nou text legal, en 
les quals prengueren part els notaris Porcioles, Roca Sastre i Figa 
Faura.m 

168. JARDÍ, O]J. cit., pp. 273~274. 
169. JARDI, op. cit., p. 275. Així ho explicava el notad Noguera. 
Diverses són les obres que expliquen, amb més detalls o mcny.s, tot aquest procés 

del drct civil catala contcmporani: BRocA, Historia ... , pp. 464 i ss.; CAMrs, Historia ... ; 
ALBADALEJO el alii, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Madlid 1981, tom 
XXVII vol. 1, esp. pp. 99-116 (redactarles per P. Salvador). Una de les descripcions més 
dctallades del procés d'claboració de la ~(Compilació» el trobem alllibre de Pablo SALVADOR 
CooERCH, La Compilaciór~ y su historia. Estudios sobre la codificación y la il'llerpretación 
de las leyes, Barcelona 1985, pp. 210-228. PerO alguns fets del procés d'elaboració i 
aprovació de la «Compilació>> no han estat escrits ni s'escriuran mai, i només els hem 
conegut a través de converses amb els seus protagonistes i contcmporanis prbxims: per 
aixO les pagines de Pla on descriu amb un cert detall alguns aspectes del procés, 
especialment des del Congrés de Saragossa, tenen un valor que altrament no tindricn 
(PLA, Jlomenots. Segona serie, pp. 407-428), si bé creiem que de vcgades Plano és precís 
i també que de forma alguncs coses, adés endut pcr l'estil que el domina, adés pel seu 
caracter, que també el domina. Vegeu-ne també l'índex de l'Obra Completa que citem 
a la nota 261. 

170. Vcgeu supra § 2.l.2.2.1 i nota 53. 
171. Vegeu supra § 2.4.3.2 apartat d). 
A més, vegeu PoRCIOLES, La Compilación de Derecho Civil de Calaluiia, <<Revista General 

de Legislación y Jurisprudencia» 1960. 
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3. APORTACIÓ DELS NOTARIS EN EL CAMP DE LA POLÍTICA 

3.1. Participació professional en les institucions de govem i 
justícia 
En aquest aparta! hi comprendrem aquells notaris que actuaven 

com a tals al servei de les institucions de ·govern i justícia. A aquestes 
institucions avui les anomenem públiques per tal com, a més a més 
de tenir jurisdicció sobre tots o una part deis ciutadans, emanen del 
poble -la sobirania nacional, dogma en l'actualitat indiscutit en els 
pa'isos que anomenen1 occidentals-. PerO, a l'Antic Regim, la n1ajoria 
d'aquestes institucions, i:ret dels municipis, pertanyien a persones 
físiques o jurídiques i s'inspiraven obertament en el principi de 
patrimonialitat del poder, ~o és, exercien el poder principalment en 
profit del que el detenia i no pas en benefici del que els documents 
an01nenaven, amb un sentit de subrnissió i sovint despectivament, 
comú, públic o poble. 172 

Les actuacions deis notaris al servei d'aquestes institucions eren, 
en principi, estrictament professionals, per la qual cosa sembla que 
no ens n'hauríem d'ocupar ací. Pero la proximitat del poder en tots 
els seus nivells, i la influencia i el caracter de vegades decisiu que 
tenen aquells que formalment són només subalterns -aquells que els 
periodistes nord-americans han batejat avui com a «fontaners» del 
poder-, fa que transcendeixin les funcions merament actuaries i 
fedataries, raons per les quals estudiarem també aquest aspecte. 
Aquesta influencia i proximitat al poder, fins i tot als nivells més alts, 
té conseqüencies, no únican1ent a nivell personal dels notaris en 
qüestió, sinó que abasta, de formes i mnb conseqüencies diverses, tots 
els companys de professió. 

3.1.1. lNSTITUCIONS REIALS 

La institució reial més importan! i en la qua! els notaris juguen 
una funció més destacada és la cancelleria, amb el seu protonotari 
-un deis primers personatges de la cort-, lloctinent de protonotari, 
escrivans secretaris, arxiver, escrivans de manmnent, escrivans 
peticioners, i escrivans de registre -aquests, potser simples amanuenses 
sense potestat notarial. 173 

172. Aixb no impedia una certa imparcialitat en l'administració de la justícia civil 
(expressada amb l'aforismc reddere jus unicuique). 

173. De moment no podem precisar si cls escrivans de registre tcnícn sempre la 
potestat notarial o no la tenien mai, o si la tenien només ocasionalment pcr raó de 
circumsHmcies personals o de la institució. Andreu BoscH, a l'index alfabetic del seu 
Sumari, índex o epitome deis admirables y nobilissims títols de honor de Cathalunya ... , 
(Perpinya 1628, reedició anastatica, Barcelona 1974), hi posa l'entrada <<Notaris de 
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Estretament vinculada a la cancelleria hi ha l'audilmcia, amb 
atribucions judicials i governatives, i que es val deis mateixos oficials 
esmentats. Toles dues es constitulren formalment a partir de les 
ordinacions de Pere el Cerimoniós; al final del s. xv, quan la Corona 
es va engrandir i la seva presencia al Principat es va fer cada vegada 
més rara, es van desdoblar en el que es va anomenar ilnprüpiament 
Consell Reial Suprem d'Aragó, amb una estructura similar pero 
resident al costat del monarca i especialitzat en les materies 
governatives. De manera que, mentre que l'esmentat Consell d'Aragó 
era presidit per un vice-canceller i el seu funcionament administratiu 
era dirigit pe] protonotari, les cancelleries i audiencies, residents a 
Catalunya i als altres regnes de la Corona catalana-aragonesa, eren 
presidides i dirigides pe] canceller i lloctinent de protonotari, 
respectivament. 

Diverses comunicacions parlaran dels notaris de la cancelleria 
reial deis segles xv i XVI, quan assoliren el més alt nivell tecnic i cultural 
i la més alta importimcia política de tot el Jlarg període que estudiem 
en aquesta ponencia. 

A mesura que avan"a el segle XVI, amb la castellanització de la 
monarquia i la marginació política de Catalunya, els notaris catalans 
van desapareixent de les més altes esferes de la política, alhora que 
sembla que milloren de status polític i social a les ciutats. Un membre 
d'una llarga nissaga de notaris barcelonins, els Safont, molts deis quals 
actuen gairebé exclusivament al senrei d'institucions, aniba, al s. xvu, 
a 1' ofici més alt -que no sempre és el més ben retribult pero sí que 
és deis més influents-174 a que pot aspirar un notari cata!a: el de 
protonotari reial, que actua al Consell d'Aragó, resident al costat del 
monarca, com trobarem explicat en la comunicació de Maria Adela 
Fargas. 

L'ofici para].Jel de ]'anterior, a Catalunya, el de lloctinent de 
protonotari, el trobem ocupat, des del 1714 fins al 1808, perla nissaga 
deis Prats. Salvador Prats i Matas, filipista de primera hora, fill d'un 
notari de Figueres, combatent actiu durant la Guerra de Successió, 
veu recon1pensats els seus esfon;os i sacrificis amb diversos durecs 
imporlants durant la Guerra i després d'acabada, que culminen amb 
l'escrivania principal de cambra i govern de ]'Audiencia de nova planta 

manament y de registre)); i en un document que malauradament només podem referir 
de memOria, hi hem trobat l'expressió ~motali de registre)), 

Per als escrivans de la Cancelleria Reial, vegeu FERRO, El Dret Públic ... , pp. 60-61; l'articlc 
Escrivit, del mateix autor, al DHC; LALINDE, La instituci611 virreina! ... , pp. 257-259; i BoscH, 
Sumari ... 

Vcgeu també PoNs 1 GuRI, El manual d'un notari catalil del seguici d'Alforzs el Mag11Gnim 
a Ntlpols (1422-1423}, «Recull..,ll, vol. I, pp. 219-230. No ens diu a títol de quC formava 
part del seguici del monarca. 

174. Vcgeu ELLIOTT, La revolla ... 
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i secretaria del Reial Acord, ci\rrec equivalen! al de l'antic lloctinent 
de protonotari, a més d'obtenir també una escrivania de cambra del 
civil de la mateixa Audiencia. Ni Salvador Prats i Matas ni cap deis 
seus descendents que durant quatre o cinc generacions ocupen els 
oficis esmentats, no fan servir mai el títol de notari ni en reben el 
nomenament; perO sí que reben del rei, i fan servir en les clausules 
deis documents que autoritzen, el títol equivalen! d'«escrivano de 
cámara i govierno de s.m. el rey» propi de la terminología castellana. 

El ci\rrec deis Prats és un deis més importants de la Catalunya 
borb0nica. 175 Des del cornen~arnent exerceixen un paper decisiu en 
l'aplicació i el desenvolupament del regim de Nova Planta, de manera 
que podem dir sense por d'equivocar-nos que sense ells, el regim polític 
i administratiu de Catalunya després de 1714 hagués estat molt 
diferent, encara que no podern dir com. Exerceixen una forta influencia 
sobre tots els ministres de !'Audiencia. Gaudeixen de bones relacions 
amb alguns personatges influents de la cort. Participen en negocis 
financers i comercials, i tenen terres a !'Emparda. No fan mai de 
notaris públics. I, en un principi, aconsegueixen reunir dtrrecs diversos 
relacionats tots amb !'Audiencia: custodia de l'arxiu reial fins al 1740, 
administració del paper segellat de !'Audiencia, del fans de penes de 
cambra, del de drets de sentencies, custodia i administració del segell 
reial i deis drets corresponents ... Emparenten amb alts personatges 
de l'administració reial, i obtenen privilegi de noblesa. De fet, des de 
mitjan de segle ja no exerciran més personalment 1' ofici, pero la seva 
influencia política i social es 1nanté, si bé arnb una certa discreció 
documental i social. Desapareixen de !'Audiencia després de la Guerra 
del Frances, que tantes coses es va endur. 

Totes les institucions reials, i les no reials, de govern i justicia, 
tenien els seus notaris i els seus escrivans. Des d'un punt de vista 
institucional, el gran estudiós d' aquestes institucions i deis seus oficials 
i subalterns que en formaven part, ha estat Lalinde, a qui devem una 
gran part del coneixement que tenirn sobre la cancelleria i l'audiencia, 176 

la governació general,177 i els veguers i els batlles. 178 A Montagut devem 
els estudis sobre el mestre racional179 i sobre el batlle general, 180 que 

175. Vegeu SoLÉ 1 CoT, Lagovernació general de Catalunya sota el regim de nova planta, 
Bcllatcrra 1982. I cls articles Prats i Mates i secretari del Diccionari d'História de Catalunya, 
Edicions 62, Barcelona 1992. 

176. LALINDE ABADIA, La i11stitución virreina[ en Cataluña, Barcelona 1964. 
177. LAUNDE ABADÍA, La gobernación general en la Corona de Aragón, Madrid-Zaragoza 

1962. 
178. LALINDE ABADíA, La jurisdicción real inferior en Catalw1a, Barcelona 1966. 
179. MoNTAGUT EsTRAGUÉS, El Mistre Racional a la Corona d'Aragó ( 1283-1419), 2 vols., 

Barcelona 1987. CRUSELLES, El Maestre Racional de Vale11.cia: función pública y desarrollo 
administrativo del oficio público en el siglo xv, Valencia 1989. 

180. MoNTAGUT EsTRAGUÉS, El baile general de CatalUJ1a (notas para su estudio}, 
jjHacienda Pública Española)), núm. 87, Madrid 1984. 
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també disposaven de notaris per a 1' extensió de les apoques 
principalment. Arrieta ha estudiat el Consell d'Aragó. 181 I Ferro 
sintetitza l'organització de tates aquestes institucions reials, mx1 com 
del Consell de la Batllia General, del Tribunal del Breu i de la Inquisició, 
tribunal mixt aquest del rei i de l'Església.182 

3.1.2. lNST!TUCJONS DE LA TERRA 

Quan se celebra va cort general, el protonotari reial era 1' encarre
gat de redactar el procés comú de la cort. Cada bra\; elegia el seu 
notari -el del bra\; reial era sempre l'escriva major de la ciutat de 
Barcelona-, que s' encarregava de redactar el procés del bra\,', 
anomenat procés familiar. També es podien encarregar de les 
actuacions de les comissions que constitula cada bra\; o bé tota la 
cort amb el rei.I'3 Tot ha estat estudiat pe! professor Oleart.1'4 

Els notaris i l'organització de l'escrivania de la Deputació del 
General els coneixem, entre d'altres fonts, mitjan\;ant !'obra de Rubio 
y Cambronera, 185 i !'amplia introducció feta per Josep M. Sans i Travé 
a 1' edició del Dietari de J aume Safont, notari de la institució. 186 

lgualment els municipis i els barons comptaven amb notaris al 
seu servei, d'una manera permanent -els més importants- o 
ocasionals. 

Els notaris deis municipis els coneixem a través deis estudis 
d'historia local, deis que hem de destacar, per l'atenció que posa en 
aquesta materia, els de Max Turull sobre el municipi de Cervera. 187 

Una atenció específica a l'escrivania municipal de la ciutat de Valencia, 
en tots els seus aspectes -personal, organitzacíó, transcendencia, 

181. Jon ARRIETA AuBERDI, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón. 1494~1707, 
tesi doctoral. Facultat de Drct de la Universitat de Barcelona, 1987 (exemplar 
mecanografiat). 

182. FERRO, El Dret Públic ... , vegeu índex de materies s.v. escrivans. 
183. Pera una d'aquestcs comissions, potser relacionada amb la publicació impresa 

de la primera compilació oficial de Catalunya, vegeu FoNT, Constitutions ... , pp. LXVI~ 
LXVII, esp. nn. 7 i 8. 

184. Oriol ÜLEART r PrauET, Els notaris dels braros de la cort general de Catalunya al 
segle xv1, EHINCHRN, pp. 185~209. Vegeu també la bibliografia citada per aquest autor 
a la p3.g. 186, n. 4. 

185. , Ignacio RUBIO y CAMBRONERO, La Deputació del General de Cathalunya, Barcelona 
1950, vol.!, pp. 295-302 i 312-317. 

186. SANS 1 TRAvt, Dietario Ilibre de Jomades ( 1411-1484) de Jaume Safont, Barcelona 
1992, pp. Vli-Cll esp. XV-XXII. 

187. Max TURULL 1 RuBINAT, La configuració jurfdíca del municipi baix-medieval. Regim 
municipal i flscalitat a Cen.1era entre 1182 i 1430, Fundació Noguera, Barcelona 1990, esp. 
pp. 210-214 i 283-287. 
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formació literaria i cultural, i relacions amb altres institucions i 
escrivanies-, la trobem en un treball d'Agustin Rubio Vela. 188 

Dels estudis sobre 1' organització de les baronies hem de destacar 
e]s treballs de J osep M. Pons i Guri,189 especialment dedicats al 
vescomtat de Cabrera -coinciden! en part amb ]'antiga comarca de 
la Selva- i diócesi de Girona en general. Aquest autor ens explica 
com els notaris actuaven alternativament de públics -normalment 
en notaries de destret, és a dir, d'exclusiva en un terme- i al servei 
de les institucions en afers de govern o de justicia, i en les assemblees 
generals de la baronía, i que en els seus llibres s'hi troben aixi mateix 
alternats, dintre d'uns mateixos llibres o en llibres diferents segons 
els casos, els negocis.juridics de particulars amb els de govern i justicia 
de la baronia.190 

Talment com amb les institucions reíais, també respecte de les 
de la terra trobem una completa sintesi i referimcies bibliografiques 
a l'excel·lent obra de Ferro. El Dret Públic Catala. 

3.2. Participació corporativa en les institucions de govem 
En una societat dividida en estaments i en la qua] les corporacions 

professionals tenien un gran pes politic i social, amb tot de privilegis 
relatius, entre d'altres a la participació en les institucions de govern 
de la terra, els notaris hi participaven d'acord amb els seus privilegis 
i amb la seva consideració social, que a Catalunya varia entre la mií 
menor i la ma mitjana. 

3.2.1. ELS MUNICIPIS 

Era on els notaris tenien una participació n1és nombrosa, tot 
i que estaven per sota de la mií major, constituida per nobles (als 
quals no pas a tot arreu els era permes de participar en el govern 
de les ciutats) i assimilats, ciutadans honrats i mercaders, principalment. 

Coneixem bé les places deis tres consells de Barcelona ( Consell 
de Cent, Consell de Trenta, i Savi Consell) reservades a la mií mitjana 
i el nombre de notaris que participava en la insaculació respectiva. 191 

188. Agustín Rusro VELA, L'escrivania municipal de Valencia en els segles XIV i xv. Notes 
i documents, <<Caplletra. Revista Internacional de Filologia)} 15 (Valencia 1993), pp. 127-
161. 

189. Molts deis articles d'aquest autor han estat tomats a publicar a Recull d'estudis 
d'histOria jurídica catalana, 3 vals., Fundació Noguera, Barcelona 1989. PerO n'hi ha encara 
més d'csparsos en publicacions diverses, espccialment en rambit de les comarques del 
Giron{$ i la Selva per les que s'estenia l'antic vcscomtat de Cabrera. 

190. PoNs 1 Guru, Algunes orientacions per a la utilització dels fans de seccions 
históriques en districtes notarials, op. cit. supra, vol. ·I, p. 173. 

191. Sobre la composició estamental dels Organs de govern de la Ciutat de Barcelona, 
vegeu les obres generals de DuRAN I SANPERE, Barcelona i la seva histOria (3 vols., Barcelona 
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I el professor Molas, en la seva comunicacJo a aquest congrés, ha 
comptat el nombre de notaris que van ocupar pla~a efectiva en els 
consells de la ciutat. 

Els estudis d'Elliotti 92 i de Turu!P93 ens permeten de coneixer 
semblantment la participació deis notaris en la insaculació deis 
consells municipals de les ciutats de Manresa i Cervera respectivament, 
i, en el cas de Cervera, també el nombre de places ocupades 
efectivament per notaris i la seva proporció respecte deis altres oficis. 

Parlarem més enclavan! deis notaris que van ocupar d'altres 
c:lrrecs municipals, per tal corn no ho feien com a membres d'una 
corporació, encara que ben segur que era el fet d'ésser notaris el que 
-ja fos pels seus coneixements i habilitats professionals, ja fos per 
favoritisme (natural en aquella societat) deis companys de professió
determinava la seva elecció per als c:lrrecs. 

Sí que participaven, almenys a Barcelona, com a membres deis 
dos col-legis de notaris que hi havia a la ciutat, en la Coronela 
-un dret pero també una ciirrega obligatoria-, milícia urbana 
encarregada, quan s'esqueia, de la defensa de la ciutat i del 
manteniment de l'ordre. Notaris públics de la Ciutat, i notaris reials, 
en formaven par! aplegats en companyies diferents al costal d'altres 
oficis de l'estament deis artisles, conseqüencia de la rivalitat i conflictes 
entre uns notaris i els al tres. 194 L'll de setembre de 1714, la companyia 
deis notaris públics de la ciutat fou anihilada quan defensava la ciutat 
a la brelxa del convent de Santa Clara. 195 

3.2.2. LA DEPUTACIÓ DEL GENERAL 

Els deputats del General i els oidors de comptes des del 1419, 
any en que foren creats, eren elegits originariament pels bra~os; entre 
1454 i 1493, foren elegits per un sistema mixt d'insaculació i elecció; 

1972-1975) iHistória de Barcelo1w (2 vols., Barcelona 1975-1980); SOBREQUÉS r CALLicó (dir.), 
HistOria de Barcelona, Enciclopedia Catalana-Ajuntament de Barcelona, Barcelona 1992 
i ss.; PÉREZ BASTARDAs, V. ScHOLZ, El govern de la ciutat de Barcelona: 1249-1986, Barcelona 
1986. 

Per a alguns períodes detenninats, la bibliografia és molt l1arga. Aci només citarem 
C. E. DuFouRco, 'Honmts', 'mercaders: et autres dans le Conseil des Cent au XIVe siecle, «Actas 
del Coloquio [ ... ]La ciudad hispánica durante los siglos xm al XVI)), Madrid 1985, pp. 
1361-1395, en el qual estudia els components de cada cstament i les professions deis 
electors i deis clegits; Carme BATLLE, La crisis social y económica de Barcelona en el s. 
xv, CSIC, Barcelona 1973; C. BATLI.E, El municipio de Barcelona en el s. XIV, CSIC, Madrid 
1977; J. AMELANG, La formación de una clase dirigente. Barcelona 1490-1717, Barcelona 1986; 
J. H. ELLIOlT, La revolta catalana· 1598-1640, Vicens Vives, Barcelona 1968, pp. 156-157. 

192. ELLIOTT, La revo[ta ... , pp. 131-132. 
193. TURULL, loe. cit. D. 187. 
194. NoGUERA, MADURELI., Privilegios ... , pp. 110-111, 354-356. 
195. Vegeu inf¡·a § 3.3.2.3.1. 
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i a partir del 1493, per insaculació únicament/96 per a la qua] cosa 
el rei i els bra~os, de comú acord, fixen aquells que han d'ésser 
insaculats per a poder ésser elegits per desinsaculació. Les normes 
reguladores de la insaculació pera l'elecció dels deputats i oldors del 
general varien a través del temps, i la majoria de les modificacions 
salen ésser parcials i molt concretes, atesa la gran quantitat de cossos 
socials que tenien dret a intervenir en una institució que representa va 
la generalitat del Principal. Per aquest motiu, és un procediment que 
no ha esta! estudia! i que ens és mal conegut, fins al punt que no 
sabem si els dos oldors i un diputa! notaris, tots tres de Tortosa, que 
hi trobem entre 1359 i 1710, ho són com a tals notaris o com a 
ciutadans honrats o per algun altre títol. 197 Sí que sabem, en canvi, 
que la cort de 1701-1702 va decidir que un notari de Lleida fos insacula! 
en la bossa del bra~ reial per a l'elecció de diputa! i o oldor, pero 
aquesta disposició no va ésser pas ratificada perla cort de 1705-1706, 
que va considerar nuJ.Jes les decisions de la cort anterior. 198 

3.3. Participació personal en les institucions i professional en 
conteses polítiques 

Ací propiament parlarem de carrecs i actuacions institucionals 
de notaris a títol personal, és a dir, sense exercici de la seva professió. 
Pero hi afegirem les actuacions professionals en conteses polítiques 
per tal com, produ!des en circumstimcies excepcionals, no les 
consideretn una activitat professional normal sinó que sovint Inanifesten 
una presa de partit o una simpatia envers un bando! o causa. 

3.3.1. CIRRECS MUNJCJPALS 

Per la seva preparació professional (perícia documentalística, 
capacitat d'escriure i de redactar bé, coneixements jurídics, coneixement 
de les institucions ... ), en alguns casos per la seva potestat fedataria, 
i per la seva proximitat social i professional als rectors de la vida 
municipal, en la qua! ells mateixos participen de maneres ben diverses, 
els notaris són tot sovint escollits per a la realització de funcions 
d'importancia diversa, entre les quals podem esmentar: 

- AMBATXADES: a reis i als seus oficials, a institucions i persones 
poderoses (bisbes, monestirs, senyors, altres ciutats ... ). Especialment 

196. Jaume RIBALTA r HARo, Diputació del General, al <<Diccionari d'HistOria de 
Catalunya)) d'Edicions 62. 

197. Josep M. SANS I TRAVÉ, Concepció BALLART I MARSOL, E[ cata/eg dels diputats i 
oidors de comptes de la Generalitat de Catalunya ( 1359~ 171 O) de Pere Serra i Postius, EHDAP 
VIII, Barcelona 1980, pp. 63~118. 

198. FERRO, El Dret Públic ... , pp. 251~252. 
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freqüents i notables foren les de la Ciutat de Barcelona a uns reis 
que feren llargues estades a Italia duran! el segle xv en una epoca 
de greus trasbalsos a Catalunya i especialment a les ciutats.199 

Trame ti en interessants inforn1es a les ciutats que els enviava; i exercien 
la seva professió on es trobaven, norrnalment amb els seus 
compatriotes.200 Al s. XVIII, ambla perdua de l'autogovem, practicament 
cessaren. 

MISSATGERIES I COMISSIONS.201 

SrNDICATURES de ciutats i viles al bra~ reial: les ciutats i viles 
nomenaven sovint notaris corn a síndics del bra<; reial en ocasió de 
la seva convocatoria a cort general, parlament, junta de bra~ o 
bra~os ... 202 A la ciutat de Barcelona el nomenament de notaris per a 
aquesta fundó és mínima, ja que tenien per damunt molts altres 
estan1ents. 

D'ALTRES cARREcs i con1issions municipals: mosta<;afs, síndics 
generals, procuradors de la carita! i d'altres institucions o fundacions 
rnunicipals de car:lcter assistencial o reJigiós, síndics procuradors 
generals (a partir del 1760), diputats del comú i síndics personers (a 
partir del 1766), etc.203 

199. Ambaixades i missatgeries han estat estudiarles per J. M. MADURELL 1 MARIMON, 

Mensajeros barceloneses en !acorte de Nápoles de Alfonso V deAragón. 1435-1458, Barcelona 
1963. pp. 9-10, 19-32, 37, 46. 49, 57 i 59-62. 

Vegeu infra § 3.3.2.1-2 sobre les actuacions notarials en els eonflictes de la Busca i 
la Biga i deis remences. 

200. Ibidem. Vegeu el comentati de NoGUERA, MADURELL, Privilegios ... , p. 55. 
201. SANS I TRAVÉ, al Dietari..., pp. XXVII-XXXII, explica les diferents arnbaixades, 

missatgeries i comissions executades pcl notad de la Deputació Jaume Safont. 
Carreras i Candi, en el prOleg a l'edició de les Rúbriques de Bruniquer (p. 8), en fer 

la biografia d'aquest notari explica com la ciutat el comissiona a Roma, de11610 al1613, 
per defensar els privilegis municipals davant el litigi sostingut amb les comunitats 
religioses sobre pastims; Bruniquer tenia <<carta blanca pera 'despcndre ab la llarguesa 
que sa discretió li dictara, comctent tot aquest negossi a sa bona prudentia')), perO, en 
general, els municipis no eren ni podien ésser tan generosos com el de Barcelona -
la tbnica habitual era la contraria- ni sempre es donava un marge d'actuació tan arnpli. 

202. TURULL, La configuració .. . , pp. 318-322. 
El notari de Puigcerda Joan Onofrc d'Ortodó, doctor en dret per Lleida, burgCs honrat 

de Puigcerda, iniciador i principal autor del dietari municipal, fou síndic de la vila a 
la cort general de Montsó de 1585 (Salvador GALCERAN VrGuÉ -intr. i ed.-, Dielari de 
la fidelfssima vila de Puigcerdil, Fundació S. Vives i Casajuana, Barcelona 1977, p. 10). 

El notari igualadí Martí Joan Franquesa (m. 1.572), conseller en cap el 1542, defensa 
(com a síndic?) els interessos de la vila a la cort de Montsó de 1547. El també notari 
igualadí Francesc Rovira (s. xv), llicenciat en lleis, fou nomcnat síndic de la vila el 1422 
per comparCixer davant els jutges de greuges (M. A. BISBAL, M. T. MrRET, Diccionari biogrilfic 
d'igualadins, Fundació S. Vives i Casajoana, Barcelona .1986). 

Podcm deduir la freqüCncia amb que els notaris rcbien comissions d'aquesta mena, 
a més del fet que tots cls municipis actuaven d'una manera semblant, en que ·aqucsts 
tres darrers exemplcs ens han sortit sense cercar-los. 

203. TURULL, op. cit., pp. 287~290 j 299~301. 
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CoMTSSIONS EN JUNTES municipals diverses: d'informació i o 
dictamen ad hoc, amb facultats dispositives i adhuc normatives, 
d'arbitri i pacificaciá, jmidiques, pericials ... 204 

Max Turull ha estudia! la proporciá de notaris i d' altres oficis 
i categories socials en els carrecs i oficis de la ciutat de Cervera a 
la baixa edat mitjana,205 i Pere Molas ho ha fet de la ciutat de Matará 
en el segle XVII!. 206 En tots dos casos els notaris juguen un paper notable 
en tots els ambits de la vida municipal, si bé apuntaríem, a reserva 
d'una analisi més detallada, un paper més importan! deis notaris en 
la Cervera baix-medieval que no pas en el Matará set-centista. 

Per tot el que hem vist, així com per les investigacions d'un de 
nosaltres, Sebastiit Solé, sobre I'Ajuntament de Barcelona duran! el 
s. XVIII, n'hem tret la impressió que Barcelona era la ciutat que, en 
comparació amb les altres, els notaris menys intervenien personalment 
i corporativa en les institucions municipals -exceptuades ambaixades 
i missatgeries-, atesa !'existencia a la ciutat d'estaments més 
importants o iguals i en gran nombre que redulen el seu pes social. 

3.3.2. AcTUACTONS PROFESSTONALS I POLÍTIQUES DELS NOTARIS EN 
SITUACTONS POLÍTIQUES EXCEPCIONAL$ 

3.3.2.1. Els conflictes entre la Busca i la Biga 
La Biga és el nom que rebé 1' oligarquia urbana formada per 

ciutadans honrats, rendistes i terratinents, que domina oligclrquicament, 
i d'una manera cada vegada més !ancada i estreta, el govern de 
Barcelona des del segle XIV, alhora que tenia preponderancia a la 
Generalitat. Mercaders, artistes i menestrals, cap al 1450, per lluitar 
contra l'oligarquia i la seva política, aconseguiren l'aprovaciá per la 
reina (1452) del Sindical deis Tres Estaments i Poble de Barcelona, 
i ben aviat del rei l'obertura de les institucions municipals a tots els 
estarnents, des d'on aplicaren la seva política econürnica contra la crisi. 
Pero la Biga va reaccionar habilment, instrumentalitzant les divisions 
deis Buscaires, la lentitud deis exits de les reformes, i, sobretot, la 
qüestiá de 1' empresonament de Caries de Viana, que va unir tothom 
contra els reis, i va obtenir finalment la victoria, desféu el Sindical 
(1462) i n'executa els principals dirigents moderats; malgrat la qua] 
victOria, ni aconseguí d'imposar-se totalment al rei, ni de restablir 
íntegrament el regim oligarquic de la ciutat de Barcelona. 207 

204. TURULL, op. cit., pp. 322*330. 
205. Tuoui.L, op. cit., pp. 287-290. 299-301, 312-314 i 318-330. 
206. Pcre MoLAs I RmALTA, Societat i poder política Matará. 1718-1808, Mataró 1973, 

pp. 56, 136, 138 i 144. . 
207. Carme BATLLE és l'cspccialista d'aquest tema; un bon resum és el que en fa 

al DHC, s.v. la Busca i la Biga; d'aquesta autora citarem només dos dels seus darrers 
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El Sindicat, d'estructura estamental pero proporcional (6 
tnercaders, 8 artistes, 84 rnenestrals; mnb un sindicat o executiu de 
18 membres), comptava ambla presencia d'un oficial reial que presidia 
les assemblees i servia d'enlla<;: amb el rei, un notari -Joan Solsona, 
l'escriva de la cúria del governador- pera les actuacions, i un nunci. 208 

Els notaris, com a artistes, tenien el sen !loe natural dins el partit 
de la Busca, i van intervenir en el conflicte aportant al sen bando! 
la seva pericia professional i les seves relacions socials i institucionals.209 

També trobem notaris a la Biga: devien estar vinculats a les institucions 
controlades pels patricis -principalment la Deputació i algunes 
ciutats-, o bé devien tenir per parroquians ciutadans honrats, o gaudir 
d'un nivel! social i economic elevat, si bé, de moment, no ens consta. 
Carme Batlle, en relacionar els membres de cada partit, dóna els noms 
de 45 notaris de la Busca contra només S de la Biga.210 

Davant la peculiar posició de la monarquia, primer amb la Busca 
contra la Biga, després contra Busca i Biga, finalment amb la Biga, 
els notaris i escrivans reials, com els altres oficials del rei, es dividiren 
segons la seva posició econónüca i social i d'altres circun1st3ncies.211 

Amb motín d'aquest conflicte tingueren !loe les més conegudes, 
nombrases i potser importants de les ambaixades i missatgeries 
encomanades mai per les institucions catalanes a persones diverses 
de confian<;:a -molles a la cort reial de Napols-, entre les quals hi 
ha, pe! partit de la Biga, les deis notaris Antoni Vinyes, Jaume 
Safont,212 Esteve Mir -que, a més, tingué actuacions rnilitars i 
d'ambaixador-, Arnau Fenolleda -conseller de la Ciutat, secretari 
i prolonotari reial, batlle general-, i d'altres de menys coneguts;213 

treballs com a més actualitzats bibliograficamcnt: SoBREQUÉS 1 CALLicó (dir.), HistOria de 
Barcelona. fA ciutat consolidada (segles XIV~xv), vol. 3r, Barcelona 1992; i La oligarquía 
de Barcelona a fines del s. xv: el partido de Deztorrmt, «Acta Medievalia» 7~8 (1986-1987), 
pp. 321-335. 

208. BATLLE, El sindicato del pueblo de Barcel01w en 1454, ,,VJ Congreso de la corona 
de Aragón>l, Sardenya 1957, p. 291. 

209. La posició buscaire «naturah deis notaris venia sobrcstimulada pcr la neccssitat 
que tenia la Busca de persones entcscs en el funcionament de les institucions 
-espeda\mcnt deis municipis- i de la burocracia (BATLLE, La crisis ... , p. 190), i igualment 
dcvia atiar molts notaris a significm·-s'hi pcl dcsig d'obtenir algun durcc o recompensa 
institucional. 

210. BATLLE, op. cit., vol. II, pp. 605 i 612. 
211. BATLLE, op. cit., pp. 182-189; sobre la posició de la monarquia en el conflicte, 

vcgcu-ne \ambé l'índex a1fabCtic. 
212. SANS 1 TRAVÉ, Dietari .... 
213. Vegeu supra§ 3.3.1 in. 201. Vegeu, a més: sobre Antoni Vinyes, BATLLE, La 

crisis ... , pp. 182-189; sobre Esteve Mir, F. DuRAN, Notas para la historia ... , pp. 138-139, 
iR. CARRERES VALLS, Galetia de notaris f[.[ustl-es de Barcelona al s. xv. El notari Esteve M ir, 
«La Notaria)) (1 935), pp. 20-23. Pera d'altres notaris, remctcm al'exccl·lent obra de Can11e 
BATLLE, La crisis ... : hom hi pot trobar el paper cxcrcit per cada notari en el conflicte 
mirant-ne la llista i consultant-ne després l'índex alfabCtic general de l'obra. 
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i pe! partit de la Busca, les deis notaris Joan Ginebret, Ramon Mora, 
Joan Plana, i deis escrivans Gaspar Canyís, Bartomeu Coll, Francesc 
Matella ... 214 

3.3.2.2. La guerra deis remences 
Vicens i Vives2 LS ha destaca! l'activa tasca deis notaris a l'hora 

d'assessorar i encarar per vi es legals les qüestions socials, econümiques 
i polítiques plantejades pe] problema remen9a. També una organització 
tan estesa i complexa com el Gran Sindicat necessitava acles notaríais 
que legalitzessin públicament l'elecció deis representants deis pagesos, 
i uns sülids suports jurídics, financers i burocr:ltics que en perrnetessin 
el funcionament i les negociacions amb els contraris. Des del moment 
que va arribar a Catalunya el privilegi del Magnimim que autoritzava 
el nornenan1ent de síndics pels re1nences, els notaris van con1en<;ar 
a influir obertarnent en el procés d'emancipació. 216 Vicens i Vives preté 
demostrar l'estreta co].Jaboració entre dos elements partidaris de les 
solucions pacífiques: els grans síndics del període 1488-1508, i els 
notaris de Barcelona, Vic i Girona. L'historiador esrnentat, en paraules 
de Noguera i de Madurell, va reconidxer la «benefica influencia 
moderadora i decisiva intervenció assessora [deis notaris] en els 
n1oments de crisi» tot desterrant «anteriors opinions menys informades 
o tendencioses)); per acabar dient, amb Vicens, que «<ndiscutiblemente 
a ellos [los notarios] se debe la solución del problema remensa en 
Cataluña»;217 sobre la qua] cosa hem de recordar que, ni la sentencia 
arbitral del reí Ferran va ésser tan favorable als remences corn se'ns 
ha volgut fer creure, ni ]'actitud d'alguns notaris sembla tan 
transparent, com no ho va ésser tmnpoc la deis mateixos reís. 

Deis notaris que estigueren al servei deis remences esmentarern, 
seguint Vicens: 

- Jaume Serrolí, notari de Vic i oficial reial, que el 1461 
gestiona, amb Jaume Ferrer, escriva reial, la distribució i co].Jecta deis 
cent mil florins promesas pels remences a la Corona. Gran advocat 
dels pagesos, els dirigí habilment, mogut perla reina Joana Enríquez, 
transforman! l'agitació agraria en un aliat de la Corona contra la 
Generalitat. En iniciar-se la guerra, atia els remences a prendre les 
armes per defensar la reina, assetjada a la For9a de Girona. Cap de 

214. Ibídem. 
215. J. VrcENS VIVES, El Gran Sindicato Remensa (1448~1508). La última etapa del 

problema agrario catalán durante el reinado de Fernando el Católico, CSIC, Madrid 1954. 
216. VrcENS, op. cit., pp. 18~19 i 61. 
217. NOGUERA, MADURELL, op. cit., p. 56. 
VrcENS, op. cit., p. 18. 
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l'estat majar de Verntallat, féu d'intermediari entre aquest i la reina, 
i formula un pla per al sosteniment financer de les forces remences. 
Fou captura! i penjat per les forces de la Generalitat el 1462.218 

- Antic Maten: notari de Barcelona, escriva de la Batllia 
General, vinculat al grup barceloní reialista, home de negocis. 
Intervingué llargament i activa en la política municipal barcelonina, 
especialment en la reforma del sistema electoral municipal. 
Probablement impulsat pe]s oficials reials interessats en l'afer de la 
percepció deis talls remences, fou nomenat pels remences «general 
perceptor» el1488, i comen~i\ a col·laborar amb el Gran Sindical. Actua 
d'ambaixador deis síndics davant el lloctinent general del rei; deixa 
diners al Sindicat en moments difícils per a aquest, la qua] cosa Ji 
féu mereixer una gran confian~a per part deis síndics deis pagesos; 
fou acusat de retenció indeguda de cabals.219 

- Mi que] Fortuny: notari de Barcelona, desconegut políticament 
i institucionalment, al qual Vicens anomena «notari general remen¡;a» 
perque centralitzava la correspondencia deis notaris deis remences de 
Girona i Vic, representava Antic Mateu, negociava amb els senyors ... 220 

Els síndics es mostraren satisfets de les seves actuacions. 
- Jaume Ferrer, escriva reial, que tingué un paper important 

en la preparació de la sentencia arbitral de Guadalupe.221 

D'altres notaris filo-remences foren Martiria Amalric, d'Oiot, 
síndic, que amarga! per l'actitud de Ferran II es negi\ a entrevistar
s'hi el 1486 tot i haver-ne rebut l'encarrec deis mateixos pagesos;222 

Dalmau Ombert, 223 de Girona; Pere Riber, de Vic, síndic remen~a; etc. 

3.3.2.3. La Guerra de Successió a la Corona d'Espanya 

3.3.2.3.1. Notaris austriacistes 
Fidel reflex de la societat en que estaven immersos, arrossegats 

-sovint de grat- pels corrents socials dominants, els notaris catalans 
foren, majoritariament, fidels a Caries [III], !'Austria, des deis primers 
moments. On aquesta actitud tingué més incidencia política i 
professional fou naturalment a la ciutat de Barcelona, seu de la cort 
reial durant la major part de la guerra, i que coneixem amb detall 

218. VICENS, El Gran Sindicato ... , p. 68. 
GEC. DBA. Vegeu també GEC, Ferrer, Jaume (segle xv). 
219. VICENS, El Gran Sindicato ... , pp. 61-65. 
220. VICENS, op. cit., pp. 68-69. -
221. GEC, Ferrer, Jaume (segle xv). 
222. DBA. 
223. No sabcm si es tracta del mateix notari pro-remenc;a que a la GEC surt amb 

el nom de Miquel Ombert (s.v. Ferrer, Jaume (segle xv). 
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gracies als estudis de Duran i Canyameres/24 Pere Voltes, 225 i, 
secundariament, a estudis més centrats en el conflicte beJ.Jic, 
esdevinguts classics, com són els de Castellví/26 testimoni presencial 
deis fets, el deis historiadors Sanpere i Miquel,227 Bruguera,228 i la síntesi 
que en fa Santiago Albertí. 229 

Els notaris de Barcelona reberen especialment els beneficis de 
la presencia de la cort reial a la ciutat en forma d' obtenció de dtrrecs 
i oficis, sovint com a premi als serveis reials o suposats prestats a 
la causa abans de 1' entrada del rei Caries i de les privacions i 
persecucions sofertes en conseqüencia, alhora que se'n desposse'ia els 
partidaris de la causa contraria. Tal com era costum, els notaris reials 
obtingueren carrecs i oficis en institucions reials, mentre que els 
públics de la ciutat els obtenien en les institucions municipals i de 
la Generalitat. Hem de destacar Joan Francesc de Verneda, protonotari 
del Consell d'Aragó i secretari del rei, i el seu cunyat Ramon de Vilana 
Perles i Camarasa, també protonotari del Consell d'Aragó i, més tard, 
secretari d'Estat per als afers hispanics, els quals, després de la guerra, 
continuaren al servei de Caries, aleshores emperador, a Viena.230 

En correspondencia a aquests «favors» reials, els notaris de 
Barcelona, tant els reials com els públics de la ciutat, destacaren 
majoritariament, en les di verses juntes i assemblees en que participaren, 
com a partidaris a ultranc;:a de la resistencia armada al Borbó. Llur 
actitud personal fou coherent fins al final amb llur actitud política: 
la matinada de 1'11 de setembre de 1714, la companyia de notaris 
públics de la ciutat defensa a la baioneta la bretxa o berta pels borbonics 
al convent de Santa Clara, donan! temps a bastir una linia de defensa 
ja dintre la ciutat; hi morí gairebé la totalitat de la companyia, 46 
notaris i el capita.231 

224. Felix DuRAN 1 CANYAMERES, Catalunya sota el govern dels reis absoluts de la Casa 
de Barbó, Barcelona 1935. 

225. Pedro VoLTEsBou, Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria, 
Barcelona 1958, 2 vols. 

226. Francisco de CASTELLvt ÜBANDO, Narraciones históricas desde el año 1700 hasta 
el año 1725 .. . , 6 vols. manuscrits, una cOpia a la Biblioteca de Catalunya; actualmcnt 
se'n prepara l'edidó impresa. 

227. Salvador SANPERE Y MIOUEL, Fin de la nación catalana, Barcelona 1905. 
228. M. BRUGUERA, Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona ... , Barcelona 

1871, 2 vols. 
229. Santiago ALBERTf, L'onze de setembre, Barcelona 1964. 
230. Sobre Ramon ViJana Perles vegeu Montserrat BELTRAN MoRALES, El desgovern 

durant el ((regnal>> de l'Arxiduc. Estudi d'un manuscrit anónim contemporani, (<Primer 
Congrés d'HistOria Moderna de Catalunyan, Barcelona 1984, vol. 2n, pp. 216 i ss. 

231. ALBERT!, op. cit., pp. 323-324. 



78 SEBASTIÁ SOLÉ 1 COT - PERE VERDÉS 1 PIJOAN 

Conquerida Barcelona pels borbonics, els notaris austriacistes 
lllés destacats foren desposselts de carrecs i oficis institucionals, 
sofriren persecucions i confiscacions, i alguns foren inhabilitats per 
a l' exercici de la notaria. 232 

3.3.2.3.2. Notaris filipistes 
Alguns notaris, pocs, es mantingueren fidels al reí Felip l'any 

1705, per la qua! cosa foren desposseits de canees i oficis i sofriren 
persecució; alguns d'aquests fugiren i es posaren al servei del Borbó, 
que els recompensa amb carrecs i honors. Uns altres, després de la 
tumultuosa junta de bra~os del 1713, quan ja semblava que res no 
podía aturar Felip V, fugiren o s'amagaren.233 Tots els trobem, després 
del 1714, ocupan! oficis i cilrrecs, ara ja tots de nomenament reial, 
a les institucions. De tots ells hem de destacar, per la importancia 
deis carrecs que aconseguiren, prirnerament Salvador Prats i Matas, 
secretari de Berwick els darrers tnesos de la guerra, que va intervenir 
en la redacció de la capitulació de Barcelona el setembre de 1714: 
fou secretmi de la provisional Reial Junta Superior de Govern i Justícia 
del Principal, escriva principal de cambra i govem de la Reial 
Audiencia -carrec equivalen! al de l'antic lloctinent de protonota
ri-, coJ.]ector de penes de cambra, administrador del dret del segell, 
tingué al seu carrec l'Arxiu Reial de Barcelona fins al 1740, receptor 
deis drets de provisions i sentencies, i d'altres ... pero no li fou confiada 
la secretaria de la capitanía general, que desitjava, perque era catala;234 

Salvador Prats fou el contrapunt filipista de Ramon de Vilana-Perles. 
Rafael de Cortada i de Cabanyes, baró de Malda, que durant la guerra 
fou capita de l'exercit borbonic: el 1716 obtingué el citrrec d'agutzil 
majar i una escrivania de carnbra civil de l'Audiencia, carrec aquest 
darrer per al qua] posa tot seguit un substitut.235 I, finalment, 
esmentarem el cas de Pere de Cartella, que el 1702 havia obtingut 
de Felip IV [V] el títol de marques de Cartella;236 austriacista quan 

232. NoGUERA, Los 110tarios ... , pp. 71 i 116-118. Els notaris que havicn cstat nomenats 
pcr Carlcs [III] haguercn d'obtenir un nomenament nou de Felip V. Sofriren penes 
pecuniflries els notaris Joseph Galí i Jo:;¡cph Llaurador, consellers cinquens de la ciutat 
els anys 1713 i 17 J 4 respcctivament, perO no foren privats de l'ofici (NoGUERA, loe. cit.). 

233. Una relaci6 d'aquests notaris la reproducix NoGUERA, op. cit., p. 101. 
234. SOLÉ 1 CoT, Lá Governació General del Principat de Catalunya sota el rCgim de 

Nova Pla11ta, 1716-1808, Universitat AutOnoma de Barcelona, Bellatera 1982, pp. 59 i ss. 
235. Sebastih SOLÉ I CoT, La Governació General..., tesi doctoral inedita, p. 418. 

DuRAN 1 CANYAMERES, Catalunya sota el govern ... , pp. 65 i 98-99. 
236. GEC, articles Cartellil, forra de, pcr Max CAHNER i Armand de Fl.UVIA., i Oms, 

quadre genealOgic deis Oms, senyors de Vilallonga de la Salanca, per Armand de FLUVIA.. 
Advertirem que cal no confondre aquest marques de Cartella creat per Fclip IV [V], amb 
el títol homOnim conccdit per Caries [III] l'any 1707 a Josep Galceran de Cartella, Olim 
de Sabastida-Ardena i de Cartella, títol que, com tots cls concedits per aquest rci, fou 
ignorat per Felip IV després de la guerra (GEC, Cartellil, Josep Galceran de). 
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Inanaven els austriacistes, com tants altres deis estaments superiors, 
a la junta de bra~os de 1713, es declara partidari de la submissió 
incondicional al Borbó;'37 després del 1714, féu veure que havia sofert 
persecució durant la guerra, Ji fou respecta! el títol de marques de 
Cartella, i fou nomenat regidor de l'ajuntament de Barcelona; el seu 
fill obtingué una escrivania de cambra civil de l'audiencia.238 

Naturalment que els anys que seguiren immediatament la 
conquesta de Catalunya, els oficis d'escrivans de les institucions es 
donaren als que acreditaren, aparentment si més no, fidelitat a la 
dinastia, especialment durant els anys de la guerra.239 Aquests merits 
s'aniran repetint en els memorials de sol-licitud d'oficis i gracies durant 
tot el segle, pero, amb el pas deis anys, esdevindran una repetició 
medmica cada vegada menys efectiva. Igualn1ent les institucions reials 
de la cort que intervenen en la tramitació deis cxpedients, tindran en 
cmnpte també aquests n1érits en la concessió de les cartes de notaria, 
o despatxos reials ara indispensables per a l'exercici de la fe notarial, 
tant si es tracta de notaris reials com de notaris públics municipals 
o d'altres. Per aixo mateix, encara que el Decret de Nova Planta 
confirma el col·legi de notaris públics de la ciutat de Barcelona, el 
sotmet al control reial, Ji retalla els drets de que gaudia, i afavoreix 
el co].]egi de notaris reials en detriment del seu rival secular, el de 
notaris públics de la ciutat.'40 

3.3.2.4. Del 1808 al 1936 

Alguns notaris han Inilitat activament i obertament en forrnacions 
p'olítiques i han exercit dtrrecs, si bé el seu nombre és relativament 
curt i la responsabilitat deis carrecs, modesta. Probablement més 
nombrosa i transcendent ha estat la influencia personal i no feta 
pública en la política, a través d'amics i o clients i familiars que sí 
que han estat polítics, perO aquesta inOuéncia indirecta i sovint oculta 
és difícil de detectar i molt més encara de demostrar. A més, mentre 
que a Madrid hom pot arribar -i els notaris especialment- amb 
relativa facilita! a les esferes més altes del poder i hom té molts més 
n1itjans per accedir-hi i organisn1es i carrecs per atényer, fora de 
Madrid les possibilitats d'influir són més escasses i els objectius molt 
rnés 111odestos. 

237. ALBERTÍ, op. cit. Sllpra, pp. 130 i 448. 
238. SoLÉ 1 CoT, op. cit. supra, pp. 418-419. 
239. Els notaris que rcbcrcn coma recompensa c8.rrecs dcls guanyadors els podem 

seguir a les obres de D:uRAN 1 CANYAMERES, Catahmya sola el govern absolut deis Borbons, 
de MERCADEg, Felip Vi Catalunya, i de NoGUERA, Los 11otarios de Barcelona en el siglo xvm, 
pp. 19-20. 

240. Raimundo NoGUERA DE GUZMAN, Los notarios de Barcelona en el siglo XVIII, 

Barcelona 1978, 
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La gran majoria de notaris que han intervingut activament i 
oberta en la política contemporania ha estat des de formacions i amb 
actituds conservadores -amb variacions només ele grau i de 
matís-; i ho han fet en partits i amb plantejaments espanyols fins 
al final del segle XIX, i en partits i plantejaments catalans des del final 
del XIX fins a la Guerra d'Espanya. Hem tingut dades deis notaris 
següents: 

- Josep Mas i Torelló (n.1768): notari igualadí. Participa en 
la política municipal. Fou «afrancesa!» durant la Guerra del Frances. 
El 1832 era secretad de l'ajuntament.241 

- Josep M. Vilardaga i Junquet (1814-1889): lluita amb els 
liberals a la la. guerra carlina; fou oficial i fiscal militar; després de 
la guerra, fou batlle de Berga.242 

- Pau Prim i Estapé, liberal i militar; notari fill de notari.243 

- Antoni Barnola i Verdaguer (1840-?): hisendat. Regidor de 
Barcelona (1875) i diputat a Corts per Castellteryol (1879-1884). Presidí 
la Secció d'Agricultura de l'Ateneu Catala.244 

- Manuel Bofarull i de Palau (1851-1929): mataroní. Notari 
de Barcelona i, després, de Madrid. Senador (1907) i diputa! a Corts 
(1910, 1912 i 1915). Funda el Centre Catala de Madrid (1890), que 
presidí. 245 

- Alexandre Rosselló i Pastors (1853-1923): mallorquí. S'inicia 
en el partit republica federal; regidor el 1881, s'uní al partit liberal 
i aconseguí de mantenir-se molts anys a la diputació provincial, que 
presidí (1894-1896 i 1896-1900); diputat a Corts (1901-1923); cap del 
partit liberal a les Illes; introdult en J'administració central de l'Estat 
a Madrid, fou sots-secretari d'Instrucció Pública, governador civil de 
Madrid (1906), conseller d'Estat (1909), i finalment ministre de Gracia 
i Justícia (1918-1919).246 

- Josep Socias i Gradolí (1857-1934): mallorquí. President de 
la diputació provincial (1896-1898 i 1903-1905), encapyala el partit 
conservador i fou diputat a Corts varies vegades entre 1907 i 1921.247 

- Caries M. Soldevila i Boixader (1868-1917): milita en la Unió 
Federalista Nacional Republicana; candidat a les eleccions generals 

241. M. A. BisBAL, M. T. MIRET, Diccionari biogrilfic d'igualadins, Barcelona 1986. 
242. GEC. 
243. GEC, Prim i Prats, loan (el notari Pau Prim era el pare del celebre militar). 
244. DHC. 
245. DBA. GEC. 
246. GEC. 
247. GEC. 
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del 1910 i a les provincials del1913; presiden! del Centre Nacionalista 
Republica de Barcelona (1913-1914). 248 

- Emili Saguer i Olivet (1865-1939): notari de Girona. Membre 
de la Unió Catalanista; presiden! de la diputació de Girona (1930-1931); 
combaté la llei de contractes de conreu (1934) i la política agraria 
de la Generalitat. 249 

- Josep M. FaJTé i Moregó: nat a Lleida, fou notari de 
Barcelona. De jove milita a la branca més democratica i catalanista 
del parlit tradicionalista; contribuí a la hmdació de la Unió Democratica 
de Catalunya (1931); candidata les eleccions al Parlament de Catalunya 
(1932-1933); es retira del partit i de la política pe! suport donat a la 
llei de contractes de conreu. 250 

3.3.2.5. Revolució i guerra civil {1936-1939) 

La sublevació militar del julio! del 1936 deixa el govern legítim 
sense forces per mantenir l'ordre, els revolucionaris cregueren arribada 
l'hora llargament somiada, i un vell i pregon ressentiment, radicalitzat 
i n1és estes encara mnb la industrialització i les transfonnacions 
econümiques i socials del s. XIX, s'expressa mitjan<;ant infinitat de 
violencies, robatoris i assassinats. Procuradors, notaris i registradors 
foren, deis juristes, els que més pagaren amb la vida les conseqüencies 
d'uns actes, prüxirns i re1nots, als qua]s eren aliens; i varis registres 
de la propielat -molt menys els notaríais-, posats en «evidencia» 
pe! se u mateix no m i hmció, foren incendiats. 251 Alguns deis 
revolucionaris -de vegades simples ressentits, oportunistes, o 
senzillarnent inconscients que s'apuntaven a la rauxa que dominava 
els carrers-, veien en els notaris i registradors i, en menor grau, en 
la gent de dret en general, així com sobretot en els seus registres i 
arxius, un instn1ment fonamental del sistema social que volien abolir, 
quan no veien en les professions esmentades servidors fidels deis 
poderosos que sempre perjudicaven els proletaris. BaJTiobero, un deis 
homes forts de Barcelona i Catalunya durant la «revolución -posem 
el mot entre cometes perque fou principalment desori i barbarie-, 
anarco-sindicalista amb gran influencia a Catalunya, presiden! del 
«tribunal revolucionari» de Barcelona que suplanta !'audiencia fins al 

248. GEC. 
249. GEC. 
250. GEC. 
Gaziel esmenta, de n~poca de la seva infantesa, el notari barceloní Eusebi Fina, de 

qui diu que era daniitic de la 'Unió Catalanista')) (HistOria de La Vanguardia. 1884-1936, 
Edicions Catalanes de París 1971, p. 16), perO no tcnim cap més notícia de les seves 
possibles activitats polítiques. 

251. Vegen J. M. SoLÉ r SABATÉ, J. VtLLi\RROYA, La repressió a la reraguarda a Catalu-
nya (1936-1939), 2 vals., Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona 1990-1991. 
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1937, que cometé tata classe de crims en aquells mesas, dira, en un 
llibre publica! el mateix 1937, que «los notarios de lo que no han visto 
ni oído dan fe, y dejan al pueblo vacíos de esperanza y hueros de 
caridad».252 

En algunes poblacions foren assassinats tots o la majoria deis 
notaris; en unes altres, els registradors; en algunes, cmn Matará i 
Puigcerda, reberen especialment els procuradors causídics. 253 Depenia 
de les manies deis manaies locals, de la casualitat de fixar-se en un 
o en un altre, o en un edifici ... A Barcelona foren assassinats un 
gran nombre de notaris, entre els quals el dega del col·legi Antoni 
Par i Tusquets. Raimon Noguera tingué la sort que a casa seva Ji 
veieren, a la biblioteca, el Reclus, 254 i els de la patrulla Ji digueren 
que era «Un notario bueno»,255 perO gosaríe1n dir que, si no li va passar 
res, va ésser pel seu gran caracter256 i pel seu taranna «charmant». 

Leopold Rodés i Campdera i, sobretot, Raimon Noguera, vetllaren 
perla integritat de l'edifici i deis béns del Col·legi, especialment l'arxiu, 
el tresor més preuat, durant tata la guerra, i el defensaren -primer, 
deis incontrolats que el volien cremar;257 després, de les autoritats que 
se'! volien endur per protegir-lo-, i treballaren duramen! per restablir 
la funció notarial a Catalunya, més necessaria que mai en un període 
en que la vida de les persones no tenia ni valor ni garantia. D' acord 
amb la Generalitat, de qui depenien els notaris, n'enviaren alguns a 
poblacions o comarques que havien quedat sense, cosa que causa, als 
dos notaris esmentats, algun conflicte amb les autoritats i amb alguns 

252. Eduardo BARRIOBERO, Un tribunal revolucimwrio. Cuenta rendida por el que fue 
su presidente, Barcelona 1937. Tot i que va ésscr cscrit en unto abrandadamcnt apo!ogCtic, 
la idea que !'autor i alhora protagonista del !libre tenia de la ujustícia)} i de la scva 
administració hi queda perfectament retratada. 

253. SoLÉ, VILLARROYA, La repressió ... 
254. No em va concretar de quina obra de Paul REcLUs -geügraf i anarquista frances, 

amb un gran predicament entre cls anarquistes d'atrcu del món- es tractava, perO devia 
ésser L'homme et la terre (1905-1908), la seva obra més celebre i extensa (varis volums), 
gaircbé un evangeli per als anarquistes, de la qual hi havia una versió castellana (GEC, 
s.v. Elisée Reclus pcr Pcrc Gabriel). AixO, i el que scgueix en aquest apartat, m'ha estat 
explicat de paraula pel Sr. Noguera pocs anys abans de la scva mort. 

255. Ell era «Un notario bueno)), perO se li volien endur la minyona perquC, a la 
seva cambra, tenia una enorme imatge d'una maredcdéu; la fejna va ésscr del Sr. Noguera 
perque no agafessin la minyona, i va haver de fer servir els arguments de la ignorancia 
i la superstició de les quals el poble no en té cap culpa. 

256. El Sr. Noguera deia que no havia tingut mai por, exceple quan va anar a una 
txeca del SIM ~~de)) Negrín i deis agents de Stalin, a l'avinguda del Tibidabo, a interessar
se per un col-lega que hi era detingut. 

257. El Sr. Noguera va convencer els patrullaires dient-los que, si cremaven l'arxiu 
notarial, mai més no es podria conCixer ni demostrar a les generacions futurcs l'opressió 
i la injusticia de que havia estat víctima la classe trcballadora, que ara, com que ja s'ha 
fet la revolució, aquells arxius no podran tenir cap mal ús. 
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que manaven sense ésser-ne. El Sr. Noguera promogué un decret de 
la Generalitat que permetia d'exercir determinades funcions notarials 
a oficials jurats258 -el 1938, a Barcelona només quedaven practicament 
els dos notaris esmentats-, decret que s'inspirava en la practica 
notarial de l'Antic Regim que el Sr. Noguera coneixia, en aquella epoca, 
més bé que ningú. I hagué d'intercedir per un company que havia 
esdevingut suspecte als ulls d'algun organisme oficial.259 

3.3.2.6. El franquisme 

Després de la Guerra d'Espanya, no hi va haver altra opció «legaln 
que el franquisme, que els notaris acceptaren més que res com a taula 
de salvament deis crims pseudo-revolucionaris de la guerra, si bé 
tampoc no s'hi sentiren gaire incOmodes per tal corn assegurava 
principis jurídics i institucions fonamentals en la professió notarial. 
És difíci¡' de jutjar l'adhesió i la col·laboració amb un regim que no 
admetia llibertats polítiques ni socials, d'aquells que només ocuparen 
carrecs interrnedis j subaltems, i més quan aixO s'esdevé després d'un 
trasbals tan dolorós; per aixo !'historiador, en aquests casos, ha de 
limitar-se a descriure i explicar, és a dir, entendre, els fets, perque 
les persones que en són protagonistes fon;oses estan immerses més 
que ningú en la gran tragedia de la historia humana. 

Deis notaris que han tingut carrecs polítics, el més conegut, 
influent i actiu ha estat Josep M. de Porcioles i Colomer. Militan! de 
la Lliga, després de la guerra fou alcalde de Balaguer (1940-1941), 
president de la Diputació de Lleida (1940-1943), director general deis 
Registres i del Notarial (1943-1945), alcalde de Barcelona (1957-1973) 
i procurador a Corts durant molts anys, jutge episcopal d'ape].]acions 
d' Andorra ... Com a alcalde de Barcelona, hem de destacar l' elaboració 
i aprovació de la Carta Municipal de 1960, els plans d'accessos viaris 
de la ciutat, la modificació del Pla Comarcal de 1953 i substitució per 
un Pla Director de l'Area Metropolitana (1964-1968), l'aprovació d'una 
serie de plans parcials d'urbanisme .... 260 La seva biografia política i 
alhora humana la podem seguir, amb un estil més literari que no pas 
acadén1ic, a 1' «homenot» corresponent de Josep Pla.261 

258. No hem pogut consultar el Diari Oficial de la Generalitat. 
259. Es tractava d'un notari que, tot i ésser fon;:a dreta, havia estat nomenat Fiscal 

General de !'Armada Republicana (cns cal consultar el diario butlletí oficial del Minis
teri de Marina, de localització difícjl), 

260. La biografia política de Porcioles la podem seguir, per exemple, a RTQUER, CuLLA, 
HistOria de Catalunya, Edicions 62, Barcelona 1989, vol. VII, pagines citades a l'índex 
onomastic alfabetic del volum VIII. Conté bibliografia. 

261. PLA, Homenots. Segona serie, pp. 492 i SS. 



84 SEBASTIA SoLÉ 1 CoT - PERE VERDÉS r PuoAN 

3.3.2.7. El postfranquisme 
Dintre del conservadorisme dominan!, si bé amb molts matisos 

i lluny en general de l'autoritarisme afí al regim anterior, sobresurten, 
com a excepcions, per la tendencia i per l'activisme, els notaris 
socialistes Xavier Rocha i Rocha, que arriba a ésser diputa! a Corts, 
i José Luis Mezquita del Cacho, impulsor de l'associació notarial 
Joaquín Costa. 

3.3.2.8. D'altres situacions polítiques conflictives 
Acabem de resumir els nostres coneixements sobre la participació 

i les actuacions de notaris en situacions conflictives i excepcionals en 
que han pres partit -de grat o per for~a. amb actuacions polítiques 
i o professionals-, per una de les parts en contlicte. Hem passat per 
alt, emperO, algunes d'aquestes crisis histüriques. La més irnportant 
n'és la Guerra deis Segadors o de Separació. Sobre aquest període 
hem de dir que té una diferencia substancial respecte deis altres: ni 
el país ni les seves institucions no es divideixen ni es confronten 
obertament/62 sinó que s'enfronten, més o rnenys units, an1b més o 
menys entusiasme, a Felip IV, pero també a Lluís XIV, la qua! cosa 
no dóna gaire opció a la tria de bando!; les excepcions són aixó, 
excepcions, si és que n'hi ha. Tampoc en els estudis que tenim d'aquesta 
cantesa, principalment les obres de Sanabre i Basili de Rubí,263 no 

A part de l'(<homenot)) que Pla dedica a Porciolcs i que acabcm de citar, les refcrCncies 
de Pla a Porcioles a través de la seva obra escrita són nombrases, com pcrtoca a un 
pcrsonatgc de la importancia del que fou alcalde de Barcelona; per a seguir~les, vegeu 
Joscp PLA, fndexs a !'Obra Completa, vol. 46, per Cristina BAnosA, Edicions Destino, 
Barcelona 1988. Cal tenir prescnt que Pla, perla scva amistat i rclació amb destacarles 
personalitats deis camps més diversos, tenia informacions que no arribavcn al públic 
i que sovint només han quedat documentarles a la seva extensa obra, que gaudia d'una 
certa butlla respecte de les diferents censures i limitacions d'expressió de l'epoca 
franquista que pesaven sobre les altres publicacions impreses. PerO que tampoc no era 
prou primmirat pel que fa a la veracitat i l'equanimitat de les seves afirmacions. 

Un resum biografic i bibliografic acceptable de Porcioles el trobem a l'article que li 
dedica el DHC, si bé hi falten dades compJementUries pera comprendre bé el personatge. 

262. No és pas la revolta i guerra deis scgadors !'única cantesa de la histOria de 
Catalunya en quC factors externs han accentuat i (et aflorar amb més o menys violencia 
les contradiccions de la societat catalana. El1705 i el1936 en són, també, d'altres mostrcs. 
PerO així com l'evolució d'aquestes dues darreres crisis va menar a una divisió profunda 
i drama ti ca, la del J 640, no. 

263. José SANABRE, La accióH de Francia en Catalufia en la pugna por la hegemonía 
de Europa (1640-1659), Barcelona 1956. 

BAsru DE RuBí, Les Corts Generals de Pau Claris, Barcelona 1976. 
Els antecedents del període els trobem mcticulosamcnt estudiats pcr John ELLIOTT, 

La revolta catalana. 1598-1640, Barcelona 1966, obra en 1a qual queda Umpliament descrit 
el paper jugat pcl protonotari del Consell d'Aragó, l'aragones Jerónimo Villanucva, perO 
de cap més notari. Una extensíssima i comentada relació bibliografica la trobcm a Núria 



L'APORTACIÓ DELS NOTARIS A LA SOCIETAT CATALANA ••. 85 

hi hem sabut veure si els notaris hi van jugar cap paper digne 
d'esmentar-lo ací. 

Queden d'altres situacions o episodis menors en relació als que 
hem estudiat -menors per al conjunt del país, pero no pas per als 
que en foren protagonistes-, en els quals algun notari hi devia jugar 
algun paper. Són, per exemple, i sense pretendre de fer-ne una 
enumeració exhaustiva: el bandolerisme; la resistencia dels comtats 
de Rosselló i Cerdanya a J'afrancesament des de mitjan s. xvn; la terbola 
situació del Principal al darrer ter~ del mateix segle, amb la profunda 
invasió francesa; la guerrilla contra Felip V després de 1714; les 
diferents actituds davant la Revolució Francesa, amb la Guerra Gran 
i la Guerra del Frances;264 les guerres carlines. 

4. APORTACIÓ DELS NOTARIS EN EL CAMP DE LA HISTORIA 

4.1. Els notaris i la Historia 
L'art notarial presenta moltes coincidencies i afinitats amb J'art 

i ciencia de la Historia. Veiem-les. 

Notaris i historiadors tenen el mateix origen i causa: l'escriptura, 
aquesta tecnica mftgica que permet de fer constar invariable1nent la 
paraula per generacions de generacions, amb la qua] cosa el passat 
-un passat congelat i no pas variant, com el de les tradicions orals
adquireix més valor i fins i tot pot arribar a dominar el present. 265 

Tant el coneixement histOrie com l'art o la ciencia histórica 
comencen amb l' escriptura, tot i que aquesta afirma ció avui no es 
pot pas sostenir amb la mateixa rigidesa amb que era afirmada fins 
fa unes quantes decades. L'existencia de l'escriptura en una societat 
ens en permet un coneixernent histOrie més detallat i precís; i 
J'escriptura permet de descriure el present ambla finalitat, entre moltes 
altres, de deixar-ne notícia per a les generacions futures. Aquesta 
voluntat de deixar constancia del present per al futur, que és la deis 
primers historiadors que coneixem -cronistes-, no és altra cosa que 
la funció més propia i gairebé exclusiva deis notaris. El Consell de 
Cent de Barcelona, en les ordinacions de 24 de novembre de 1582 

SALES, ELo; segles de la Decadencia (segles XVI-XVIII), dins Pierre VtLAR, HistOria de Catalunya, 
vol. IV, Barcelona 1989, pp. 481 i ss. 

264. Tenim notícia, per exemplc, d'un notari «afrancesab> d'Jgualada, Josep Mas 
i Torelló, el qual, l'any 1832 si més no, era secretad de l'Ajuntament (BISBAL, Miret, 
Dicci01wri ... , p. 131, amb bibliografia). 

265. Al scgle xx, cada vcgada han estat més estudiarles les repercussions socials, 
psíquiqucs, polítiques, culturals ... de les di verses técniques d'enregistrament, reproducció 
i comunicació del pcnsament. Ens limitarcm ací a citar el llibre de M. T. CLANCHY, From 
memo1y lo writing record England 1066-1307, Oxford, Blackwell 1993, 2a ed. 
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que regulen l'accés a la professió notarial, per tal de recalcar la 
transcendencia social de l'art notarial i justificar així !'exigencia de 
condicions i requisits estrictes per accedir-hi, cmnenc;a dient: «Com 
la art de notaria sia a tota la república molt util y necessaria, per 
conservatio de aquella, per memoria del passat, intelligentia del present 
y providentia del sdevenidor [ ... ]»;266 notem que són justament aquestes 
finalitats les que durant molts segles hom ha predica! com a 
fonamentals de la HistOria, i que avui rnateix, amb unes concepcions 
i una filosofia de la Historia forya diferents, no sabríem pas, empero, 
negar-ne la conveniencia. La diferencia rnés irnportant entre notari 
i historiador, pe] que fa a llur funció social, és només que, des del 
Renaixement, es va configuran! una historia que observa el passat des 
del present, mentre que el notari, con1 els antics cronistes, descriuen 
el present perque en quedi constancia en el futur. 

4.2. Funcions historiogritfiques deis notaris en l'exercici de la 
seva professió 
Dintre de l'activitat notarial habitual, els notaris realitzen algunes 

tasques que els acosten especialment a les funcions i activitats deis 
historiadors, o bé que en resulta una documentació d'interes especial 
per a la historia -dintre de l'interes general que hi té la documentació 
notarial, com més endavant exarninarem. 

4.2.1. NüTARIS 1 ARXIVERS: IDENTITATS DE TECNJQUES J SIMILITUD DE FUNCIONS 

L'arxiu és un element bftsic de l'activitat notarial. Els notaris són 
testimonis d'uns fets i d'uns actes, que tenen l'obligació de parlar, de 
donar el testimoni en el moment que Ji sera requerit, mitjanyant 
l'expedició de l'instrument en forma pública, o una certificació, o un 
trasllat. .. Tant se val que sigui el mateix notari que va ésser pregat 
quan s'havia de realitzar el negoci jurídic en qüestió, com que sigui 
qualsevol deis notaris que han succelt al notari autoritzant originari. 
1 per donar aquest testimoni, el notari ha de conservar les notes o 
el protocol al sen arxiu. De res no serviría de conservar-lo si tingués 
grans dificultats o Ji resultés impossible de localitzar. De manera que 
la funció de conservar ordenadament i localitzar allo que conserva 
és essencial en l'art de notaria. Per aixo el traspas de l'arxiu d'un notari 
cessant a un altre notari és un fet tan importan!, delicat, i regula! 

266. <<Ordinations del Collegi dels Notaris de Barcelona, fetes perlo Consell Ordinari, 
a XXIIII de nohembre de .M.D.LXXXII., aserca de la lCtinitat y linatge han de tenir Jos 
jovens qui voleo practicar y ser notaris de Barcelona>), transcrites per NoGuERA, MADURELL, 

Privilegios ... , pp. 342-344. 
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legalment, per evitar que se'n perdi la notícia deis drets i deis fets 
que conté.267 

Per tot mxo, veiem que, en una notaria, l'arxiu és un element 
fonamental, i el notari és l'arxiver de la notaria. Al cap i a la fi, el 
desenvolupament de les tecniques documentals i el desenvolupament 
deis arxius i llur evolució esdevé paral·lelament i identicament entre 
els notaris públics i les institucions de govern i justícia. Els fons deis 
arxius que avui considerem histOries, des dels més famosos -com 
el de la cancelleria reial- als més menystinguts -els dels municipis 
més modestos-, són ben semblants -per les tecniques de redacció, 
de conservació i d'ordenació- als arxius dels notaris públics. Per tan!, 
no ens ha d'estranyar que, de la mateixa manera que les institucions 
esmentades tenien notaris al seu senrei per a la redacció de la 
documentació que ha de revestir la condició de pública, tinguessin 
també arxivers molts dels quals eren notaris. I, encara que no en 
tinguessin el títol, en determinats casos expedien copies autentiques 
i certificats de la documentació que consenraven com a tals arxivers, 
emparant-se en l'autoritat de la institució que els havia nomenat 
arxivers. 268 

Per aixo els notaris han hagut d' ésser experts en la comprensió 
de la documentació antiga. Han hagut de saber paleografia -al 
s. XIX encara els era ensenyada i exigida a Barcelona, recordem l'obra 
del notari Tos-269 i d'altres coneixements documentals auxiliars; han 
hagut d'enlendre el significa! dels textos antics conservats als arxius 
notarials; i han hagut d'expedir certificacions o valoracions sobre 
l'autenticitat o falsedat formal de documents antics. 

267. M. T. FERRER, Jaume RIERA, La successió notarial i el traspiis de protocols en 
terres catalanes a la Bai.xa Edat Mitjana, EHDAP 4 (1974), pp. 395-428. 

268. Un deis arxiu.s més importants i, de bon tras, el més ben concgut, és l'Arxiu 
Rcial de Barcelona (anomenat, des de l'epoca borbOnica, «Archivo General de la Corona 
de Aragón)) ), del qua] cns consta que tingueren el titol de notaris molts dels seus arxivers, 
si no tots, des de Pere de Parseya (s. xrv) (que a la Guía de l'ACA que citcm més avall 
surt accidcntalment com a «Passeya))), i entre els quals hi ha Diego Garcia i el seu fill 
Jaume Garcia (s. xv), cls Carbonell-Pere Miquel, el seu fill Franccsc, i el seu nét Francesc 
Miquel (segles xv-xVI)-, Albert Viladamor (s. XVI) ... ; Garma (s. xvnr), tenia el títol de 
secretari del rei, que el podrícm considerar d'alguna manera equivalent a notari. Una 
rclació exhaustiva dels arxivers reials d'aquest arxiu, amb dades biografiques i descripció 
de les seves actuacions al capdavant de l'anciu, a Federico UorNA MARTORELL, Guía Histórica 
y Descriptiva del Archivo de la Corona de Aragón, Madrid 1986, pp. 125-153. 

A la la mcitat del s. xvrr, el notari tortosí Joan Busquets fou nomcnat arxiver de la 
casa ducal de Sogorb i Cardona, i va organitzar els fons a la nova seu de l'arxiu, al castell 
d'Arbcca. A la 2a meitat del mateix segle, el notari de Castclló d'Empúries, Bernat Joseph 
Llobet, va rcorganitzar-los, installats ara al castell de Falset (Antonio SANCIIEZ GoNZÁLEZ, 
Documentación de la Casa de Medinaceli: El Archivo Gweral de los Duques de Segorbe y 
Cardona, Dirección de Archivos Estatales, Madrid 1990, pp. 205-211). 

269. Joaquim Tos, Paleografía para la inteligencia de los mmmscritos antiguos de este 
Principado, Barcelona s.a. (2a ed. 1855). Duu un apCndix amb notícies de notaris des 
del s. xm, i rcproduccions de manuscrits (GEC, Tos, Joaquim). 
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4.2.2. TEXTOS CRONÍSTICS ESCRITS PER NOTARTS 

Molts notads són autors de cróniques, dietaris o relacions de 
[ets. La finalitat poclia ésser molt variada: la curiositat personal, la 
imposició o el costum d'una institució o persona a la qual el notari 
servia, la necessitat de dur el control d'uns fets determinats (atesa 
la importimcia deis precedents a tot l'Antic Regim, especialment en 
l'ambit polític i social; o per la dificulta! de coneixer el dret vigent 
a cada moment -tant el dret legal com els estils judicials o 
d'altres~; 270 o simplement per justificar unes despeses, c0111 atribueix 
Sans i Travé al notari Jaume Safont) .. ."1 No hi serien aliens la 
predisposidó ·deis notaris a documentar els esdevenin1ents, i la moda: 
el fel que molts ho fessin, que sempre pesa molt; o la continuació 
del que feia el notari anlecessor. 272 Al cap i a la fi,en l'origen deis notaris 
baix-mcdievals hi ha també l'origen de la moda per documentar-ha 
tot, moda que esdevé de seguida una autentica passió i que, per aixó, 
no para d'accentuar-se, i que dóna al docun1ent escrit un valor superior 
al del testimoni viu i al costum, categoria incomprensible per als homes 
alt-medievals. 

Una altra motivació possible seria -i no és pas excloent de les 
altres en algunes modalitats- la nccessitat de tenir referencies 
cronolOgiques en un món en que el ten1ps no era comptat d'una manera 
tan numerica i precisa com fern avui. Les coses no passaven tal dia 
a tal hora, sinó que passaven per tal diada, abans o després de tal 
aiguat, de tal guerra, de tal incendi, de tal visita d'un personatge 
importan! ... La gent ha comptat el temps i sobretot ha recordat els 
fets així fins fa ben poc. I el notari, quan un client Ji parlava d'un 
fet que havia passat abans o durant o després de tal esdeveniment, 
en sabria de seguida i segur l'any i potser el mes i el dia. 

Aixo acabaria d'explicar el costum de molts notaris d'emplenar 
els seus llibres amb anotacions de fets importants o simplement 
curiosos entre protocol i protocol. 

270. Vegeu supra § 2.2.3. 
271. SANS 1 TRAVÉ, Dietari ... , p. XXXVIII. 
272. Josepa Cortes hi apunta la influencia deis llibres de {(riccordanze>> tan habituals 

a la Italia septentrional, introduHs pcr la colOnia cstablerta a Valencia; i di u que «el notari 
valencia, vinculat als aspectes més diversos de la vida ciutadana i representant de la 
nova cultura laica i acostumat a la recollida de material documental, es troba en una 
Optima situació pera pmvatures historiogrD.Gques, que en la majoria dels casos es limiten 
a escadussers apunts circumstancials sobre les guardes del matcix prolocol, mentre que, 
en altrcs, constitueixen veritablcs assaigs sobre esdeveniments contemporanis, com la 
crünica sobre la Gemmnia de ValCncia del notari Miquel Garcia, partidari conven~ut de 
l'ordre establcrt» (CoRTEs, Formularium ... , p. XV; vegeu-hi especialment la bibliografia 
de les notes 26 .a 28). 
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Encara que la motivació i l'esperit siguin ben semblants, hem 
de distingir, pe] seu contingut i transcendencia, dos tipus de croniques 
i dietaris notarials: els redactats per notaris al senrei d'institucions 
polítiques, i els redactats per notaris públics pera ús reservat del notari 
i la seva notaria. 

4.2.2.1. Croniques 
La prin1era intenrenció deis notaris en relació a la producció 

historiografica la trobem a la cancelleria reial. En el seu marc altament 
aculturat, trobem protonotaris, secretaris i escrivans al senrei de 
monarques que, durant els segles XIII i XIV, van valer deixar constancia 
d'uns fets a través de narracions amb valor didactic i que alhora 
justificaven unes accions polítiques deternlinades. 

Alguns, per explicar-ne l'origen, han acudit als poemes narratius 
i caw;ons de gesta que, durant els segles XII i XIII, serien prosificats 
i combinats amb fonts testimonials i documentals. El cas és que va 
apareixer una n1anera nova de fer histOria que va arribar a un punt 
culminant, historicament i literaria, ambles anomenades Quatre Grans 
Cróniques. 273 

Coll i Alentorn, estudiós d'aquestes fonts, hi ha detectat la 
intenrenció d' «escrivans» reials en llur redacció i realització.274 Ací 
esmentarem Bernat Ramon Descavall, un deis col·laboradors de Pere 
el Cerimoniós en la redacció de la seva Cronica;275 Pere Rossell, notari 
valencia, autor del Llibre de la successió del reialme de Napols, a].Jegat 
jurídico-genealogic encomanat per Alfons el Magnanim;276 les Chroniques 
de Espanya de l'arxiver reial i notari públic de Barcelona Pere Miquel 
Carbonell ... 277 Per a més detalls, ens remetem a la comunicació 
d'Eulalia Duran a aquest mateix congrés, i a l'obra esmentada de Coll 
i Alentorn. 

4.2.2.2. Dietaris 
Durant els segles XIV i xv apareix a Catalunya un genere que 

reflecteix la situació socio-política. Les corporacions públiques, civils 

273. Sobre cls punts de vista actuals en aquesta materia, vegeu Stefano ASPERTI, 

La qüestió de les prosificaciot1S en les cróniques medievals catalanes, «Actes del IX Col·loqui 
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Alacant~Elx [ ... ] 1991)), Publicacions de 
l'Abadia de MontsetTat [ ... ] 1993, voL I, pp. 85~137. 

274. Miqucl CoLL r ALENTORN, La histon'ografia dins ((HistOria de Catalunya>>, Ed. 
Salvat, Barcelona 1978, vol. III, pp. 298~300. 

275. CoLL, op. cit., p. 300. 
276. GEC. 
277. GEC, Cróniques d'Espanya, per Miquel Coll i Alentorn. 
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i eclesiastiques, que des del segle XIV van adquirint una major 
preponderancia, estan interessades, com els reis, a prornoure la 
redacció de la seva historia en forma d'annals o de dietaris oficials.278 

Aquesta fundó estar:\ en mans de les escrivanies respectives. 
a) Dietaris reials: duran! el s. xv, l'escriva de ració duia un llibre 

per controlar les despeses de la cort, el qua! ha servil posteriorment 
als estudiosos per coneixer-ne els itineraris i l'activitat; semblantment 
ha passat amb el dietari en el qual el protonotari duia el control deis 
documents expedits que meritaven el dret del Segell, que és una de 
les tasques que el protonotari acostumava a delegar en el seu lloctinent. 
Han estat estudiats i transcrits per Miret i Sans, Giménez Soler, i 
Giro na i Llagostera. 279 

b) Dietari de la Deputació del General: inicial el 1411, era 
responsabilitat de l'escriva majar, que sovint n'encon1anava la redacció 
a algun deis seus ajudants. Es continua fins a la fi de la institució, 
el 1714. Hi són anotats esdeveniments polítics, economics socials, 
religiosos ... , actuacions de la institució, etc.280 

e) Dietaris municipals: destaquen, naturalment, per damunt de 
tots, els dietaris de la Ciutat de Barcelona: la Crónica del Racional,281 

el Manual de Novells Ardits, e! Llibre de les Solemnitats Reials ... , l'edició 
impresa deis quals ha esta! duta a terme per la mateixa ciutat des 
del final del s. XIX para] ·lelament al desvetllament de l'interes pels 
orígens histories de les institucions catalanes.'" Respecte als d'altres 
municipis catalans (Puigcerda, Vilafranca ... ), l'edició impresa no ha 
esta! duta a terme fins al darrer ter~ del s. xx, para].]elament a la 
multiplicació deis estudis histories des deis anys setanta sobre-

278. COLL I ALENTORN .. ,, {oc. cit. supra. 
GEC, Dietari, pcr CoLL 1 ALENTORN. 

279. Alguns d'aquesls itineraris reials han estat cstudiats per: J. MIRET 1 SANS, ltinerari 
de Jaume I el Conqueridor,1213~1276, Barcelona 1918; i del matcix autor, Itinerario del 
rey Alfonso Ill ... ; «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona~~ V (1909~ 
1910). A GIMÉNEZ SoLER, Itinerario del rey don AlfOnso de Arag6n ... , Zaragoza .1909. D. GtRONA 
r LLAGOSTERA, liinerari de l'infant loan. .. , Valencia 1923; i del mateix autor, Itinerari del 
rei Martí ... , «Anuari de l'Institut d'Estudís Catalans>> 4 (.1911) i 5 (1912). 

280. Marina MrnA, Dietari de la Diputació del General de Catalunya 1454~1472, 
Asociación de Bibliófilos de Barcelona, 1950. Dietari de la Deputació del General de 
Cathalunya, Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona 1974. Fa poc se n'ha dut a tem1e 
una nova cdició, 

281. Vcgeu § 2.2.3.1 in . .106. 
282. F. SCHWARTZ, F. CARRERAS, Manual de Novells Ardits vulgarment apellat Dietari 

de l'Antich Consell Barceloní. Anys 1390~1496, Barcelona 1892, una part del qual fou obra 
de Joan Esteve Mir, nc;>tari i escriva del racional de la ciutat. Per a les relacions i 
coincidencies entre aquest Manual i el Dietari de Jeroni Pujades, vcgeu la introducció de 
l'edició d'aqucst darrer (Joscp M. CAsAs 1 HoMs, Dietari de Jeroni Pujades. l. (1601-1605), 
Barcelona 1975, p. 35). 

GEC, Llíbre de les solemnitats de Barcelona. D'aquest, una part fou escrita per Gabriel 
Canyellcs, }'autor del concgut formulari. 
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tot. 283 En algunes d'aquestes obres s'hi barreja -cosa molt habitual a 
l'epoca-llegendes historiques fantastiques, fets reals passats i presents, 
i disposicions norrnatives o judicials diverses, per la qual cosa algunes 
són a mig camí entre la cronica, el dietari i la compilació de drets. 

d) Dietaris personals: alguns notaris redacten, per iniciativa 
propia, dietaris deis fets coetanis, de vegades en !libres separats, 
d'altres dintre els llibres de protocols. Aquest genere s'estén a partir 
del s. XVT. Ací esmentarem l'anomenat Cronicó mallorquí de Mateu 
Salzet, miscel-lania de notícies mallorquines deis anys 1372 a 1408 
escrites als fulls en blanc deis seus manuals;'84 el Dietari o Ilibre de 
Jornades de Jaume Safont, estudia! i transcrit per Josep M. Sans i 
Travé;285 les anotacions del notari i arxiver reial Pere Miquel Carbonell 
als seus manuals; 286 el testimoni de la Guerra de les Gerrnanies del 
notari valencia Miquel Garcia, que lluita al costat de la noblesa, i al 
qua! afegí notícies generals fins a l'any 1535;287 Francesc Pasqual, de 
Perpinya, autor d'unes Memories (1595-1644) interessants per coneixer 
la vida i els costums familiars i, a partir de 1632, també els fets polítics 
i militars;'" Jaume Pujo!, notari i arxiver municipal de la ciutat de 
Mallorca, al servei deis lloctinenls generals contra els bandolers, deixa 
escrita una Relació de successos memorables ocorreguts en aquesta isla 
de Mallorca (1612-1649);289 Josep Salvador Fexes, notari de Sant Celoni, 
que entre els seus protocols (1668-1723) escriu sobre els episodis de 
la plaga de llagosta de 1687, la revolta deis Gorretes, o la caiguda 
de Barcelona el 1714;290 etc. 

283. Salvador GALCERAN VrGUÉ, Dietari de la fidelíssima vila de Puigcerdit, Barcelona 
1977. 

VALLEs, VroAL, CoLL, BoscH, El Llibre Verd de Vilafranca, Fundació Noguera, Barcelona 
1992. Es tracta de la Crónica, una de les quatre pat1s del Llibre Verd (PrivHegis, Libre 
del Bon Regiment, Crónica i Noticies Históriqucs); la Crónica narra els esdeveniments 
més importants de Vilafranca des del 1599 al 1699; l'únic autor que se n'ha identificat 
és Dídac Mirct, notari i secretad del consell. 

Vegeu supra § 2, notes 107 a 113. 
284. Les anotacions foren transcrites pel pare VILLANUEVA al seu Viaje literario a las 

iglesias de Espaita (DBA; BoVER, Biblioteca ... ). 
285. SANS T TRAVÉ, Dietari... 
286. F. UDINA MARTORELL (pr.), Dietari ... , p. XIII. Aquestes anotacions poden llegir

sc als volums 28 i 29 de la «Colección de Documentos Inéditos del Archivo de la Corona 
de Aragón)). 

GEC, Cróniques d'Espanya, per Miquel CotL r ALENTORN. 
287. GEC. 
288. Foren publicadcs a la <<Revue d'Histoire et Archéologie du Roussillon)) (1905) 

(GEC). Núóa SALES les cita (Els segles de la DecadJ11cia. Segles xvi-XVlll, pp. 481 i 482 -
dins Picrre VILAR (dir.), HistOria de Catalunya, Ed. 62, Barcelona 1989, vol. IV) i anomena 
l'autor «Pere)>; nosaltres no hcm pogut consultar la revista csmentada. 

289. GEC. 
290. A. SIMON TARRÉS, Pagesos, capellans i industrials de la rnarina de la Selva, Curial, 

Barcelona 1993, p. 255. 
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4.2.2.3. Relacions de fets 
Molts notarís són autors de narracions de fets reals concrets, 

amb n1és o menys transcendencia política i social, adés actuant per 
encarrec, adés fent-ho per voluntat propia. De tots ells esmentarem: 

- Antoni Vinyes, notari i sots-síndic de la ciutat de Barcelona, 
que participa en tres ambaixades de la ciutat a la cort d'Alfons el 
Magni'tnim a Napols (1435, 1442-1443, i 1451-1452), de les quals ens 
ha llega! valuosos epistolaris adrec;ats a la ciutat en que es revela com 
a bon cronista i agut observador deis fets polítics i socials, en la línia 
de l'exceJ.Jent diplomacia de les ciutats italianes, que tant havien 
inspirat en els aspectes més vadats la capital catalana. 291 

- Pere Llitra, notari i síndic de la ciutat de Mallorca, que estigué 
prop de Ferran II en el setge de Malaga (1487); les seves cartes als 
jurats de la ciutat constitueixen un valuós document historie i 
literari.292 

- Joan Gomis, de la ciutat de Mallorca, autor del Libre de la 
benaventurada vinguda del emperador y rei Don Carlos en la sua Ciutad 
de Mallorques ... , impres el 1542.293 

- El cas excepcional de l'anomenada Acta de Constantinoble, 
escrita pelnotari Pere Quintana l'any 1558, que relata el saqneig pels 
turcs -amb la complicitat i l'ajut deis francesas- de Ciutadella, a 
Menorca, i el segrest i captivitat de dos mil cinc-cents ciutadellencs, 
entre els quals Quintana rnateix, a Constantinoble, on la rnajoria 
n1oriren o foren venuts i uns quants foren redimits pagant rescat; 
aquest fet fou un sotrac tan fort per a la petita ciutat, que fins avui 
mateix !'Acta és llegida íntegra cada any el 9 de julio], aniversari de 
!'entrada i el saqueig, a la Casa de la CitTtat, en un acte públic i solemne. 
Al s. xvn, !'Acta fou incorporada al Llibre Vermell de Ciutadella. 294 

D'una extensió fon;a més curta i un propOsit més modest o 
imprecís són les relacions de fets polítics, socials, culturals ... més o 
menys rellevants i transcendents que trobem encapc;alant els llibres 
notarials o intercalades amb els protocols. La quantitat, qualitat i 
extensió d'aquestes notes és rnolt variable, i no eren pas tots els notaris 
que s'entretenien a enriquir els seus llibres amb aquesta curiositat. 
L'arxiver Laurea Pagarolas ha cornentat i transcrit algunes d'aquestes 

291. Vcgeu supra § 3.3.1 i MADURELL, Mensajeros barceloneses ... , p. 59. 
292. BovER, Biblioteca .... Foren publicarles a P. PrFERRER, Recuerdos y bellezas de 

Espai'ía, al volum sobre el Regne de Granada (publicat el 1850) redactat i transcrit per 
Pi i Margall. 

293. BoVER, Biblioteca .... 
294. GEC, Ciutadella, saqueig de, per Andreu Murillo, i Constantinoble, Acta de, per 

Eulalia Duran. 
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anotacions, 295 i Rairnon Noguera ho ha fet arnb les deis notaris 
barcelonins duran! la Guerra de Successió.296 

4.2.3. lNTERES DELS DOCUMENTS NOTARIALS COM A FONT DE CONEJXEMENT 

HISTÓRIC 

Tot i que aquest no és un terna objecte d'aquesta ponencia, el 
farem constar breument ara que examinem les connexions entre 
notaris, arxivers i histor~adors. 

Avui no cal insistir gaire en l'interes deis docurnents notarials 
antics com a font de coneixement de la histOria, ja que són estudiats 
profusarnent pels historiadors, 297 pero aixó fa nornés un parell de 
decades que passa. A Catalunya, els prirners estudis de la documentad á 
notarial an tiga van ésser iniciats al darrer ter~ del s. XIX pels 
historiadors de l'art -com Josep Puiggarí i Llobet, advocat, dibuixant, 
historiador de !'arquitectura i arxiver de la ciutat-, que hi trobaven 
notícies detallades deis contractes celebrats a l'entom de la realització 
de les rnés farnoses obres d'art, sovint !'única font escrita de que els 
historiadors de l'especialitat disposaven.298 Tarnbé acudiren als 
docurnents notarials, des del final del s. XIX, d'altres historiadors, corn 
el jurista i historiador Joaquirn Mire! i Sans, de vegades arnb una 
finalitat filológica -interes pels inventaris de béns- dintre del 
rnovirnent de recuperació i norrnalització de la !lengua catalana. Uns 
i altres els trobern poc o rnolt vinculats a !'Academia de Eones Lletres, 
i publicaren rnolts deis seus treballs al Boletín d'aquesta institució, 
la publicació del qua! s'inicia l'any 1901. Cap als anys !renta hi va 
acudir Pi erre Vilar, 299 Vicens i Vives i algun altre deis que podem 

295. Laurea PAGAROLAs I SABATF,, Recull d'anotacions esparses deis protocols medievals 
barcelonins, EHINCHRN, pp. 61-90, cspeciahnent 80-82. 

296. NoGUERA DE GuzMAN, Los notarios de Barcelona en el siglo XVIII, pp. 101-120. 
297. Per exemple, vcgeu les Actas delll Coloquio de Metodología Histórica Aplicada. 

La documentación notarial y la Historia, Universidad de Santiago de Compostela; o l'artide 
d'A. EIRAS RoEL, La documentación de protocolos notariales en la recimte historiografía 
rnodemista, EHDAP VIII (1980), pp. 7 i ss. La bibliografia sobre el tema és vastíssima, 
sobretot la italiana i la francesa. 

298. P. ex. José PuJGGARÍ, Noticia de algunos artistas catalanes inéditos de la Edad 
Media y del Renacimiento. Aptmtes leídos en la sesión de 17 de junio de 1871, «Memorias 
de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona11, tom III, pp. 71-103. En aquest 
treball, Puiggarí cita sovint, en parlar deis documents notarials rclatius a les obres dcls 
artistes, un «Archivo particular11 que no és altre que un arxiu notarial anterior al di
püsit de la documentació notarial antiga al Col·lcgi de Notaris. 

També cls arxius de les catedrals eren, i són, uns dipüsits rics de documentació notarial. 
Un treball primerenc sobre aquest tema basat en la documcntació notarial de la catedral 
de Barcelona és el de Joscph MAs, Notes sobre m1tichs pintors a Catalunya, «Boletín de 
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona)) (1911), pp. 216 ss., 250 ss., 307 ss. 
i 430 SS. 

299. Pierre VILAR, Catalunya dins ... , vol. I, p. 118. 



94 SEBASTIA SoLÉ 1 COT - PERE VERDÉS 1 PuoAN 

considerar pioners deis estudis histOries, socials i econümics sobre 
Catalunya, aiXI com, uns anys més tard, J. H. Elliott.300 

D'altres palsos han anat encara amb més retard en les 
investigacions en els arxius notarials. Actualment hi ha un autentic 
apassionament deis historiadors per l'estudi deis arxius notarials: més 
que no pas els estudis histOries socials i econCnnics, la causa n'ha estat 
la moda del que hom ha anomenat «historia de les mentalitats», que 
s'ha imposat des deis anys setanta i que, entremig d'estudis poc o 
molt interessants, s'hi amaga també molta literatura barata; com 
també l'interes pel que s'ha anomenat «historia de la vida privada» 
o de la <(vida quotidiana», tan vinculada amb l'anterior. 301 El cas és, 
empero, que finalment s'ha consolidat la investigació historica en els 
arxius notarials com a tecnica primordial per a l'estudi d'una gran 
diversitat de fets histories. 

I és que als arxius notarials no solament hi trobem dades que 
no lrobem enlloc més sobre determinarles activitats i determinarles 
classes socials que no han deixat cap més rastre documental escrit, 
sinó que és notable el grau de sinceritat i de diversitat del contingut 
deis documents. La gent, a cal notari, sempre s'hi ha confessat, i en 
el notari hom hi ha tingut tanta o més confiano;:a que en el capella,302 

com ens ha recordat el notari Figa en la cloenda del congrés. A cal 
notari la majoria de la gent s'hi manifesta tal com és, al notari no 
se'l sol enganyar. Normalment no té sentit de fer-ho. Per aixo els notaris 
saben tant sobre la vida i la mort. I, a més a més, i a diferencia d'ara, 
determinats negocis jurídics, principalment els testaments, eren tot 
un examen de consciencia, una meditació sobre la vida i la mort, un 
balan<;: de tota una vida, una prepara ció per a l' eternitat. Per aixo són 
tan utilitzats pels <<historiadors de les mentalitats» (de fet, haurien 
de dir-se historiadors de la cultura o antropolegs culturals, que és el 

300. Aquest autor, dcsprés de doldre's de la manca d'índexs de la majoria dels 
protocols de l'arxiu de Barcelona, diu que ha «revisat tols els llibres de tots els notaris 
principals entre 1600 i 1640)) per estudiar l'estructura i les rclacions familiars en 
l'aristrocracia i l'alta burgcsia, i en recomana un estudi més ampli per coneixcr l'evolució 
econOmica i social de les famílies (diu que <<Seria revelador estudiar l'asccnsió en riquesa 
i prestigi social d'una família que fa entrar un fill a !'Audiencia>>) (ELLIOTI, La revolta ... , 
p. 556). 

301. Els Hibres notaríaiS, perla naturalesa deis documents que contenen i els són 
propis -tcstamcnts, capitols matrimonials, compra-vendes ... -, tencn un gran interes 
histOrie. 1, a més, cls redactors deis llibres esmentats cns «obsequien)) sovint amb <<textos 
religiosos, aforismes, sentCncics, receptes guaridores, fórmules diverses, efcmCrides del 
segle, poemes ... [ ... ] rumors que corrien per la ciutat, fragments de la darrera lectura, 
qüestions referents a la vida privada)) (PAGAROLAs, loe. cit. supra, pp. 63-64), textos dels 
quals l'historiador també en treu profit. 

302. ELLIOTT, La revolta catalana ... , pp. 31-32. El text el reprodu'im a la nota 33 
d'aquesta ponencia. 
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que de fet són o haurien d'ésser) per esbrinar les concepcions que 
determinades societats tenien sobre Déu, l'Església, la família, la 
riquesa i, en general, sobre tates les coses materials i espirituals. 

4.3. Notaris historiadors 

Hem vist fins ara com els documents emanats deis notaris, tant 
si són a m b tates les formalitats -autentics o formant part del procés 
de rcdacció del document notarial- com si són documents simples 
en que el notari no actua cmn a tal, sen1pre tenen un o altre interes 
histOrie. I que, en general, en la rnajoria de crOniques, dietaris i 
relacions de fets, el notari ho fa per encarrec. Ara examinarem aquells 
casos en que el notari, espont:\niament, relata fets presents o passats 
amb la intendó de fer el que avui en diern «histOria)). 

4.3.1. BAIXA EDAT MITJANA I EDAT MODERNA 

Als segJes XIV, XV i XVI, epoca d'apogeu deJs notaris cataJans, per 
influencia de l'humanisme, duen a terme traduccions i adaptacions 
de textos classics i crOniques universals; d'entre aquests notaris 
esrnentarem els de la cancelleria reial Jaun1e Conesa i, sobretot, Pere 
Miquel Carbonell. També abunden, ja en plena edat moderna, les 
histories locals i genealogies d'institucions Jaiques i eclesiastiques, 
ornades amb títols d'honor i farcides de llegendes i narracions de fets 
fantastics tan propis de !'epoca. 

4.3.2. EDAT CONTEMPORÁNIA 

Al s. XVIII es difongué una manera de fer historia més crítica i 
científica, que influí en alguns notaris catalans, no gaires perO, perque 
també els notaris participaren de la decadencia política i cultural 
catalana de !'epoca. Sera al s. XIX, i especialment a partir de 1862, 
quan cmnenc;:aran a abundar notaris autors d'investigacions histOriques. 
Com ja hem repetí t tan tes vegades, és a partir de 1862 que els notaris 
tenen una forn1ació científica universitaria, uns coneixements i unes 
inquietuds culturals d'acord amb la societat del temps, una situació 
econOmica més sOlida que mai, i una participa_ció del gust perla ciencia 
i l'erudició característiques de l'epoca. Si bé en aquest camp, la nova 
condició deis notaris gairebé coincideix -amb una mica de retard
amb el desenvolupament de la historia com a ciencia -el metode 
histbrico-crític- que altra cosa no és el positivisme histOrie. El conreu 
de la histOria els ofereix, a més, un motiu de reconeixement social. 
I hi hem d'afegir el desenvolupament científic i tecnic general, la 
multiplicació d'institucions i de publicacions científiques i culturals 
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públiques i sobretot privades, que van combinar el rigor tardo
positivista mnb un esperit ron18.ntic congruent arnb posicions polítiques 
molt esteses, i van desenvolupar l'interes per la prehistoria i l'ar
queologia, l'etnologia, la topononlilstica, etc. Igualment també aquestes 
inquietuds i activitats, en les quals participaren entusiasticament molts 
notaris, experimentaren una frenada mnb la guerra d'Espanya, i 
s'acabaren pdtcticmnent a mitjan s. xx perles causes que tmnbé hern 
esmentat en altres camps: augment meteoric de la feina professional 
i deis ingressos economics, i augment aclaparador de les materies a 
estudiar, tant per guanyar les oposicions com, un cop guanyades, per 
estar simplement al día de la legislació, doctrina i jurisprudencia deis 
tlibunals i direcció general dels registres i notarial. 

Les nombrases obres d'historia realitzades i publicades per 
notaris catalans en aquest període corresponen n1ajorit:lrimnent a dues 
especialitats: historia local i historia notarial. 

4.3.2.1. Historia local 
És l'especialitat que més ha estat conreada pels notaris 

contemporanis, a malta distancia de les altres. La proximitat de les 
fonts i la facilitat d'examinar-les, l'arrelament de molts notaris en 
poblacions mitjanes -en les quals esdevenen una de les grans 
autoritats factiques locals al costat del rector de la panoquia, del 
metge, del veterinari i del comandan! de la guardia civil-, tant si 
en són naturals com si no, la satisfacció de la societat local -sobretot 
de les classes benestants- per aquest tipus d'estudis, que augmenten 
el prestigi del notari i Ji porten moltes satisfaccions, el prestigi de 
l'erudició i la seva equiparació social a la ciencia tan propis del vuit
cents i part del nou-cents, la febre pels estudis monografics propis 
del positivisme historie (tan criticats pero de tanta utilitat malgrat els 
seus enors i les seves limitacions), la gran quantitat d'hores vagaroses 
que han tingut els notaris fins a mitjan segle actual, que els de 
temperament actiu i exigent han hagut d'omplir d'alguna manera 
considerada profitosa ... tot aixo són estímuls que han abocat molts 
notaris als estudis d'historia local. 303 

303. Citarem, en una relació que no vol ésser exhaustiva, els notaris i cls poblcs 
objecte deis estudis Uurs (la font és la GEC si no n'indiquem una altra): Lluís Dalmau 
(Andorra), Josep Mas (Manresa) (TORRES AMAT, Memorias para ayudar a fOrmar un 
Diccionario crftico de los escritores catalanes ... , Barcelona 1836 -hi ha reedició anastatica 
per Curial. Barcelona 1973-), Gaieta Socias (Mallorca), Jacint Vilardaga (Berga), Jaumc 
Ramon i Vjdales (el Vcndrcll, Poblct), F. Maspons i Labrós (Molins de Rei), D. Torrcnt 
i Garriga (Manlleu, Ribes de Fresser), J. Scndil i Massana (Capellades), Honori Garcia 
i Garcia (Vic, Castelló de la Plana), Josep Mauri i Scrra (Blanes). 
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4.3.2.2. Historia notarial 
Molt escassos han esta!, paradoxalment, els estudis d'histbria 

notarial duts a terme pels notaris, en part perque, quan aquesta 
especialitat histórica s'ha posat de moda a la segona meitat del segle 
xx, J'evolució de la professió ja no els ha permes ni estimula! a dedicar
s'hi; pero també perque J'estat deis arxius notarials ha esta! més que 
llastimós, en general, fins fa una o dues decades. 

L'iniciador deis estudis d'histbria notarial és el notari del Vendrell 
Victorí Santamaria, que l'any 1917 va publicar Estudios Notariales: 
Contribución a la Historia del Notariado en Catalw1a.304 També el seu 
coetani F. Can-eras i Candi, advocat, esmer~a algunes investigacions 
sobre els notaris medievals, a més de promoure la publicació del 
Manual de novells ardits o Dietari de l'antic consell barceloní i les 
Rúbriques de Bruniquer,305 ambdues obres redactades per notaris de 
la ciutat, com hem vist. El notari Honori Garcia i Garcia també estudia 
aspectes diversos sobre els notaris medievals. Molts estudis d'abast 
més o menys ampli són deguts a Felix Duran i Cañameras, que no 
era notari perO sí jurista i arxiver del cos d'arxivers i bibliotecaris de 
l'Estat i, dones, ben prbxim als notaris per !antes raons que ja hem 
esmentat, encara que a J'epoca contemporolnia els arxivers siguin, com 
els secretaris judicials o municipals, un cos completament separat deis 
notaris. 

En el terreny bibliografic, Joaquim Roca i Cornet és autor d'una 
«Bibliografía Notarial» sobre notaris escriptors de Catalunya en 
materies prbpies de la professió i d'altres, publicada en articles diversos 
a «La Notaría».306 

4.3.2.2.1. El notari Raimon Noguera de Guzmán307 

No trobem cap més notari historiador deis notaris fins a Raimon 
Noguera de Guzman. L'aportació del notari Noguera al camp de la 
historia és variada i importan!. Autor de llibres i articles d'histbria 
notarial cumlls de dades de gran utilitat, i sobre institucions de gran 
transcendencia social i jurídica,308 les seves aportacions més destacables 

304. Barcelona 1917. 
305. Vegeu supra § 2.2.3.1 i notes 106 1 282. 
306. Manuel ANDRINO, Galería de Notarios. Joaquín Roca i Cornet, <<La Notaría)> 59 

Uuliol-agost 1994), p. 2. 
307. Zeneida SARDA, Raimon Noguera. Un Ilomenot. Notari d'Hommols, «Scrra d'ün> 

332, Barcelona maig 1987, pp. 1 J-18. 
Josep M. SANS 1 TRAVÉ, Raimon Noguera i Guzmán (1897-1990). Nota cronológica, nArxiu 

de Textos Catalans AnticSJ> 9, Barcelona 1990, pp. 259-272. 
Josep M. SANS 1 TRAVÉ, Noguera i Guzmán, Raimon, DHC. 
308. Una relació de les obres escrites pef Noguera la trobem als treballs citats a 

la nota prOxima anterior. 
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a la historia general i a la historia notarial han lingut lloc per uns 
altres camins. El més important ha estat I'atenció que ha posat, tant 
personalment com des de carrecs col·legials diversos -notari-arxiver, 
vocal, secretari, degL.- en I'arxiu de protocols de la seu barcelonina 
del Col·legi, que l'ha portat a promoure per plimera vegada a Espanya 
una conservació endre~ada i ordenada de l'arxiu, la realilzació i 
publicació d'inventaris i catalegs de protocols i d'índexs de notaris, 
a l'orientació i protecció deis histoliadors que acudien a l'esmentat 
arxiu (Pierre Vilar, Duran i Cañameras, Vicens i Vives, Pons i Guri, 
Josep M. Madurell, Marina Milja, Josep Trenchs, Luisa d'Arienzo ... ), 
a finan~ar amb carrec al Col·legi els Estudis Histories i Documents 
dels Arxius de Protocols des del 1948, així com diverses publicacions 
monografiques, a fi que els esmentats investigadors tinguessin una 
revista -que ha aconseguit un gran prestigi- on publicar els seus 
treballs en una epoca en que les publicacions periodiques d'historia 
no abundaven a casa nostra ... , a vetllar per la bona conservació, 
seguretat i inamobilital de l'esmentat arxiu durant els fets tdlgics de 
la Guerra d'Espanya, jugant-s'hi la mda davant d'escamots armats.309 

El notari Noguera, a qui no hem de considerar ni un erudit ni 
un investigador, sinó un bon professional de la notaria i un encara 
més bon ciutada, amb una cultura extraordinaria i superior a la de 
molts que tenim per intel·lectuals, no ha estat un gran escriptor ni 
científic ni lilerari. Dotat de més bona paraula que de ploma, era un 
home de món, ben dotat per al tracte social, simpatic, oportú i discret, 
gran conversador, que va posar totes aquestes qualitats al servei de 
la ciencia his tórica i del país. D'aixo en va resultar la gran influencia 
que va exercir sobre els més destacats his toriadors de la seva epoca, 
Soldevila, Vilar i Vicens.310 Tot i que d'aixo no hi ha res documentat 
- el senyor Noguera no volia honors ni reconeixements-, als que van 
gaudir de la seva amistat i tracle els ho havia explicat prou, cosa que 
feia no pas per presumir-ne sinó en un relaxat bescanvi d'impressions 
en les seves enyorades terlúlies. En les comptades converses que jo 
hi vaig t enir, de !'historiador que més em va parlar, gairebé de l'únic, 
va ésser d'en Vicens i Vives. A en Vicens, el notari Noguera, pels anys 
quaranta, li duia llibres de París -ell hi anava sovint- aleshores que 
a Espanya a penes es publicava res que valgués res. Ell explicava a 
Vicens la problematica i el significat social d'importants institucions 

309. Els primers temps de guerra, com a dega en funcions -el dega Par havia estat 
assassinat- planta cara - mai no va.ig tenir por, explicava- als milicians i incontrolats 
que volicn calar [oc a l'arx iu del col·legi. Els darrers dies de la guerra, ambla retirada, 
evita que les autoritats s'enduguessin l'arxiu al castell de Figueres. 

310. Probablement, ]'historiador angles John H. Elliott, que féu llargues estades 
d'investigació a Barcelona, també en va rebre la innuencia; si no, d'on poclia t.reure Elliott 
el text que Ji reprodulm a la nota 33 de la ponencia presen t? 
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jurídiques catalanes, sobretot de dret privat, pero també de dret públic; 
q uan en Vicens trobava un contracte que no acabava d'entendre, el 
senyor Noguera Ji explicava que hi havia darrera d'aquelles clausules 
aparentment incomprensibles per al famós historiador o de les quals 
Vicens intula que amagaven alguna cosa, i li deia que allo que feien 
al s. xv per camuflar tal cosa o per obviar tal Jlei, es continuava fent 
al s. xx de la mateixa manera o de manera analoga; també m'havia 
dit com renyava bonhomiosament en Vicens pe! menyspreu que sentia 
o que manifestava en a lguns escrits envers Ferran Soldevila, al qua! 
Noguera considerava un historiador excel-lent, i que les seves obres 
- les de !'historiador Soldevila- eren un punt de parten<;a que 
facilitava la feina deis nous corrents economics i socials de la historia 
en els quals se situava Vicens. Jo diría que la Notícia de Catalunya 
d'en Vicens fou, en part, inspirada per ell. Si no fou aixf, hi ha almenys 
una gran coincidencia de punts de vista entre el notari i !'historiador, 
fruit de les llargues i fTeqüents converses que tots dos sostenien, 
en les quals el notari ensenyavá i !'his toriador aprenia. I aquesta 
obra té una gran importancia perque ha exercit for<;a influencia 
en hisloriadors i polítics de Catalunya, i avui encara és el !libre 
de cap<;alera de polítics catalans molt destacats (fixeu-vos, sinó, 
en els seus discursos). No fóra estrany, dones, com a lgú ha explicat, 
que Franco, l'any 1959, després d'haver-lo llegit, no fes ministre a 
Vicens. 

El notari Noguera sempre explicava que s'havia pogut preocupar 
de la historia i deis arxius perque no tenia descendencia, luxe -deia 
ell- que els notaris casats i afillats no es podien permetre. 
Conseqüencia maxima de toles aquestes preocupacions va ésser la 
donació del seu patrimoni a la fundació que porta el seu nom, 
constituida per ell amb aquesta finalitat, amb l'ajut d'altres notaris 
que també comparteixen aquestes preocupacions, amb el suport del 
Col·legi, i amb la col-laboració de l'anlic arxiver del Col-legi, Josep 
M. Sans i Travé, avui direc tor de l'Arxiu Nacional de Catalunya, 
autentic brac;: dret del senyor Noguera des del final deis anys seixanta 
en tates aquestes activitats. La Fundació Noguera, des de ]a seva 
engegada l'any 1980, patrocina la publicació d'obres diverses sobre 
historia notarial (monografies, catalegs ... ), concedeix beques per a la 
catalogació deis arxius notarials i la realització d'investigacions 
historiques sobre aquest tema, ha patrocinat la publicació d'obres 
d'historia del dret i de les institucions, i avui ha patrocinat aquest 
I Con grés d'Historia del Notariat Catala que celebrem . És evident que 
la F1.mdació Noguera ha realitzat i continua realitzant una tasca de 
suplencia d'unes funcions que en altres comunitats autonomes duen 
a terme les institucions públiques, més generosament dotades que no 
pas les de Catalunya. 
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4.3.2.2.2. L'aportació del Col·legi de Notaris a la historia notarial: 
manteniment de l'arxiu i suport a la investigació 

No hem d'oblidar, en tot aquest patronatge i suport material 
i moral en pro de la historia notarial, la sempre decidida col·labo
ració del Col·legi de Notaris de Catalunya, que des del final del 
segle XIX ha compartit activament amb els altres estaments jurídics 
i amb la societat catalana en general les inquietuds historiques 
i jurídiques. Aquesta actitud la trobem palesa en la participació 
del Col·legi en els moviments jurídics que ja hem explica! en el 
seu lloc, i en J'edició de llibres i revistes a carrec seu. Pe] que fa a 
la historia notarial, el Col·legi ja va editar, l'any 1917, els Estudios 
notariales ... de Victorí Santamaria. Pero va ésser el senyor Noguera 
qui, des deis anys trenta, va donar un impuls creixent al suport 
col·legial als estudis d'historia notarial i al bon agen~ament deis arxius 
notaríais, impuls continua! pels seus successors al capdavant del 
CoJ.Jegi. Aquest impuls ha consistit en el suport economic 
d'inves6gacions i publicacions, en les quantioses inversions en el 
condicionament i l'ampliació de l'arxiu, tasca en la qua! el Co].Jegi 
calala fou pioner i ha estat a l'avantguarda de tots els col.Jegis 
espanyols, en general desentesos de tot el que no fos la documentació 
més Ílnmediata, i sense recón·er a cap ajut de les institucions públiques; 
situant i sostenint en la direcció tecnica de l'arxiu cornpetents 
historiadors, com Josep M. Madurell, Marina Mitja, M. Teresa Ferrer, 
Josep M. Sans i Laurea Pagarolas; i, finalment, condicionan! i cedint 
considerables espais de 1' edifici coJ.legial per a biblioteca -sempre 
ben dotada i actualitzada en la bibliografía especialitzada en la historia 
notarial- i sala d'actes, contractació d'un historiador-arxiver al marge 
del personal que atén l'arxiu més immediat, etc. Aportacions 
valuosfssitnes rnoralrnent i Jnaterial tates aquestes, que historiadors 
i ciutadans en general hem d'agrair al conjunt deis notaris de la 
Catalunya del segle xx. 

I no hem de descuidar-nos d'agrair especialment al Col·legi 
la decisió que va prendre no fa gaire, amb motiu de l'ampliació 
i modernització de la seva seu, de construir unes amplíes i dotadíssi
mes instaJ.Jacions per a l'arxiu historie deis protocols, que satisfaran 
la necessitat de conservació de la documentació durant llargues 
decades, sinó segles, i en permetran la consulta als investigadors en 
condicions optimes. Alhora que s'han ampliat i millorat les instal·la
cions destinades a biblioteca historica i sala de treball deis investi
gadors. Tot aixo perque, com molt bé ha dit el dega Follia en 
aquest Congrés, la missió dels notaris no és non1és la de docun1entar 
i fer fe, sinó, i amb una irnport:lncia an:lloga, de conservar la 
documentació., 
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4.3.2.2.3. D'altres notaris de la 2a meitat del s. xx estudiosos de la 
historia de la professió 

Un altre notari contemporani que ha destaca! perles seves obres 
d'historia notarial ha estat Lluís Figa i Faura, actual presiden! de la 
Fundació Noguera. El notari Figa ha estat un intel·lectual i un 
investigador polifacetic, i en tates les materies a que s'ha dedicat hi 
ha fet estudis i aportacions brillants de contingut i d'estil. A més d'ésser 
un notable autor d'obres jurídiques i economiques, també ha estudiat 
brillantment aspectes relacionats amb l'evolució de les tecniques 
notarials i de les interferencies recíproques entre el dret i els notaris. 
El notari Figa ha practicat la interdisciplinarietat, tan de moda al final 
deis anys seixanta i que avui tant enyorem. En una densa ponencia 
del II Congrés Jurídic Catala, que no ha tingut el resso que es mereix, 
va marcar amb precisió les línies mestres de l'evolució general del dret 
catala, del paper que hi jugaren els notaris, i particularment de les 
institucions econümiques fonamentals del matrimoni.311 En altres 
treballs ha sintetitzat la historia dels notaris catalans, i ha descrit les 
tecniques i les bases jurídico-doctrinals de 1' art de notaria. 312 

Un altre notari que s'ha introdult en els estudis d'historia del 
dret i de la institució notarial ha estat Ángel Martínez i Sarrión. 
Professor de dret roma a la Universitat de Barcelona, notari-arxiver 
del Col·legi, és autor de diverses publicacions sobre historia del dret 
i dels notaris. 

Finalment acabarem parlan! del malaguanyat Ferran Guardiola 
i Sala. Llicenciat en Dret i en Historia, professor d'historia del dret 
a la Universitat de Barcelona, no Ji coneixem publicacions d'historia 
del dret, pero era un gran coneixedor deis temes historico-jurídics i 
especialment de l'art de notaria, al qua! acudíem a cercar les seves 
orientacions, dades, bibliografía ... Era un insaciable col·leccionist'IJ¡de 
llibres antics i moderns, de documents antics manuscrits i impres.os, 
i un gran lector. La seva mort prematura ens va deixar sense un 
company i amic a qui recorríem quan, en els nos tres treballs d'historia 
del dret, ens encallavem en materies sobre les quals no ens sentíem 
prou segurs. 

311. Estatut personal i patrimonial deis cOnjuges, <<Llibre del II Congrés Jurídic 
Catala}}, Barcelona 1972, pp, 339-349. 

312. FlGA, Mos italicus y los juristas catalmtes, <<Anales de la Academia Matrite 
del Notariado» XX (1974), p. 2, 
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4.3.2.3. Estudis folklórics (historia de la cultura o antropologia 
cultural) 

Alguns notaris contemporanis han destaca! pels seus estndis del 
folklore o de les tradicions populars. És aquesta una especialitat 
nascuda al segle XIX, impulsada pe! romanticisme -sobretot ale
many-, quan, amb els grans canvis socials i culturals deguts a la 
industrialització, avenvos tCcnics, transforrnacions agrícoles ... , van 
desapareixent les formes de vida tradicionals, amb tots els costums, 
concepcions, creences ... que impliquen, i hom se sent mogut a deixar
ne constancia abans que no desapareguin. Els notaris es traben en 
una posició privilegiada per fer aquesta tasca compiladora i descrip
tiva -l'estudi científic social, sistem3.tic i conceptual, vindria més 
tard-, atesa la seva «Íntin1a» relació arnb classes socials diverses i 
la seva residCncia en els h:lbitats Inés variats -urbans, rurals, de 
muntanya, n1ariners ... -, que els en dóna un coneixe1nent profund i 
real; i, per la seva inquietud observadora i la seva preparació literaria, 
poden elaborar lreballs folldorístics de gran interes. A més, el folklore 
va -o anava- eslretament relacional amb la vida social i amb el dret 
vi u, escrito consuetudinari perO sempre ben antic, que encara no havia 
desaparegut del tot, del qua! els notaris n'han estat els més bons 
coneixedors fins a les grans transformacions econümiques i socials 
deis anys seixanta del nostre segle, quan tot aixo practicament ha 
desaparegut; al cap i a la fi, el dret viu, en les seves diverses formes, 
no és sinó un deis elements que conformen 1' entrellat de la cultura 
d'un poble, tots ells estretament relacionats i interdependents. Per aixo 
no és estrany que hagin estat notaris deis dos darrers segles molts 
deis folldoristes i molts deis especialistes en drets municipals i 
consuetudinaris, com també ho han estat molts deis que han conreat 
determinats generes de la literatura popular. 

El primer notari del que tenim notícia que s'esmen;a en aquests 
temes, avant la lettre, és el notari valencia Caries Ros i Hebrera (1703-
1773), que s'interessa per les manifestacions populars literaries i 
lingüístiques, que al País Valencia sofrien més agudament i prematura 
les envestides castellanes que comptaven amb el suport oficial. A part 
d'obres gramaticals i d'apologia lingüística, Ros inventaria elllenguat
ge tradicional i popular en diversos diccionaris, compila refranys, 
col·loquis, versos, roman~;os, rondalles .. .'l3 El seu folklorisme l'hem de 
considerar literari314 -el preceden! del folklorisme propiament dit són 

313. GEC, Ros i !lebrera, Carles; per Eulalia DuRAN. Antoni CoMAS, HistOria de la 
literatura catalana, vol. IV, Barcelona 1964, pp. 192 i ss., 724 i ss. A. RoDRÍGUEZ ANDRADOS, 

Galerfa de Notarios. Carlos Ros, «Gazeta de los Notarios)) 29 (oct. 1991), pp. 2-3. 
Sobre les aportacions d'aquest autor a la llcngua i la literatura, vcgcu inf'ra § 5.3.2. 

314. Així el qualifica Margalida ToMAs a l'article folklore de la GEC. 
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els reculls i estudis de la literatura oral propis del romanticis
n1e-, espontani -conseqüencia de la situació literaria i lingüística 
valenciana-, i anterior al desenvolupament i sistematització dels 
estudis folklorics durant el segle XIX. 

En aquest darrer moviinent, hen1 de destacar principalment 
Francesc Maspons i Labrós, autor de treballs sobre la materia, 
impulsor de la secció de folklore del Centre Excursionista de Catalunya 
-la importancia científica i cultural del qual Centre no sera mai prou 
destacada-, i en relació amb altres folkloristes europeus.315 Jaume 
Ramon i Vidales,' 16 vinculat al Baix Penedes i la Canea de Barbera, 
estudiós de festes populars i compilador de llegendes i tradieions 
diverses. Joan de Porcioles, pare de Josep M. de Porcioles, autor d'unes 
Notes folldoriques sobre la vall d'Ager.317 I Domenec Torrent i Garriga, 
vinculat a Osona i al Ripolles, també estudiós i compilador de festes, 
tradieions i llegendes.318 

Avui, els estudis folklürics han superat J'estadi merament 
descriptiu que han tingut fins a mitjan segle xx i, absorbits per 
l'anon1enada antropologia cultural, tenen una orientació més filosOfica 
i sociologica, i pretenen d'explicar els fets folldorics des d'una visió 
global i universal de l'existencia humana. No coneixem notaris actuals 
que s'hi dediquin. 

4.3.2.4. D'altres especialitats históriques 

Escassos han estat els notaris que han tractat d'altres temes, i 
sense que hi puguem assenyalar cap preferencia especial en la qua) 
hagin coincidit notablement. Des del s. xvm trobem notaris que han 
escrit obres sobre cronologia, genealogia, herhldica, numismatica, 
antropologia (costums, festes ... ), diplomi\tica, historia de l'art, arqueo
logia, historiografia, onomastica... Esmentarem els notaris Josep 
Bosch, perpinyanenc (1680-1752), autor d'un llibre de numismatica;319 

Joan F. Albinyana i de Borras, tarragoní. historiador, arqueoleg i 

315. GEC, Maspons i Labrós, Francesc, per Joscp !GI .. ÉSIES. 

316. GEC, Jaurne Ramon i Vida/es, per Margalida ToMAs. 
317. Barcelona 1899. Pla diu que <<CS llegeixcn amb profit» (PLA, Homenots. Segona 

serie, p. 486), i Coromincs, al scu Diccionari etimológic i complemen.tari de la llengua 
catalana, Barcelona 1980 -----obra en curs de publicació-, el cita tot sovint. 

Pla, en l'«homenot» que dedica a Josep M., fill de Joan, dóna moltes notícies sobre 
el pare i sobre les relacions entre pare i fill (op. cit., pp. 485 i ss.). 

Vegeu també l'índex de I'Obra Cornpleta de Joscp Pla. 
318. GEC. 
319. GEC. 
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numismatic, fundador del Museu Arqueologic de Tarragona;320 Andreu 
Balaguer i Merino, barceloní, autor de treballs en general breus 
-n1olts, escrits en catala- mnb aportacions docutnentals, que n1an
tingué correspondencia amb historiadors europeus;321 Josep Soler i 
Palet, arqueoleg i col·leccionista de pintura catalana del quatre-cents, 
que funda l'Arxiu Historie i la biblioteca municipal de Terrassa;322 Josep 
Gramunt i Subiela, de Tarragona, historiador, genealogista i bibliofi!;323 

i no hi podria faltar el notari Felix M. Falguera, que va deixar uns 
apunts de metodologia historica.324 

5. APORTACIÓ DELS NOTARIS EN EL CAMP DE LA LLENGUA 
I LA LITERATURA 

5.1. Nivell cultural deis notaris 
Abans d'entrar en les aportacions deis notaris a la llengua i la 

literatura, és oportú de plantejar-nos quin era el seu nivell cultural. 
Sobre aixo, hi ha unes epoques i uns notaris deis quals gairebé ho 
sabem tot, i n'hi ha d'altres que no en sabem res. 

Fins al s. XVIII, nornés en sabem d'una petHa minoria. Sí que 
poden1 dir, emperO, que en una societat majoritariament miserable 
i analfqbeta, els notaris, en general, tenien un nivell econürnic 
benestant, encara que, sobre aixo, com sobre el seu nivell cultural, 
hi havia malta diversitat: una minoria que gaudia d'un alt nivell 
econOmic i d'una gran influencia social i política, i la resta es repartien 
des d'un nivell benestant relativament elevat fins a una situació 
miserable en alguns casos; aixo és el que podem afirmar de l'estudi 
o de l'aparició a les fonts d'alguns casos concrets, sense que sapiguem 
en quina proporció es repartien en aquest ampli ventall. Pe! que fa 
propiament a la cultura -que sol anar en funció del nivell econo
nlic-, no tenim notícia que els notaris dels segles anteriors tinguessin 
uns coneixements científics, filosOfics, literaris... an31egs als sectors 
mitjanament il·lustrats del clerical, ni que destaquessin per les seves 
obres de creació literaries ni tan sois per les seves lectures del que 
avui en diríen1 literatura d'evasió. 

PerO els notaris van ésser deis primers laics -burgesos- a 
dominar l'art de l'escriptura, trencant el monopoli anterior deis 
clergues. Simultaniament, amb el desenvolupament de la vida urbana, 
de la cultura escrita i de la passió per la documentació, els notaris 

320. DBA. CoRoMINAS, Suplemento al Dicci01wrio crftico de los escritores catalanes, 
Barcclona~Sueca, 1973. 

321. DHC. 
322. GEC. 
323. GEC. 
324. CAMPS, Historia del Derecho ... , p. 262. 
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se situen, en expressió de Josepa Cortes, <<entre el prestigi i el poder», 
i esdevenen indispensables i ben prüxims a la nova classe dirigent.325 

Signes i símbols de la la!cització de la cultura literaria, encara que 
la scva fundó escriptur3.ria professional fos, en la majoria deis casos, 
gairebé 1nedmica, els va siluar en el lloc just per al protagonisme que 
van jugar durant l'anomenat humanisme des del s. XTV fins al s. XVT, 

durant el qual, i com analitzaren1 més endavant, una petita minoria 
de notaris, des de llocs institucionalment molt destacats, van jugar 
un paper estel·lar en la difusió, assimilació i evolució deis nous 
corrents, i un sector més extens, encara que no n1ajoritari ni de bon 
tras, es va dedicar apassionadament al que podríem anon1enar 
literatura social festiva -en el sentit de participació en les festes socials 
liter3..ries, principalment poesies. 

Durant l'edat moderna, la situació económica deis notaris sembla 
millorar relativament a causa de l'increment del trafec económic 
acompanyat d'una moderada reducció del seu nombre grades a la 
pressió deis col·legis, especialment a les ciutats. Culturalment no en 
podem dir gran cosa: només que, eixida definitivament la cort reial 
de Barcelona, canviants els gustos i les modes, i estenent-se la cultura 
literaria peral tres sectors socials urbans, els notaris deixen pdtcticament 
de fer aportacions a la !lengua i a la literatura, i són engolits en el 
buit literari que els historiadors de la literatura catalana anomenen 
la <<Decadencia». 

Un interessant estudi del professor Moreu-Rey326 sobre els llibres 
inventariats en algunes herencies de Barcelona al s. xvm ens rnostra 
com els !libres no pertanyents a l'art de notaria que formen part de 
la n1assa hereditaria deis notaris són escassos i inferiors en nombre 
a la miljana; i que, en aquest aspecte, els notaris eren més a prop 
deis artistes i n1enestrals que no pas dels estaments més elevats, corn 
eren, per exemple, advocats i magistrats, per citar gent de dret, les 
biblioteques deis quals eren ben prove!des d' obres de jurisprudencia, 
entre d'altres. Pero hem d'advertir que el nombre d'inventmis d'he-

325. CoRTEs, Formularium ... , p. X. Peral tema que estudiem ara, vcgcu pp. IX-XVI. 
326. Enrie MoREU-REY, Sociologia delllibre a Barcelona al s. xvm. La quantitat d'obres 

a les biblioteques particulars, EHDAP VIII (1980), pp. 275-304. 
Unes observacions metodolOgiqucs sobre l'analisi dcls llibres de les biblioteques, 

cspcclalment de les particulars, per valorar el nivell i l'estat cultural d'una societat, i 
que l'autor les aplica a la societat catalana del set-ccnts, les trobem al capítoJ escrit pel 
mateix MoREU-REY sobre Els nuclis if.lustrats i els principafs centres de cultura de !'obra 
dirigida perJ. SALVAT, HistOria de Catalunya, Salvat, Barcelona 1978, voL N, pp. 273-285, 
amb bibliografla al voL VI, pp. 329-330. 

Amb conncxió amb aquest tema i Cpoca, vegeu l'apartat del capítol bibliogdfic de 
N. SALEs, Els segles de la Decade11cia. (Segles XVI-xvm) (Pierre VILAR cd., HistOria de Catalunya, 
Ed. 62, Barcelona 1989, vol. IV, pp. 468-469) que duu el titol <<Que llegia la gent?)) i és 
tot amanit de saborosos comentaris de l'autora. 
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rencies de notaris estudiats per Moren és insuficient per poder-ne 
treure conclusions fermes. 327 Tot i J'encert i J'interes del treball, és 
només un punt de partida que, com tots els estudis histories estadístics, 
l'hem d'agafar cum gran u salis, ja que només que !'investigador deixi 
de coneixer o considerar, o bé interpreti o ponderi n1alament un sol 
factor, els resultats pot ésser que deixin de tenir cap valor. En aquest 
cas concret, no sabem, com diu el mateix autor del treball, si tots 
els llibres deis notaris difunts estudiats eren integrats en la massa 
hereditaria i inventariats, ja que els llibres, per la seva condició de 
mobles facils d'agafar i de traslladar, podien ésser apropiats o 
adjudicats per algú i a algú al marge de les formalitats hereditaries, 
podien romandre amb el conjunt de llibres -formularis, protocols
de la notaria i passar aixf al notari successor con1 a part del conjunt 
-quin valor donaven a determinats Jlibres literaris o científics 
persones analfabetes reals o funcionals?-... El professor Moreu-Rey 
obre un cmní que cal seguir, perO de mon1ent hem d'esperar més 
estudis sobretot aquest període de J'edat moderna sobre el qua! tenim 
una quantitat enorme de documentació escrita que, el dia que sigui 
estudiada degudament, ens permetra de coneixer amb detall i precisió 
el nivell economic i cultural deis notaris. 

Pe] que fa als notaris contemporanis, gosaríem dir que el nivel! 
cultural -referint-nos sempre a la cultura escrita científica i literaria
és eJevadÍSSÍI1l entre mitjan seg]e XIX Í mitjan segle XX, epoca que, 
culturalment, nosaltres qualificaríem de l'epoca d'or deis notaris. A 
la segona meitat del segle xx, el nivell continua essent eleva!, pero, 
d'una banda, els notaris queden totalment absorbits per J'exercici i 
la preparació professional, cada vegada més feixucs, i, d'una altra, 
les noves formes de vida i sobretot de lleure, la generalització de 
J'ensenyament i d'una nova forma de cultura -els audio-visuals ... -, la 
dissolució del teixit social -amb un refermament de l'individualisme 
i del materialisme-, i la decadencia de la cultura impresa ... , han fet 
davallar el nivell cultural general i també el deis notaris, que passen 

327. Si el treball de MoREU és cstadísticamcnt insuficient -la qual cosa no li trcu 
ni valor ni mCrit-, Carme BATLLE és autora d'un treball sobre aquest tema estadísticament 
inexpressiu: Las bibliotecas de los ciudadanos de Barcelona en el siglo xv, «Livre et lecture 
en Espagne et en France sous l'Ancien Régime», Coltoque de la Casa de Velazquez, 
ÉdHions A.D.P.F., Paris 1981, pp. 15-344, on descriu les bibliotcqucs d'alguns notaris de 
Barcelona (pp. 26-27); i, tot i tractar-se de notaris de bona posició i en una Cpoca 
d'esplcndor professional -sobretot dels que estaven al servci del rei-, els llibres no 
professionals que possci'en cns semblcn més aviat escassos. És llEtstima que l'autora no 
quantifiqués ni els notaris ni els llibres que posseJen. D'altra banda, no podem estar
hi d'acord quan diu que «Todos los notarios gozaban de buena posición y poseían 
cuantiosos bienes» (p. 27). 

De l'Cpoca de més esplendor de la ciutat de Valencia tcnim l'estudi de P. BERGER, La 
lecture ii Valence de 1474 a 1560 (Évolutions des comportements en fonction des milieux 
sociaux, <<Livre et lccture ... )) pp. 97-107). 
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més desapercebuts dins la societat i, en conseqüencia, el seu paper 
extraprofessional és també més difícil de valorar. 

5.2. La plenitud lingüística i literaria328 

5.2.1. L'HUMANISME I LA CANCELLERIA REIAL 

Durant el llarg regnat de Pere el Cerimoniós, assistim a una 
reestructuració de J'escrivania reial. 329 L'any 1355, el reí crea el nou 
carrec de protonotari,330 que s'ocupara de la forma externa de la 
docurnentació, estil, retOrica i ordre de la redacció. 

D'altra banda, recordarern que protonotaris, secretaris i escrivans 
eren notaris de professió331 i acostumaven a fer carrera dins la 
cancelleria reial. Aquest fet explicaría que, com a tals, primessin la 
claredat en els documents cancellerescos; calia escriure de manera que 
no hi hagués lloc per a J'ambigüitat ni la confusió332 (quan no era 
desitjada), no solament per necessitat del bon govern, sinó per 
exigencia de la cornunicació escrita, que no pot ésser complementada 
ni aclarida amb la facilita! ni els mitjans propis de la comunicació 
oral. Aquesta exigencia de claredat, que els notaris públics tenien 
resalta ja mitjan~ant els seus formularis i estils habituals,333 fou 

328. Sobre aquest apartat, hcm de citar, com a obres generals de referencia, les 
següents: 

- J. TRENCllS, A. CANELLAS, Canciller( a y cultura. La cultura de los escribanos y notarios 
de la Corona de Aragólt1344-1479, «Folia Stuttgartensia>>, Zaragoza 1988. En aquest treball, 
de manera sintetica, es presenten els principals trets definitoris d'aquesta cultura 
cancelleresca, acompanyant-hi una detallada descripció biogdtfica deis notaris i funcionaris 
reials i la bibliografia basica corresponent. N'hi ha publicat un llarg extracte a «Caplletra. 
Revista de Filologiall, núm. S (Barcelona 1988), pp. 5-38. 

- M. DE RIOUER, A. CoMAS, HistOria de la literatura catalana, Ariel, Barcelona 1964. 
- J. NADAL, M. PRATs, HistOria de la !lengua catalana, Edicions 62, pp. 432-434, 

449-474, 484 j 491. 
- Jm·di Rumó I BALAGUER, HistOria de la literatura catalana, Abadia de Montscrrat 1984. 
- G. TAVANI, Literatura i societat a Barcelona entre la fi del s. XIV i el comenrament 

del s. xv, <<Actes del Cinque Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. 
Andorra 1-6 d'octubre 1979l>, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona 1980, 
pp. 7-40. 

- Dedica també fon;a atenció al llenguatge i a la cultura literaria deis notaris el 
treball recent d'Agustín Rumo VELA, L'escrivmtia municipal de Valencia en els segles XIV 

i xv. Notes i docwnents, «Caplletra)) 15 (Valencia 1993), pp. 127-161. 
329. J. TRENCHS, A ARAGó, Las cancillerías de la corona de Aragón y Mallorca desde 

Jaime I a la muerte de Jual'l II, «Folia Parisicnsiall, Zaragoza 1982, vol. L 
330. Maten AdriU, el traductor de les Leges Palatinae, fou el primer d'ocupar aqucst 

cUrre c. 
331. F. SEVILLANO CoLOM, Apuntes para el estudio de la Cancillería de Pedro IV el 

Ceremonioso, «Anuario de Historia del Derecho Español», XX (1950), p. 183. 
332. RIOUER, Literatura catala11a medieval, Ayuntamiento de Barcelona, 1972, p. 60. 
333. Vicen~ Font i Boix en la introducció a AVILA NAVARRO, Formulari notarial, Bosch, 

Barcelona 1987, pp. X-XI. 
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afrontada pels notaris de la cancelleria reial a la 2a meitat del s. XIV 

i durant tot el s. xv. És l'epoca de plenitud lingüística i literaria, en 
que la llengua catalana va adquirir la seva conformació genu1na i 
definí ti va fins als nos tres di es. 

El resultat va ésser una prosa bella i clara que aniba, amb els 
documents expedits per la cancelleria, an·cu del domini lingüístic 
catala i va ésser considerada model del «ben escriure» . Va ésser tot 
un esfor¡y d'uniformització i reguJarüzació de Ja llengua, en base a 
la parla barcelonina - no gaire allunyada deis altres dialectes, i menys 
aleshores-, que va gaudir d'una acceptació notable en tractar-se del 
catala de la cort reial.334 

La canceJleria reial constituí un focus potent de cultura literaria, 
formada com estava, després de Pere Ten:;:,335 per professionals de la 
teología, el dret i l'art d'escriure. Rubió i Balaguer ens parla deis 
escriptors deis segles xrv i xv, aplegats segons la professió i estament 
llurs. Un deis grups el formen els «burocrates, secretaris i notaris» 
de l'administració,336 uns «professionals de l'art d'escriure».337 

Aquests funcionaris havien de dominar els tres idiomes «oficials» 
de la corona catalana-aragonesa: Batí, catala i aragones. El primer 
era, empero, el de les relacions internacionals i el que, tradicionalment, 
havia gaudit de més prestigi. Tots rebien una bona educació en la 
llengua llatina (ars dictandi), «en la qual havien de saber redactar amb 
correcció i elegancia».338 

FTGA sembla voler fer coincidir els orfgens dels models retories delllenguatge notarial 
amb els de les cancelleries (Los formularios ... pp. 322 i ss.). 

Tant a la baixa edat mitjana com a l'edat moderna, les crftiques contra elllenguatge 
deis documents nolarials, titllats d'obscurs, rebuscats, JJeigs, repetitius, conlradictods, 
confusionaris, etc., han estal habituals, sobretot per pa11: d'advocats i jurisles teorics. 
Nosalt.res pensem que, en general, han es tal for~a injustos, jaque els esmentats documents 
tendeixen més aviat a les qualilats contraries. Si bé, com passa sempre, no tots els notarls 
ho feien igual de bé, espccialment els notaris rurals (PoNs 1 GuRT, Algunes orientacions ... , 
pp. 185-189 esp. p. 189). 

334. RIOUER, loe. cit. Aquesl autor cns parla del King's catalan i compara l'acció de 
la cancelleria reial amb la de les academies de segles després. 

Sobre la llengua de la cancelleria reial catalana deis segles XIV·XV, vegeu RiauER, CoMAS, 
op. cit., vol. IJ, pp. 335-356. 

335. Diversos aulors han atribui'l a aquest monarca una importancia fonamental 
en l'avcnc;: cultural de la canccl leria reia l. Les Ordinacions són només una mostra de 
l'interes cultural del rei Pere, del qual s'ha destacat la creació d'una oficina de copistes, 
la fixació en un lloc únie de la biblioteca reial, l'ordenació de l'arxiu i creació del carrec 
d'andver, l'inleres pels estudis universitaris ... (vegeu TRENCIIS, CANELLAS, Cancillería y 
cultura ... , pp. 28-32). 

336. J. RuBTú 1 BALAGUER, De l'Edat Mitja110 al Renaixement, Teide, Barcelona 1979, 
2a edició, p. J OO. 

337. «Si els joglars i trobaclors foren els primers professionals de la poesía, molts 
d'aquells aspirants a notaris foren els primers professionals de la noslra prosa» (RuBlú, 
op. cit., p. J 02). 

338. Rus1ú, loe. cit., p. 101. 
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Les amplies i habituals reladons amb altres corts europees 
actuaren com a factor i estímul en aquesta educació estilis tica. Aixo 
explica que aquell estament «acusés fidelment els canvis que la moda 
litedtria pogués experimentar en l'art d'escriure».339 El model per a 
aquests canvis fou Italia i, sobretot, la cancelleria papal, exemple per 
a tates les a ltres.340 

Quan la prosa humanística llatina va arribar d'Italia - ss. XIV

xv-,341 va ésser ben acollida per notaris i escrivents, que amararen 
llurs redaccions en catala342 de noves «filigranes retoriques i artificis 
estilístics» procedents de la prosa llatina.343 Habituats a un llatí refinat, 
instintivament aplicaren normes i formes cultes a la redacció i lexic 
vernacle. De fet, aquells redactors conside¡·aven el catala com una 
llengua pobra i desvalguda, i pensaven donar-Ji categoria aplicant-li 
una llatinització fon;ada.344 

Molts només van deixar el seu nom al peu deis documents 
propis de l'escrivania, pero tots «eren sincerament lletraferits dels 
antics autors».345 «Burocrates, escrivans i notaris», dones, tingueren 
un paper importantíssim pe! triomf del Renaixement en la nostra 
cultura, la qual cosa, a banda de la llengua, tingué ciares repercussions 
literaries. 

339. Ídem p. 105, i el capítol «El discurs de les corts de Perpinya com un excrnple 
de la nova manera de trebaUar deis secretaris». 

340. Jbidem, p. 102. 
341. Per divet·scs causes, entre les quals la influencia que reberen cls escrivans 

catalans j valencians a la corlnapolitana d'Aifons el Magnanim (Rumó, op. cit., p. 102). 
342. Rus1ó ha observat la renovació de J'estilliterari cancellcresc en tombar del u·es· 

cents al quatre-ccnts, i la seva repercussió en els documents redactats majoritariament 
en catala perla mateixa cancelleria, les institucions fiscals, la Gcneralitat, els municipis, 
els notaris públics, etc. (La c11ltura catalana del Renaixement a la Decadencia, Edicions 
62, Barcelona 1984, pp. 15-16). 

343. «En el decenio que se abre en 138 1 se empieza a notar en los documentos 
de la Cancillería un estilo nuevo, y en las cartas catalanas advertimos intencionadas 
trasposiciones, una cadencia que domina toda la frase y un período lat·go con acertadas 
subordinaciones [estil ciceronia] [ ... ]En agosto de 1381 el secretado Bernat Miquel redacta 
una carta de Pedro el Ceremonioso en la cual deja a Poblet su biblio teca, y lo hace tomando 
una significa tiva frase de Salustio, y el mes siguiente el mismo secretario firma al pie 
del famoso elogio de la Acrópolis ele Atenas por el rey Pedro» (RtOUER, Literatura catalana 
medieval, pp. 60-61). 

344. Així ho fa el protonotat·i de Pere Ten;:, Jau me Concsa, traductor de les Histories 
Troianes el !367, tan preocupat per saber fer comprendre bé la «subtili tat» del !latí, en 
comparació del qua!, diu, el roman¡; és com «plom davant o r fi». 

345. De /'Edat Mitjana ... , p. 107. 
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5.2.2. NoTARIS AUTORS D'OBRES LITERARIES 

5.2.2.1. Els epistolaris humanistes 
La carla va ésser un deis generes del Renaixement italia. S'havien 

pres com a model els reculls de correspondencia d' autors classics 
-Petrarca, Ovidi, Ciceró ... - i, per irnitació, s'escrivien, cartes erudites 
destinarles al lluiment deis seus autors. L'objectiu era el culte a la 
forma literaria i s'hi accentuava molt el rnatís retüric. 346 

Els secretaris de la cancelleria reial també sentiren aquesta 
influencia i, en el marc de l'exercici de la llengua classica, també 
mantingueren «amistats literaries un poc al marge de les banalitats 
de la vida».347 Notaris i escrivents de la cancelleria tenien, entre d'altres 
tasques, la de redactar o copiar cartes. A1nbdues correspondEmcies 
-la personal i !'oficial- s'entremesclaren de formes. 

D'aquests epistolaris, citarem el de Bertomeu Sirvent, que des 
del 1382 mantingué correspondencia llatina amb altres membres de 
la cancelleria, com Pere de Benviure, Pere Guitard i Pere Margall;348 

el de Pere des Pont amb Lluís Carbone]] (també del XN); 349 i el de 
Pere Miquel Carbonell, notari i arxiver reial deis segles XV-XVI, que 
escrivia llargues cartes als frares del convent de Sant Francesc i als 
del monestir de la Vall d'Hebron,350 i que també mantingué relació 
epistolar an1b hun1anistes catalans i italians.351 

5.2.2.2. Les traduccions 
L'inici de l'interes per l'antiga cultura llatina a la 2a meitat del 

segle xrv fomenta les traduccions deis classics, sovint impulsades i 
sufragades pels monarques, i o com una extensió de les tasques 
d'aquells funcionaris cancel!erescos. L'actitud inicial era cercar en 
aquelles obres el contingut historie i exemples que servissin de norma 
de conducta, especialment política i moral.352 Posteriorment, l'objecte 
d'interes s'ana ampliant, pero esdevindria principalment literari.353 

346. Idem, pp. 110-112. 
347. Ibidem, p. 113. 
348. Mar¡;al OLIVAR, Notes sobre l'Ars Dicta11di a Catalunya, «Estudis Universitaris 

Catalans)) (Barcelona) XXII (1936), pp. 63{-653, treball recollit a Mar~al OuvAR, Obra 
dispersa, Barcelona 1991, pp. 81-104. Vcgeu també GEC, Cm-bonell, Pere Miguel. 

349. J. MoRERA SABATER, Una curiosa correspondencia del m1o 1386 relativa al Cisma 
de Occidmte, <<Gesammelte AufsiHze zur Kulturgcschichte Spaniens)) Eiste Reihe, vol. 
XXH (1965) Munster in Wcstfalen pp. 202-216. 

350. Rumó, op. cit., p. 114. 
351. GEC. 
352. Rumó, HistOria de la literatura catalana, Abadia de Montscn·at 1984, vol. I pp. 

175-179, Aqucst autor parla d'aqucsta primera Cpoca com del «pre-Renaixcment>J. 
353. TRENCHS, CANELLAS, op. cit. 
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Una de les primeres traduccions, i de les més transcendents en 
la vida política catalana, fou la que Mateu Adria, secretari de Pere 
Ten;:, féu de les Leges Palatinae del regne de Mallorca,354 intitulades 
en catala Ordenacions fetes per lo molt alt senyor En Pere Terr, rey 
d'Aragó, sobre lo regiment de tots los oficials de la sua cort (1344). 
Aquesta lraducció pertany al període d'iniciació de l'humanisme i de 
la introducció de la cultura classica: hom eslava talment esclavitzat 
al text llatí, que cal recórrer-hi per entendre algunes frases de la 
traducció.355 

Aviat una certa elegancia es va anar imposant en ]a prosa 
cancelleresca, i hom adapta al catalií els recursos de la prosa llatina. 
El traductor més famós i maxim exponen! literari de la cancelleria 
fou Berna! Metge, sobre el qua! hi ha una extensa bibliografia.356 A 
Inés d'escriptor origina], li coneixcn1 traduccions d'Ovidi i Petrarca. 

D'altres traductors d'obres classiques foren FeJTer Sayol,357 Jacme 
Conesa,358 Pere Miquel Carbonell,'59 i d'altres. 360 Andreu Febrer, 
funcionari de Martí !'Huma i d'Alfons el Magnimim, poeta, va elaborar 
una bella versió catalana de la Divina Comedia de Dant.361 Carbonell, 
preocupa! per la llengua, va copiar, ordenar i interpolar les Regles 
d'esquivar mots grossers o pagesívols de Berna! Fenollar i Jeroni Pau. 

5.2.2.3. La poesía 
Durant els segles XIV i xv aparegué un tipus de lector nou, a banda 

del docte clergue medieval. Es tracia, diu Joan Fuster, «d'homes 
d'alcúrnia», nobles i burgesos. Aquesls lectors nous llegien normalment 

354. Hi ha una luxosa edició d'un estudi, trélnscripció, traducció i reproducció 
anastatica d'aqucst important tcxt per L. PÉREZ MARTfNEZ, G. LLOMPART, M. DuRLIAT, M. 
PAsCUAL PoNT, i F. LLOMPART, Lleis Palatines,Palma de Mallorca 1991, 2 vols. 

355. RrQUER, CoMAS, op. cit., vol. II, pp. 346-347 (cita abundant bibliografia). 
Matcu Adria també dcixa inacabada la traducció de les Partidas d'Alfons el Savi de Castella 
que el rci Pere Ten; Ji havia encomanat. 

356. Rumó, HistOria ... , pp. 180-186; RiouER, CoMAs, HistOria ... , vol. 2, pp. 357-432; 
TRENCHS, CANELLAS, op. cit.; RrQUER, Obras de Bemat Metge, Barcelona 1959, etc. 

357. Va traduir el tractat agrícola de Pal-ladi,De Rustica (GtNER, TRENCHS, FeJTerSayol 
i elmanuscrit ((Tractat d'Agricultura)) de l'arxiu municipal de Valencia, EHNCHRN, pp. 147-
154. 

358. Va traduir la versió medieval de la guerra de Troia, de Guido de la Colonnc, 
Historia destructiones Troiae (1287), amb el títol d'Históries Troianes (1367). 

359. «S'aplicava a traduir críticament Sal-lustiJJ, diuen Miquel Coll i Euh'dia Duran 
a la GEC. El manuscrit de la traducció es guarda a la Biblioteca de Catalunya (J. Rumó, 
«Miscel-l8.nia CreuellSll, pp. 219-220). 

360. Vegeu TRENCHS, CANELLAS, op. cit. 
36.1. RrouER, CoMAS, IIistória de la literatura catalana, Barcelona 1964, vol. I, pp. 592~ 

610. De la traducció de Fcbrcr de la Divina Commedia n'hi ha cdició actual, DANTE ALIGHIERT, 
La Divina Comedia, a cura d'A. M. Gallina, 4 vols., col. Els Nostres cl:\ssics, Barcino, 
Barcelona 1974-1979. 
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en llengua vulgar, i ho feien, simplement, per entretenir-se.362 I com 
que el llegir porta l'escriure, s'escampa l'afecció per la poesia i la 
versificació, el genere literari més facil i cómode i socialment més 
agrait. 

Dins l'ambit barceloní, segons Riquer, trobem !'existencia d'una 
«burgesia)) cultivada i elegant, que llegeix autors classics i renaixentistes 
i que Inanté alguns dels temes predilectes de la cort.363 La presencia364 

i posterior rnarxa d'aquesta cort, la tradició d'arrel «trobadoresca>> de 
la Gaia Ciencia i els seus Jocs Florals, les turbulencies socials de la 
2a meitat del s. xv ... en1perü, són factors que diferenciaren Barcelona 
de Valencia. Tot i aixü, mantingueren una important relació cultural, 
i no era estrany de trabar llibres valencians a la capital del Principal, 
o poetes barcelonins o rnallorquins participant en {(debats)} i certamens 
valencians o mantenint-hi correspondencia. 

Autors de poesies i participants en certamens poetics són els 
funcionaris de la cancelleria Bernat Metge, Pere de Gostems,365 Bernat 
Miquel, 366 Andreu Febrer,367 Bernat de Bonastre;368 Pere Miquel 
Carbonell,369 i els notaris públics de la ciutat Pere Tresfort,370 Joan 
Fogassot,371 Antoni Valmanya,372 Jaume Ripoll,373 Jaun1e Safont374 

... i 
d'altres que s'hi dedicaren de manera ocasional. 

D'entre els mallorquins, podem citar Ramon Llull -rebesnét del 
filósof i escriptor-, Jorcü Miquel Alber, Pere Antich, Pere Gomis, i 
Ton1ils Marcer.375 

362. FusTER, Poetas, nwriscos y curas, Madrid 1969, pp. 25~26. La introducció de la 
impremta va accelerar~nc el procés a bona part d'Europa. 

363. RJOUER, CoMAS, HistOria ... , vol. III, p. 186. 
364. TRENCHS, CANELLAS, Cm1cillería y cultura ... , p. 35. Aquests autors ens presenten, 

per exemple, la cort del rei Pere com una «Cort de poetes)), i ens diuen que l'any 1374 
se celebra una academia poCtica al palau reial, a la qual assistiren entre d'altres Bernat 
Metge i Fcrrer Sayal. Paral·lclament existia una altra tertúlia literaria, al fTont de la qual 
hi havia l'infant Joan i a la qual ass_istia el notari Pcre de Gostems (notari de la cancelleria 
des del 1348 i arxiver des del 1372). 

365. TRENCHS, CANELLAS, loe. cit. Aquests autors csmenten també altres funcionaris 
amh aportacions poCtiques no tan dcstacades, i d'altrcs que no eren notaris. 

Sobre la poesia de Bcmat Metge, Ausias March i Andrcu Febrer, Maryal OLIVAR, Obra 
dispersa, pp. 25~130. 

366. Jbidem, pp. 45-46. 
367. Ibidem, pp. 65~66. Vegeu supra n. 365. Hi ha edició nctual de les obres poCti~ 

qucs de FEnRER, Poesic;, a· cura d'M. de Riquer, col. Els Nostrcs Classics, Barcino, 
Barcelona1951. 

368. Jbidem, p. 62. 
369. Jbidem, p. 109. RuBló, La cultura ... , pp. 79~105. 
370. RrouER, CoMAS, op. cit., vol.l, pp. 650~651. 
371. Idem, vol. 3, pp. 102~108. 
372. Ibidem, pp. 186-195. 
373. GEC. DBA. 
374. SANS r TRAVÉ, Dietari ... , pp. XXXV~ XXXVII. 
375. Joaquín M. BovER, Biblioteca de escritores baleares, 2 vols., Palma de Mallorca 

1868. Edició facsímil: Curial, Barcelona~Sueca 1976. 
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Fou a Valencia on el fenomen literari, especialment el poetic, 
tingué el seu rn3.xirn desenvolupament, en quantitat si no en qualitat. 
Ciutat prOspera, visqué durant el quatre-cents <da seva hora», i 
esdevingué la capital material i intel·lectual deis PaYsos Catalans.376 

Els dinamics nuclis de burgesos, cavallers i artesans, mancats d'una 
cort irradiadora de cultura o del mecenatge de grans mercaders o 
arist0crates,377 hauran d'autoestimular-se i assumir la responsabilitat 
de tirar endavant una literatura que Fuster ha definit, deixant de banda 
unes grans figures, corn «d'aspiració estríctarnent dornestíca».378 

Els escriptors burgesos no són els mercaders que traficaven a 
Valencia i que sois feien de públic, sinó «els que vivien de les seves 
rendes o patrimonis o bé professionals an1b descansos acomodats».379 

Són notaris, clergues, i algun cavaller modest, que sentien l'atracció 
de la vida que passa, de les petites gritcies i els petits inconvenients 
de la societat. Feien versos devots, jugaven a l'a].]egoria moral, i 
discutien escolastícan1ent sobre l'amor. La s3.tira, emperO, sera una 
constant de la seva obra.380 

Recordant i adaptant a les necessitats propies la tradició 
barcelonina de la Gaia Ciencia, s' organitzaren uns actes que encaixaren 
perfectament ((en el ritme f3.cil i sutnptuari de la vida ciutadana». 381 

Era una oportunitat d'exhibició per als versificadors de vocació debil 
o capacitat restringida», «poetes de certamen que sois escrivien de 
manera ocasionah.382 Els certB.mens valencians s'especialitzaren en 
tema religiós, i els més destacats són aquells deis quals han pervingut 
antologies editades. 

En el certamen de 1474 «en llaor de la Verge Maria» -organitzat 
pel lloctinent reial i que per aixo va adquirir especial solemnitat, i 
del qua! va sortir el primer llibre impres en catala-, de quaranta 
participants, tots burgesos, escassos eclesiastics -tot i el moti u religiós 
de la festa-, hi havia vuit notaris -un deis quals, barceloní-, quatre 
escrivents -dos deis quals esdevindrien notaris-, i un menor que 
també acabaria essent notari. 383 La burgesia ((litenlria» estava repre-

376. Era l'Cpoca en que Catalunya patia els eslralls de la guerra contra Joan JI. 
377. FusTER, Poetas ... , p. 48. 
378. Ídem, pp. 48-49. 
379. Ibidem, p. 58. 
380. Ibidem, p. 66. La sB.tira és ancorada en la societat d'aquests poetes, i moltes 

vegades té una finalitat moralitzadora. A través d'clls podem descobrir molts detalls de 
la quotidianitat valenciana del s. xv. 

Esmentarcm el notari Dionís Guiot, autor d'una única poesia en honor d'Alfons el 
MagnB.nim, que els especialistcs han qualificat com un «panegíric cortcsa)) de caire 
humanístic (RIOUER, op. cit., vol. 3, pp. 64~65). 

381. FUSTER, op. cit., p. 79. 
382. Ibidem. 
383. Ibidem, pp. 56-57. 
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sentada principalment per gent de professions liberals, clergues i 
ciutadans. No importa que una gran majoria fossin poetes ocasionals. 
Segons Fuster, una revisió deis llibres publicats a la 2a meitat d'aquell 
segle donaria un resulta! semblant.384 

En destaca la colla de notaris poetes ( «Senzills amants i 
conreadors ocasionals de les lletres») que, entre 1458 i 1514, es forma 
al voltant de mossim Berna! Fenollar o hi tingué relació:385 Joan 
Verdanxa -relacional amb els poetes Alcanyís, Barceló i del 
Bosch-, Pere de Vilaspinosa, i Joan Moreno, amic d'Ausias March.386 

Al s. xv1, malgrat la castellanització creixent de !'aristocracia i 
la subordinació d'una debil burgesia, la producció literaria en catala 
a Valencia no es va interrompre. La tradició de poesia satírica o realista 
i els notaris poetes continuaren presents i productius duran! tot el 
segle. La influencia de la cort lloctinencial de Germana de Foix, efica" 
focus de castellanització, va provocar una polarització entre una 
cultura aristocdüica, en castella, i una cultura popular i anünin1a, en 
catali\. 

Un deis autors més importants d'aquest moment és precisament 
el notari Andreu Martí i Pineda. D'altres notaris poetes foren Miquel 
Joan Gomis, Francí Pastor i Francesc Joan Pastor.387 

5.2.3. MANIFESTACIONS LITERARIES DINTRE LA DOCUMENTACIÓ NOTARIAL 

Entre la gran varietat de coses que es !roben escrites dintre la 
docurnentació notarial, hi ha manifestacions liter3.ries diverses, 
principalment poesia o generes literaris versificats. Naturalment, són 
relativament pocs els notaris que observen aquesta practica, ho fan 
d'una manera aleatOria, i el nivell és baix. Aragó,388 Romeu389 i 

384. Ibidem, pp. 58-59. Martorell, referint-se despectivament a l'abund8.ncia de 
notaris, dira que a ells corresponia la ret(nica; i Bernat Fenollar, clergue i poeta, afirmava 
que escrivicn per mitigar la malenconia. 

385. RrouER, op. cit., vol. 3, p. 364. 
386. Idem, pp. 324-325 i 336-337. Vegeu el treba\1 de Josepa CoRTEs citat a la nota 

325, esp. pp. XV-XVI. 
387. En general, per als autors valencians podem acudir a: 

J. RODRíGUEZ, Biblioteca Vale11tina (1747); 
V. XIMENO, Escritores del Reino de Valencia (1747-1749); 

~ J. P. FusTER, Biblioteca vale11ciana de los escritores ... , Valencia 1827-1830; 
Diccionario biográfico de artistas valencianos (1897); 
J. E. SERRANO, Resefía histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido 

en Valencia (1898-1899). 
388. A. M. ARAGú, Goigs del s. xv inscrits en un llibre notarial, ((Estudis Universitaris 

Catalans" XXIV (1980) pp. 11-13. 
389. J. RoMEU r FIGUERAS, Poesies populars del s. xv procedents delllibre d'mnoretes 

i d'un manual de notari, «Actcs del Cinque Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes)), Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona 1980, pp. 257-285. 
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Pagarolas390 n'han espigolat i publica! algunes mostres del segle xv; 
suposem que alguns notaris la devien continuar durant l'edat moder
na, pero de forma decreixent, fins a desapareixer a !'epoca contem
porllnia. 

5.2.4. ELS NOTARIS 1 LA IMPREMTA 

Hem dit en un altre capítol que, professionalment i tecnica, els 
notaris ignoraren, si no desconfiaren, de la impremta.391 En1perü, 
aquesta ignorancia, si no desconfian~a. no s'esdevingué en una faceta 
al marge de la professió com va ésser la de les poesies, relacionades 
amb els certamens poetics burgesos, als quals tant concorrien els 
notaris, com acabem de veure; ans al contrari, l'ús del nou mitja de 
comunicació hi fou ben matiner. 

La difusió de la impremta, en fer més ciares i uniformes les lletres 
i en multiplicar els exemplars de les obres literaries, féu accessible 
la lectura a cercles més amplis de població, posa més obres a l'abast 
deis vells i deis nous lectors, i augmenta el desig i el plaer corresponent 
per la lectura. L'ambient cultural es féu més dens i més extens. Tot 
aixü, coincidint amb els inicis de recuperació económica i social de 
Catalunya després de les terribles crisis, guerres i commocions 
passades.392 

Aquest nou mitja, que ja havia comen~at a penetrar a Catalunya 
durant el regnat de Joan II, necessita, a banda de més lectors i més 
escriptors, una aportació de capital. De vegades, el llibreter feia de 
capitalista; d'altres, en feia el mateix estampador; i, sovint, un home 
de lletres: «gramatics, eclesi3.stics ... o notaris».393 D'entre aquests 
darrers, que són els que ací ens interessen, citarem Gabriel Llnís 
d'Arinyó, valencia, que paga les despeses de la magnífica estampació 
deis Furs de Valencia de l'any 1482;394 Andreu Mir, barceloní, que 
s'associa amb elllibreter Joan <;:a Coma pera la pnblicació de la versió 
catalana del Josephus (1482); Joan Peyró, lloctinent de protonotari 
reial, que influí perque la gramatica llatina de Peroti fos estampada 
a Barcelona l'any 1475, i féu imprimir un deis estndis histories de 

390. Laurea PAGAROLAS r SABATÉ, Recull d'anotacions esparses deis protocols notarials 
barcelonins, EHINCHRN, pp. 61-90. 

391. Vegeusupra § 2.2.3 i notes 100 i 101. Recordcm ací que la difusió delaimpremta 
coincideix ambla subordinació de Catalunya a Castella i, en general, del món mediterrani 
al món atl3ntic. I que la canccllcria rdal catalana i els seus funcionaris, a partir de mitjan 
segle xvr, dcixaran totalment de tenir el paper capdavanter exercit des del s. xrv. 

392. La rccuperació econbmica i social i, conseqüentment, cultural d'aquesta epoca 
és apuntada per Rusró, La cultura catalana ... , pp. 107-108. 

393. Rumó, De l'Edat Mitjana ... , pp. 132-133. 
394. Vegeu supra § 2.2.3. Cf. A. CoLóN, A. GARCfA, Furs de Valencia, vol. I, pp. 71-

72. 
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Jeroni Pau; i d'altres que de segur trobaríem en els eolofons deis 
incunables. 395 

5.3. La «Decadencia» (segles XVI-XIX) 

5.3.1. ELS NOTARIS 1 LA LLENGUA 

Ja hetn parlat més amunt de les cns1s, guerres i comrnocions 
entre els segles XIV i xv, que coincideixell, i no és pas un Cas únic 
a la historia, amb l'apogeu cultural i literari. Pero també eoineideixen 
amb una erisi general, espeeialmenl del món mediterrani. I amb 
l'entronització -no pas aliena a la crisi- d'una dinastia forastera que 
té uns objeetius i empra uns mitjans forp diferents deis de la dinastia 
anterior. També hetn parlat d'un inici de recuperació econOmica i de 
tranquiJ.Jitzaeió social, que se situa al llarg del regnat de Ferran II. 
En sigui eonseqüeneia o no, el fet és que, sota Ferran II i sota el seu 
nét Caries I, a la Caneellerio Reial catalana hi ha encara secretmis 
i notaris de gran relleu literari. Pero aixo s'aeaba amb el regnat del 
seu suecessor Fclip I que, si bé respectuós amb els drets i les lliloertats 
de Catalunya, situa el govem deis seus estats al centre de la Península 
Iberica i inicia la castellanització de la monarquia, que s'efectuara 
rapidarnent i profunda. Catalunya, que amb Ferran II i Carles I ja 
havía anat qnednnt bandcjad3. del que avui en diríe1n les relacim1s 
intcrnadonals, i havia anat pcrdent el que avui en djríen1 cos 
diplon1Dtic, ara deixara de tenir a Barcelona una gran capital polític1 
i de govcrn, i la cancelleria reial, desdoblada i traslladada en part a 
la cort reiat sera un mer organisrne burocnltic, sense atribucions 
impo1iants ni _iniciatlva, n1er executor de les ordres del rei-burócrata3?6 

i deis organismes que l'envolten. El tancament ideologic de Felip II, 
sobretut a partir de 1568,397 la «impermeabilització ideologica» de la 

395. Aquest autor remarca l'interes d'aquests colofons, i remet a; K. liAEBLER, 

Bibliografía ibérica del s, xv, Leipzig-La Haya 1903-1 ') 17, 2 vols.; J. M. MAotJRELL, J. Rumó, 
Documentos para la histuria de la imprenta y libreda en Barcelona (1477-155.3),- Barcelona 
1955. 

396. Des del qual, com algú ha dit, <<los reyes austríacos entendieron gobernar el 
mundo desde una silla» (CoROLEU, PELLA, Fueros de Catalw1a, Barcelona 1878, p. 648; no 
ens en donen ni l'autor ni la referencia), en contrast ambla mobilitat i cosmopolitisme 
del seu antecessor. Recordarem ací les cxcel·lents relacions de Caries 1 amb la ciutat 
de Barcelona, rclacions que, sense ésser dolentes amb Felip 1 [II de Castella] ni Felip 
II [III], trigarien molt a repetir-se amb un altre monarca i potser no es van repetir mai 
més. 

397. Vegeu qualsevol de les obres de Regla, especialista en el tema. Parla aquest 
autor, a parcr nostre amb encert, de la imposició del nacionalisme castella a partir 
d'Olivares, perO també hi podríem situar el duc d'Alba i el seu partit, que prenen el 
poder l'any esmentat de 1568. D'entre les moltes publicadons de Regla on explica 
l'evolució de la Monarquia Hispanica dels Austries, citarem, perquC la tcnim més ama, 
UBIETO, REGLA., JoVER, Sr:co, lntroduccióH a la Historia de Espai1a, Barcelona 1970, 7a cd., 
esp. _pp. 326 i ss. 
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Monarquía Hispanica, faran la resta, pero no seran pas decisius. Sense 
aquest tancament, la cancelleria reial barcelonina hagués viscut si fa 
no fa igualment d' esma. 

També més amunt, quan hem parlat de les innovacions 
lingüístiques introdu!des a la cancelleria pels secretaris i notaris 
humanistes, hem apuntat que, abans, els notaris havien fixat i adoptat 
un llenguatge dar, precís i més versatil del que hom es pensa, 
relativament entenedor i en certa manera popular, pero sobretot fon;:a 
efica9, per la qua] cosa són injustes les crítiques generalitzades que 
els juristes etziben sense pietat als notaris. Aquestes qualitats, que 
abasten els diversos aspectes lingüístics -lexic i sintaxi principal
ment-, han passat bastant desapercebudes deis historiadors i filolegs, 
que, potser inconscientment, participen de la n1ala conceptuació i 
menyspreu que sembla arrossegar la professió notarial. 

Endut per aquesta darrera preocupació, l'any 1978, estant en 
plena tesi doctoral, Sebastia Solé, un deis autors d' aquesta ponencia, 
i concretament d'aquest apartat, va escriure unes línies sobre el tema. 
Veia que els arxius del set-cents eren plens de documents en catala, 
i que, els redactats en castella, eren plens de catalanades; una alumna 
em va fer a mans uns capítols matrimonials de Sarroca de Bellera 
(Alta Ribagowa) de l'any 1798 escrits en un catala que per mi era 
modelic: dar, ortografía molt regular, a penes cap barbarisme, bona 
estructuració sintiíctica ... Tot aixo no em quadrava amb el que jo havia 
llegit sobre la «Decadencia». No hi havia encara estudis importants 
d'historia de la llengua catalana a 1' edat moderna. En pie procés 
constituent de l'Estat espanyol, la preocupació lingüística em neguitejava. 
1 e1n vaig posar a escriure unes línies sobre la qüestió. 

El resultat va ésser un treball398 que ha estat molt citat per filolegs 
i historiadors, si bé avui ja és completament superat, que és el que 
ha d'ésser amb els treballs historics.399 Avui en modificada algunes 
afirmacions, en matisaria d'altres, hi afegiria dades i consideracions, 
i algunes coses em sap fins i tot greu d'haver-les di tes. Pero ja se sap. 

398. Sebastüt SOLÉ 1 COT, La llengua deis docummts notarials catalans en el perlode 
de la Decadencia, Recerques 12, Barcelona 1982, pp. 39-56. 

399. Si avui és un treball ampliament superat, en el seu moment cree modcstament 
que fou un útil toe d'atenció. Marc Bloch dcia que la missió d'un llibre s'acomplcix el 
dia que les conclusions en són contestarles. No és aquest el cas, emperO, deis que han 
volgut utilitzar el meu trcball per defensar que no hi va havcr persecució lingüística sota 
els Borbons (com GARcíA CÁRCEL, Cultura y mmtalidades en la Catalwla del Antiguo Régimen, 
«Primer Congrés d'Histüria Moderna de Catalunya)), Barcelona 1984, voL 2n, pp. 524-
525; aquest autor no parla pas de persecució contra la llengua catalana, sinó que, amb 
el seu llenguatge ambigu, diu que no hi va haver «requiem del catalán en el siglo xvm)) 
-és a dir, que la metzina no va fer encara tot el seu efecte, cosa que és veritat, perO 
no diu, i també és veritat, que el pacient va quedar molt atropellat en contra de la seva 
voluntat). 
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A rnés, vaig tenir una enorme satisfacció: sirnulHtniarnent, Núria Sales 
publicava una obra en la qua! sostenía les mateixes tesis,400 si bé amb 
una perspectiva molt més amplia i ben documentada i amb la seva 
prosa extraordinaria que s' enduu el lector. La tesi fonamental era que 
la «Decadencia», el menyspreu, desús o degradació, de la llengua 
catalana -especialment en el nivell escrit-, era propia i exclusiva 
de les classes més elevades (principalment, i potser únicament, de 
Barcelona), mentre que les classes mitjanes i baixes continuaven fidels 
a la llengua, la mantenien en bon estat, i hi elaboraven una literatura 
i una documentació també for~;a dignes. 

M'he permes de fer aquest excurs perque centra una mica el que 
vull expressar i la bibliografía que citaré.401 

Dinlre d'aquests sectors populars fidels a la llengua fins que la 
pressió de l'Estat es va fer irresistible, hi tenim els notaris públics. 
En el treball esmentat exposo la relació profunda deis notaris amb 
toles les classes socials, que els n'ha fet participar de lotes les seves 
característiques. Pe! que fa a la llengua deis documents notaríais, a 
Catalunya els notaris empraven ampliament elllatí al costal del catala. 
Després de la Guerra de Successió, el reí obliga a fer servir el castella 
a les institucions de govern j justícia més importants. No va ésser fins 
al regnat de Caries III en que s' exercí una pressió fortíssima per a 
la castellanització escrita i oral de tates les activitats socials 
institucionals i privades. I encara, l'efecte no fou pas aconseguit 
obligan! a l'ús de la llengua castellana -impossible, perque ben pocs 
la coneixien-, sinó prohibint l'ensenyament del catalií i en catala: 
d'aquesta manera, quan v:lries generacions ja només hagueren estat 
ensenyades en castella i desconegueren totalment el catala escrit, 
desaparegué l'ús del catala com a llengua de comunicació escrita.402 

400. M. ARDIT, A. BALCELLS, N. SALES, HistOria dels Pai:Sos Catalans. De 1714 a 1975, 
Barcelona 1980, pp. 15-38. El títol d'aquest capítol és ja fon;a exprcssiu: «El ca tala, llengua 
nu decadentn. 

Més endavant, !'autora va ampliar el seu estudi sobre 1a llengua catalana al s. xvm 
a Els boliflers, 1705-1714, Barcelona 1981, pp. 59-72, i a Senyors bm1dolers, miquelets i 
boliflers, Barcelona 1984, pp. 139~219. 

40L Per a la histOria de la llengua catalana a l'Edat Moderna, disposem avui de 
molta més bibliografia. Entre els treballs més generals, i sense repetir els queja citem 
a les notes d'aquest capítol, esmentaré RIOUER, CoMAS, HistOria de la literatura catalana, 
Ariel, Barcelona 1964, vols. III i IV (n'hi ha d'altres edicions), on es destaquen dcgu~ 
damcnt els gCnercs més populars de la literatura; MELlA, Infonne sobre la lengua 
catalmta, Madrid 1970; FERRER I GJRONEs, La persecució polftica de la llengua catalana, 
Barcelona 1985; Dossier: el catala al segle XIX, ({L'Avenp} (Barcelona) 27 (1980). 

402. Al s. XVIII, la moda de les «acadCmies» i les nonncs (racionalisme d'inspiració 
francesa), deix<l el catala doblemcnt dcsprotegit, ja que, en no haver~hi unes nom1es 
ortognlfiqucs sancionarles per l'autoritat i conegudeS, hom tenia vcrgonya d'escriure'l 
malament, sentiment que abans no existia i que va fer deixar d'escriure en catala en 
molts casos en que la gcnt ho hagués fet. D'acíva venir una gran part de la greu i conflictiva 
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AixO va passar precisament quan apareixia la .Renaixen¡;a, i potser va 
apad:~ixer en part per aixO, coma reivindicació d'una espoliació cultural 
que finalrnent esdevenia conscient i escandalosa: el govern havia 
prohibit d'ensenyar a escriure, d'escriure, i d'utilitzar en públic, la 
llengua en la qua] tothorn parlava cada dia. I per aixo, els protagonistes 
de la Renaixen¡;a eren, per la seva educació, deis que més malament 
escrivien -i alguns, deis que rnés rnalarnent devien parlar- el ca tala. 
Injusta conseqüencia de la desfeta del 1714. Sens cap mena de dubte, 
un fuster del XVIII que duia e]s cornptes i feia ]es apoques en cataJa, 
un confident deis rnossos d' esquadra del XVIJI o fins i tot de 
cornen<;aments del XIX,403 escrivien rnés bé en catala, i probablement 
el parlaven rnés bé, que no pas alguns deis rnés celebrats autors de 
la Renaixen9a. I és que la conservació oral i escrita de la llengua 
catalana havia estat rnés reeixida com més baixes eren les classes 
socials i com rnés lluny horn estava de Barcelona i de les grans ciutats. 
Sinistra paradoxa del que, al segle xx, alguns tindran despectivament 
per la «!lengua de la burgesia». 

Per la naturalesa de la seva professió, lligada als forrnularis i 
a escriptures antigues que feien de rnodels, forrnats en un aprenentatge 
de tipus familiar amb un notari morando in arte, e!s notaris foren els 
qui rnés bé conservaren la tradició lingüística fins i tot després de 
la proscripció del ca tala de 1' ensenyarnent i de 1' escriptura. Pe! que 
jo he vist, fins a la rnateixa fi del s. XVIII els docurnents notarials són 
escrits corn els de segles anteriors, en un catala que no devia ésser 
pas gaire diferent del deis darrers segles rnedievals, arnb la diferencia 
que l'ús del llatí ha estat substitult totalrnent per la llengua vulgar 
(catala o castella segons les persones, llocs o epoques). I les escriptures 
redactarles en catala fins ben avan9at el segle XIX no hi deuen pas 
desmereixer, perO no en canee cap estudi. No ens hern d'estranyar, 
dones, si la darrera obra juridica -i científica en general- escrita 
en catala abans de la Renaixen9a és el tractadet notarial Elements 
de Notaria publica! per Joseph Sala el 1834,404 que Broca qualifica 
d'obra «SODlerísima, aun cuando bien escrita exposición de todas las 
[instituciones] civiles».40S 

Si per la pressió indirecta no s'aconseguia d'eradicar el catala 
de la docurnentació notarial, l'Estat espanyol, en reformar de dalt a 
baix la institució notarial el 1862, !'extirpa d'arrel, prohibint ras i curt 

qüestió ortogn\fica del s. xrx. Núria Sales ha batejat encertadament aquest fcnomcn, 
nascut al set-cents o una mica abans, amb el nom d'«ortografialismc triomfanb> (ARDn, 
BALCELLS, SALES, HistOria deis Pai'sos Catalans ... , p. 40). 

403. Vcgcu els documents transcrits per SALES, HistOria dels mossos d'esquadra, 
Barcelona 1962. 

404. Barcelona 1834. 
405. BROCA, Historia ... , p. 459. 
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la redacció d'escriptures notarials en cap més llengua que no fos el 
castella.406 Pero com que el castella era encara una llengua totalment 
desconeguda d'una gran part de la població deis Palsos Catalans, 
Galícia i Euskadi, hi havia el problema del notari foraster (no natural 
o no nacional en elllenguatge deis documents reials del segle anterior) 
que no es podia entendre amb els atorgants i, dones, que no podia 
donar fe del que no entenia. Pero en aquesta qüestió ara no hi 
entrare1n.407 

5.3.2. NOTARIS ESCRIPTORS 

Ni en la política ni en la literatura els notaris no jugaran més, 
des del final del s. xvr, el destacat paper que hem vist abans. Ben pocs 
seran els que conrearan cap genere literari o, si més no, deis que en 
quedara constancia, cosa que sol reflectir la seva transcendencia social. 

D' entre aquests, conrearen la poesia el mallorquí Gabriel Nada! 
i Huguet (1747-1829) -els versos del qual no foren pas impresos-,408 

i el valencia Caries Ros i Hebrera: tot plegat, ben poca cosa; si ho 
comparem arnb el període anterior, podríen1 dir que hi ha un canvi 
de gustos, pero també és el reflex del divorci entre el país i el rei. 

Una novetat respecte del periode anterior són els notaris que 
escriuen obres dramatiques, acusant certament en aixO el genere 
literari més de moda a !'epoca. Obres drami\tiques populars i religioses 
foren escrites pels notaris set-centistes Ignasi Plana i Fontana i Josep 
M. Mas i Enrie. 409 

Des del punt de vista lingüístic i literari, pero també pel nombre, 
la qualitat i la difusió de les seves obres, la figura més destacable és 
la del notari valencia Caries Ros i Hebrera (1703-1773), del qua! ja 
hem parlat com a folldorista avant la lettre.' 10 En una Valencia 
sotmesa des del segle XVI a una pressió castellanitzadora molt més 
forta que Catalunya, Ros se sensibilitza pe] conflicte lingüístic i pels 
generes ]iteraris més populars amena.;:ats pe! progrés d'una cultura 
estranya i no popular, i, en conseqüencia, escrigué i publica diversos 
diccionaris «Valencians» i bilingües, opuscles apologetics de la llengua 

406. Article 25 de la llei de notaria del 1862. Amb posterioritat, cls notaris només 
han pogut redactar les escripturcs en catala sota la vigCncia deis estatuts d'autonomia 
de 1932 i 1979 a Catalunya, de 1982 a Valencia i de 1983 a les Illes Balears, tot i que 
la profunda diglOssia que pateixen aquests dos daners territoris n'és un gran obstacle. 
Aixb, a l'Estat espanyol. A la Catalunya Nord, mai més després de l'edictc rcial de 2-
4-1700. De l'Aigucr, a Sardenya, no en tcnim darles, perO sabem que l'cstat italia és tan 
jacobí i intolcrant en aquest aspcctc com el frances.. 

407. Vegeu SoLÉ, La llengua ... , p. 46. 
408. BovER, Biblioteca ... 
409. GEC. 
410. Vegcu supra§ 4.3.2.3. 
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«valenciana», obres destinades a l'ensenyament practic de la llengua, 
en «valencia» o en castella segons que li sernblava rnés oportú per 
aconseguir els seus objectius. Tarnbé és autor, en <<Valencia» i en 
castella, de nombrosos rornanyos, goigs, decimes, sonets i col·loquis 
de contingut festiu i religiós; notem, a diferencia de la poesia festiva 
o de certamen deis segles xv i XVI, !'arre! popular de les obres originals 
o recollides de la tradició oral popular per Ros, fet que confereix a 
aquest aspecte de la seva obra un gran valor, a part del que té 
d'anticipació de corrents culturals futurs. També escrigué formularis 
per a notaris i procuradors. Fill i nét de notaris, notari apostülic i 
reial el! mateix, un autor tan prolífic no sembla que prosperés gaire 
en el seu ofici i no va gaudir mai d'una posició econümica sülida.411 

5.4. De la Renaixen<,;a als nostres dies 
Al s. XIX, l'activitat literaria deis notaris es recupera. ParaJ.Jelament 

a 1' eleva ció de la seva preparació i cultura -a partir de 1862, cada 
vegada són més els que tenen estudis universitaris-, a la conformació 
de la professió, i al seu estatus economic i social -que els donen 
independencia i llibertat per fer mol tes coses-,412 els notaris esmercen 
com més va més esfor~os en activitats científiques i culturals que els 
en reforcen el prestigi social que ja tenen i fan que se sentin més 
ben integrats en una societat que els dóna més bon tracte que mai. 
Alhora, la Renaixen~a catalana, cultural pero tam bé economica i 
política, estira arnb fon;a molts notaris cap a les seves concepcions 
i preocupacions: alguns es dediquen als estudis de la literatura catalana 
antiga (R. Arqués i Arrufat, 1874-1956) i de la literatura popular oral 
i escrita;413 s'escriviren gramiitiques (Josep Poal i Jofresa, 1852-1929) 

41L RIOUER, CoMAS, HistOria ... , vol. IV, pp. 194-201. 
412. El notad, un (<semi-funcionarill públic, no sotmes jerilrquicament a ningú, sensc 

sou de l'Estat perO amb uns dients en part don;osOSll, ha estat semprc, i potscr més 
des del 1862, una de les profcssions més liberals, que els ha conformat una mentalitat 
d'independCncia i llibertat que podiiem comparar, en el bon sentit, al de la noblesa no 
empobrida de l'antic Regim; i aixO ha derivat en molts casos en un cientifisme i o 
filantropisme que intentem descriure en aquest trcball. A més, la practica de la promoció 
per torn d'antiguitat més que no pas pcr oposició, en contra de la llei de 1862 (J. M. 
DE PoRcroLES, Lo primero la {u11ción, «La Notaria11 LXXIX (lr trim. 1944) p. 7), els ha 
consolidat la independencia en alliberar-los de la submissió a uns tribunals d'oposició, 
que és el que, contrhriament, ha privat de llibertat als professors d'univcrsitat i hi ha 
imposat unes ferries rclacions de senyoria i vassallatge en plc segle xx. 

Gaziel explica que, quan de jovenet s'havia de plantejar a que es dedicada, ((si un 
jove catala volia ésser escriptor, com jo, no tenia més remei que biaixar, comen<;:ant 
per obtenir una asseguran<;:a de vida: la notaria, el registre, el professorat, el 
funcionarismc, com la condició previa ineludible de poder dedicar després a la Htc
ratura les estones perdudes11 (GAZIEL, Hislória de La Vanguardia, p. 19). 

413. Vcgeu supra 4.3.2.3. 
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i es preocuparen de la codificació lingüística (c;:o és, de la normalització 
gramatical, principalment ortogritfica), que fou el tema estel-lar del 
I Congrés Internacional de la Llengua Catalana celebra! el 1906;414 

Jaume Ramon i Vidales -1847-1900-, a més de col-laborar a «La 
Renaxensa», «Lo Gay Saber» i «La Ilustració Catalana», fou un dels 
fundadors de la Jove Catalunya, i influí fortament Guimera perque 
escrivís en catala. 

La poesia, perla seva facilita! i gratificació social, és altra vegada, 
com als segles xv i XVI, un dels generes rnés conreats pels notaris, corn 
ho és també per molts altres escriptors. La restauració deis Jocs Florals, 
conseqüencia de la Renaixenc;:a i potenciada per l'afermament del 
regionalisme catalanista que dominara !'escena política, multiplica els 
certamens i llur rellev3ncia social, i molts notaris, coro d'altres 
ciutadans que es volen significar socialment o que en participen deis 
ideals, o simplement enduts per la moda, prenen part en la Gaia Festa 
con1 a poetes, jurats o organitzadors.415 

Alguns, simultaniament amb la poesia, conreen també el genere 
narratiu.416 

Menys encara són els notaris que escriuen obres drmnatiques. 417 

L'aparició del periodisme al segle XIX hi va atreure molts notaris, 
la majoria a publicacions i amb escrits de signe dedicidament 
catalanista cultural i o polític. La llista és extensa.418 Després de la 

414. Vcgeu § 2.4.3.2 apartat ({Congressos>> j n. 148. 
415. Conreen la poesia, alguns juntament amb la narració, amb més o menys 

intensitat perO semprc dintre d'uns nivclls discrets, el mallorquí Pere Bonct (s. xiX); Jaume 
Ramon i Vidales (1847~1900); Pcre Gras i Bcllvé (1850~1912); Guillem A. Tell í Lafont 
(1861~1929), Mestre en Gay Saber el 1900. 

Gaziel descriu amb gracia i vivor les tardes que, de petit, passava amb son pare a 
casa del notad barceloní Eusebi Fina, «rccitant poesies floralesques que el notarl Fina 
se sabia de con> (GAZTEL, HistOria de la Vanguardia (1884~1936), París 1971, pp. 16~17). 
Podem suposar que, si eren uns quants els notarls autors de pocsies floralesqucs, molts 
més devien ésser els notarls «consumidor.sn del genere -la Renaixen¡;a fou un moviment 
assumit hmpliamcnt i activa per les elasses mitjancs-, si bé del simple <<consum•> és 
més difícil de trobar~ne testimonis. 

Joan de Porcioles, autor de pocsies, ho és també d'uns Goigs de la Mare de Déu del 
Mont, genere folklOric, branca -el folklore- que també va ésser estudiar (PLA, Homenots. 
Segona serie, oc 16, pp. 485~487). 

416. Reccntment tenim el notari valencia Joaquim Borrcll i Garcia (n. 1956), autor, 
entre d'altres, de la novcl·la El bes de la nivilria (Columna Edicions, Barcelona 1991; i 
Xavier Roca i Fcn·er (n. 1950), notari de Barcelona, que ha obtingut el Premi Joscp Pla 
de prosa pel conjunt de relats intitulat El cap de Penteu ( «Avuhl i «La Vanguardia>> de 
7~1-1993), obra que ha publicat Edicions Destino. 

417. En la redacció d'obrcs dramatiqucs, tenim el notari valencia Antoni Roig i Civera 
(1844-1898), autor de teatre i de sarsueles i fundador d'una associació teatral; el 
vendrellenc Jaume Ramon i Vidales; i Manuel Crehuet i Julia. 

418. Ens consta que escrivircn repetidamcnt en premsa pcriOdica els notatis 
següents (si no indiquem altra cosa, les dades les hem tretes de la GEC i del DBA: 
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Jlarga dictadura franquista, en que els notaris catalans poc aparegueren 
per la premsa, hi van tornar a apareixer, i de tant en tant els troben1 
als diaris, principalment barcelonins; pero les col-laboracions 
periodístiques dels notaris actuals no semblen tan nombrases com eren 
abans de la guerra civil, ni els diaris o revistes no exerceixen el paper 
social que exercien el 1936, ni la vida deis notaris actuals no és tan 
tranquil-la com era. 

5.5. Els documents notarials com a font de coneixement de 
la historia de la llengua i la literatura 
Els documents notarials són també font de coneixement de la 

historia de la llengua, en els quals es manifesta, no solament la Jlengua 
tecnica notarial, sinó també d'altres nivells lingüístics, especialment 
el vulgar o popular, en els inventaris de béns, testaments closos, 
testimonis de declaracions, etc. En un altre Jloc hem parlat amb més 
detall d'aquesta qüestió.419 

Igualment són font de coneixement de la historia de la literatura, 
no pas per les manifestacions literaries que contenen i de les que hem 
parlat més amunt, sinó pels mateixos motius que ho són de la historia 
de l'art: per les dades que contenen deis escriptors, que atorgaven 
compra-vendes, capitulacions matrimonials, testaments, Jlogaven els 
seus serveis, rebien donacions ... davant de notari.420 

- Joaquim Ncgrc i Cases (m. 1862) a «la Renaxensm>; 
- Joaquim Roca i Cornct (1804-1873), publicista catOlic de l'anomenada «Escola 
Apologetica Catalana», amic de Balmes; des deis 15 anys escriví al <<Diario de Barcelona»; 
dirigí el diari «La Esperanza»; funda les revistes <<La Religión» i «La Civilización» (GEC, 
per Eusebi CoLOMER; Ictíneu. Diccionari de les Cie.ncies de la Societat als Pai:Sos Catalans 
(segles xvm-xx), per Manuel JoRBA). 
- Pau Mila de la Roca i Masjuan (m. 1892) al diari «El Ancora>>; 
- Jaume Ramon i Vidalcs ( 184 7 -1900) a <<La Renaxensa)), <<Lo Gay Saber», u la Ilustració 
Catalana>>; funda i dirigí «El Vendrellense)>; 
- Guillem A. Tcll i Lafont (1861-1929) a <<La Campana de Gracia», «Els Quatrc Gats», 
«Semanario de MatatÓJ>, <<Catalunya>>; 
- Francesc Maspons i Labrós (1840-1901), folklorista, col·labora a «Lo Gay Saben>, 
«Calendari Catala», <<La Renaxensa>J ... ; 
també escriviren a la premsa periOdica Joan de Porcioles (PLA, Homenots. Segona serie, 
OC 16, pp. 485-487; Domenec Torrent i Garriga (1844-1922) ... 

419. Sebastia SoLÉ r CoT, La !lengua deis docwnents ... 
420. Per citar només un excmple: A. FERRANDO ha localitzat els testaments deis poetes 

Ansias March i Joan de Rocafort, del darrcr deis quals era marmessor el també poeta 
Joan Rofs de Corella (Certilmens poetics valencians, Valencia 1983, pp. 179-180, citat per 
J. CoRTÉS, Fonnularium ... , p. XV n. 30). 
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6. D'ALTRES APORTACIONS DELS NOTARIS A LA SOCIETAT 
L' exercici professional ha relacional i vinculat de sernpre e]s 

notaris arnb e]s terratinents, 421 els comerciants, els financers, les 
diverses institucions socials, i, rnés rnodernament, els industrials, tant 
per la freqüencia arnb que els rnés destacats d'aquests sectors hi han 
de recórrer, corn per la transcendencia de 1' actuació notarial. Cada 
individu, cornpanyia, universitat... ha acaba! utilitzant sernpre un 
notari o notaris deterrninats i no uns altres, fet que, si d'una banda 
ha lligat i posat a aquests notaris escollits en una posició rnés servil 
envers el «clienb>, d'una altra ha permes al notari introduir-se en el 
rnón i en les relacions del seu client o clients i treure'n un profit 
-lícit, és dar- econümic i social. Les modernes investigacions 
histüriques ens COlnencen a fer coneixer els notaris que tenien per 
clients assidus persones i companyies d'aquests sectors, així cmn també 
la participació d'alguns d'aquests notaris en negocis i cornpanyies. 
Italia és on aquest terna ha estat rnés estudiat, corn, en general, tots 
els ternes d'historia notarial. A Catalunya, coneixern i ja hern parlat, 
grades als treballs de Carrne Batlle, deis notaris vinculats a la burgesia 
oligarquica de la Biga;422 Tundl ha estudiat el paper polític i econornic 
deis notaris de Cervera a la baixa edat rnitjana, observan! corn la 
universitat setnpre crida uns rnateixos notaris, i com els notaris 
cerverins en general participen intensarnent en 1' arrendarnent de les 
irnposicions municipals,423 fenornen observa! també per Roustit a la 
ciutat de Barcelona;424 Cortes ens explica corn era d'«habitual trobar 
notaris en les llistes d'arrendataris de les rendes reials i senyorials, 
des deis delrnes sobre els cereals als rnonopolis, o entre els guardians 
de l'almodí o del vi, activitats lucratives al marge de la professió, 
que s'acompanyen freqüentn1ent de carrecs honorífics en institucions 
benefiques o d'assistencia hospitalaria)); 425 el rnateix Roustit destaca 

421. M. TouBLANC, Le lwfaire rurale, intermédiaire entre les paysans et les propriétaires 
seigneuriattx et urbains, «Les actcs notariés)), Estrasbourg 1979, pp. 85-103, citat per 
CORTES, Formulariurn ... , pp. XIII-XIV, n. 20. 

422. Vcgcu supra § 3.3.2.1. 
423. Max TuRULL 1 RumNAT, La cm1(iguració juridica ... , especiahncnt p. 600. Les 

imposicions municipals eren impostas indircctes que grava ven productes de consum com 
la carn, el vi, la farina, etc. 

424. Yvan RousnT, La consolidation de la dette publique a Barcelone au milieu du 
xwe siecle, «Estudios de Historia Moderna)), toro N (1954), pp. 13-156 (esp. pp. 128-130). 
Molts d'aquests notaris treballaven al scrvci de la ciutat. 

425. CORTEs, Fonnularium ... , p. XIII. No ens cansarem de rcconeixer el caracter 
modelic d'aquest prOlcg, la bona redacció i la capacitat de dir tan tes coses, tan clarament, 
i amb tan poques paraules. Apuntarcm, emperO, que aquests carrecs honorífics en 
institucions benéfiques i assistcncials no sempre eren desinteressats, com hem comprovat 
nosaltres a l'Ajuntamcnt de Barcelona al s. xvm. I quan a continuació diu l'autora que 
elnotari, «almón mral, [era] mitjancer entre cls campcrols i els senyors, entre 1\auradors 
i ciutadans, entre humils i magnífics, entre dominats i dominadors)) (pp. XIII-XIV), hem 
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la importimcia social deis homes de dret -advocats i notaris 
principalment- del s. XIV a Barcelona, i el caracter extraordinariament 
lucratiu de les professions llurs, i en destaca els notaris Joan Agustí 
i Simó Rovira;426 els treballs de Pierre Vilar i Pere Molas manifesten 
a]guns notaris dels segles XVII i XVIII vinculats a persones i institucions 
econón1ica1nent poderoses, com, per exe1nple, el notari set-centista 
barceloní Sebastia Prats, 427 que tenia de clients els negociants més 
prospers de la ciutat, i Joaquim Thos Brossa, notari habitual deis 
Cardona a la 2a meitat del xvm. 428 

Més cap a]s nostres di es, esmentare1n, com a notaris destacats 
en activitats econOmiques i financeres, Alexandre Rosselló i Pastors, 
mallorquí, impulsor de la creació de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat 
(1881), a més d'altres centres i activitats pedagogiques i culturals;429 

Josep Socias i Gradolí, també mallorquí, presidí la Companyia de 
Tramvies de Palma de Mallorca (19 t 9) i fou conseller de varies 
empreses;430 i Josep M. de Porcioles -un dels notaris que, per la seva 
important participació en la vida política, ha vist més divulgades les 
seves activitals extranotarials- l1<-1 participat de n1anera important en 
negocis bancaris -Banco de lVI;~drid--, agro-alimentaris, de fabricació 
del paper -INPACSA-, i periodístics -«El Correo Catalán>>-.431 

de dir, sensc negar~ho, que cal dcmostrar~ho precisar el significat del mot <<mit
jancen), 

426. RousnT, op. cit., p. 130. 
Sobre la importancia social dcls notaris, vegeu també la bibliografia de la n. 191. 
427. Pierre VrLAR, Catalunya dins l'Espanya modema, Barcelona 1964-1968, vols. I, 

p. 118, III 1 IV. Aquest autor, a la pagina csmentada del vol. I, fa una enumeració dels 
notaris cls fons dels quals «cns han proporcionat més scrveis)), 

Pere !y1oLAS 1 RIBALTA, Comerr: i estructura social a Catahmya i Valencia als segles xvn 
i xvm, Curial, Barcelona 1977, esp. pp. 256 i 290~29 J (malgrat les nombrases citacions 
de protocols d'aquest notari que hi ha a tot elllibre, no té entrada a l'fndex onomastic). 

ELuorr ens diu que ha «revisat tots els llibrcs de tots els notaris principals [de 
Barcelona] entre 1600 i 1640)), perO no ens diu ni quins són ni a través de qui o de quC 
els }n qualificat de «principals)) (La revolta ... , p. 556) (cal mirar nota per nota a veurc 
quins notaris csmenta) (vegeu supra § 4.2.3 i n. 300 sobre l'interes d'aquesta font). 

428. VILAR, op. cit., vol. 1, p. 118. 
Ens és impossible d'enumerar més trcballs que destaquin aquestes vinculacions, les 

quals, a l'edat moderna, són cada vegada més objccte de l'atenció deis investigadors. 
En són exemplcs els notaris de Barcelona Joseph Avena (1683~1724); la nissaga deis 
Comelles, Antoni (1722-1727), Francesc (1753-1796), Manuel (1771-1808) i Antoni (1791-
1815); la nissaga dels Prats, Sebastia (1740-1798) i Joan (1770-1799) (entre parCntesis, 
els anys dels seus protocols segons el cataleg de MADURELL). 

429. GEC. Rosselló fou idealista i filantrop perO, al matcix temps, realista. 
430. GEC. 
431. DHC, article Parciales i Colomer, Josep M. de, per Emili Lú!'EZ r TossAs. 

També va pm1icipar, en menor mesura o, si més no, ho van fer persones del scu entorn 
més prüxim, en el Banco Condal i en l'adquisició d'«El Noticiero UniversaL> l'any 1972 
(RrouER, CULLA, El franquisme i la transició democriHica, dins P. VrLAR (dir.), HistOria de 
Catalunya, Edicions 62, Barcelona 1989, vol. VII, pp. 318, 374 i 409. 
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Aquesta mateixa relació arnb activitats econOmiques, rnés la 
curiositat intel·lectual i l'esperit científic del notari Lluís Figa i Faura, 
el va portar a encarregar-se de la catedra d' organització econOn1ica 
internacional de la Faculta! de Ciencies Economiques -acabada de 
crear- de la Universitat de Barcelona durant els cursos 1958-1963.432 

Relacional molt directament amb l'activitat notarial, pero també 
conseqüencia d'una sensibilitat artística i social acusades, hem 
d' esmentar una vega da més el notari Raimon Noguera, que tingué 
amistat i alhora relació professional amb els pintors Picasso i Miró, 
amb el dibuixant Pere Ynglada, i amb el músic Pau Casals, fruit de 
les quals són el Museu Picasso de Barcelona, la Fundació Miró, el 
premi de dibuix Ynglada-Guillot, i la Fundació Pau Casals; o la seva 
intervenció en !'herencia Cambó, una qüestió que transcendía l'an1bit 
merament privat de la família. 433 

Relacional també amb el món de l'art, hi ha el notari Antoni 
Deu i Font, notable col·leccionista, posseldor d'obres molt valuases, 
que acaba de fer donació d'una gran part del seu patrimoni artístic 
-part xifrada en unes dues mil peces- a la vila del Vendrell.434 

D'una manera esporadica, troben1 activitats d' alguns notaris, 
molt pocs, que no pertanyen als camps estudiats fins ara i que 
constitueixen l'objecte propi d'aquesta ponencia. Hem pogut tenir 
noticia del notari valencia Cristofol Lloren~ (1571-1645), pintor de tema 
religiós pera edificis eclesiastics;435 del notari barceloní del vuit-cents, 
Felix M. Falguera, que tan! hem esmentat en aquesta ponencia, també 
afecciona! als estudis i experiments de fisica, 436 manifestant així un 
afany de coneixements científics molt propi de la seva epoca; i del 
notari tarragoní del nostre segle Ferran Guardiola, que a més del seu 
interes per la historia era concertista d'orgue, musicofil i bibliofil.437 

432. GEC, Figa i Faura, Lluís, pcr Lluís PuiG 1 FERRIOL, 

4.33. DHC, article Noguera de Guzmál'z, Raimon, per J. M. SANS r TRAVÉ. 
També degué tenir el notari Noguera amistat amb Josep Pla -Noguera no fou alie 

a les persones i fcts més destacats de la seva epoca-. Darrerament s'ha parlat d'una 
possible filia de l'cscriplor Josep Pla «que només el! [Pla] i el notari Raimon Noguera 
coneixien>>, i que «un advocat barcclonÍll Ji duia pcriüdicament uns diners («El Tempsl> 
(ValCncia), 25-7-94, p. 91, «El País)) (Barcelona-Madrid), 15-7-94, al <<Ouadern>>); si prcnem 
el mot «advocatJ> en el scu sentit ampli de jurista o llicenciat en drct, bé podia ésser 
el matcix Noguera, i més si realment era, al costat de Pla, l'únic que en coneixial'exist€ncia. 

434. «Diari de Tarragonal> ].9-XII-1993; «Gazcta de los Notarios)) 53 (gcncr 1994), 
p. 16. 

435. GEC, Llorenr, Cristófol. 
436. CAMPS, Historia ... , p. 262. També cns explica aqucst autor que Falguera --del 

que ja hem parlat en el capítol rclatiu al drct- va deixar algun treball sobre música 
i sobre metodología histórica, si bé no documenta cap de les seves afinnacions. 

437. El que diem de Ferran Guardiola és fruit de la nostra coneixem;a personal. 
Els darrers anys de la seva curta vida (va morir el 1988, just als 40 anys) feia d'organista 
a la missa dominical de l'Aleixar (Baix Camp). Una nota necrolügica li fou publicada, 
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L'aven~ de les investigacions historiques permetra, algun dia, de 
completar la relació de notaris d'aquest capítol i de llurs activitats. 

7. FILLS IL-LUSTRES DE NOTARIS 

7 .l. Justificació d' aquest capítol. Consideracions generals 

No creíem pas una extravagancia ni un afalac vanítós a 1' estament 
notarial la inclusió d'aquest capítol inusual en una ponencia com 
aquesta. Creiem que hi ha raons solides per parlar-ne, que invocarem 
ara mateíx. 

a) La ponencia s'ocupa, en general, de tates les aportacions que 
els notaris han fet a la societat catalana des que existeixen com a 
fedataris públics. Els fills que han criat i educat en són una aportació 
més, que hem de destacar quan aquests fills han fet contribucions 
notOries a la socíetat, per tal com entenen1 que aquestes han estat, 
poc o molt, conseqüencia de 1' educació rebuda i de la influencia de 
J'ambient huma i cultural de la família. 

b) Els fills il·lustres de notaris no ens consten en nombre eleva! 
ni proporcíonat al de1s notarís en el conjunt social, perO és un tema 
que no ha estat estudia! per ningú. Si ja ha estat difícil de fer la nomina 
de notaris iJ.Justres en un període tan llarg i desigual, molt més ho 
és encara de fer la dels fiils j].Justres de notaris: tenim la sensació 
que personatges prou coneguts i famosos poden haver esta! fills de 
notaris, í ens passa per alt í no tenim manera facil d'esbrinar-ho. 

e) Tenim el convenciment que J'ambient professional i cultural 
viscut a casa dels notaris, les relacions professionals i socials amb 
persones i famílies destacades en el comen;, la política, l'Església, els 
artistes, etc., el sol tracte ambla gent que hi ha acudit, han representa! 
una facilita! pera la lectura i l'escriptura superior a la d'altres classes 
o ambients, han d'haver estat un dar avantatge per a la promoció 
social, economica, científica i cultural deis membres de la família. 

7.2. Enumeració deis fills il·lustres de notaris que hem detecta! 

Molts notaris han esta!, ells mateixos, fills de notaris, i els seus 
fills han esta! notaris també; i, si no n'han estat els fills, n'han esta! 
els gendres o els nebots. Les dinasties de notaris han estat ben 
nombroses, tant entre els notaris públics com entre els de les 

perla ma d'Albert Manent, al «Diari de Truragonal> (Una personalitat pro[me]teica, 2-12-
l 988). 
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institucions:438 aquest és un fenomen que el trobe1n des dels inicis de 
la professió fins a l'actualitat, si bé, al segle xx -amb les seves grans 
transformacions socials-, minva notablement la fidelitat deis fills a 
la professió notarial dels pares. Dinasties de notaris conegudes, de 
vegades de durada secular, són, a Barcelone, els Mir als segles xv i 
XVI, els Safont als segles xv a xvn, els Pr;lls i cls Comelles al segle 
xvm, els Maspons als segles xvm i xoc, 439 etc. Molts deis notaris que 
hem esmentat a través d'aquesta ponencia han estat fills i de vegades 
néts i besnéts de notaris. 4

'
10 Volem esmentar aquest fenomen, perO per 

dir que no és el que ens inLeressa en aquest capítol, ja que la professió 
noladal no es distingeix pas, en aixó, gens ni n1ica de les altres 
professions de l'Antic RCgim, que s'cxercien d'una manera vitalicia i 
hereditaria. Aquestes dues característiques eren essencials dins el 
sistema social de l'Antic Regim, des de l'edat mitjana hns al segle XIX, 

i les trobem en tates les pro[essions i institucions n1edievals. 
L'estructura social, jurídica, cultural, de la fan1ília, es basava en 
aquestes característiques; el suport material i moral dels vells quedava 
aixi assegurat; els capítols matrimonials en regulaven el funcionament 
de fet non1és a cfectes jurídics. En canvi, en la societat industrial, 
i n1és encara en la societat posUndustrial actual, han deixat de tenir 
una part del scu sentit, i per aixo ha minvat l'hereditarietat de moltes 
professions. 

A la baixa edat mitjana, epoca cl'csplcndor de les lletres catalanes, 
trobem la nissaga deis March, desccndents del notari ennoblit Pere 
March. En aquesta llarga, noble i destacada nissaga hi trobem, en 
primer lloc, el 1111 del notari esmenlal, anomenat també Pere March, 
secretari reial, mestre racional, úiplomUtic i cortesa; els seus dos fills 
Jacme i Pere, polítics i militars; els hlls de Jacme, anomenats també 
Jacme i Pere, jgualn1ent polítks i rrlilitars i, a n1és a Inés, poetes, moda 

433. Constata l'heredHarietat de les cscrivanies de la Cancelleria Reial LALINDE, La 
instilllció11 virreina!..., p. 256; perO e! car:\ctcr hercdilari -de drct i o de fet- de gairebé 
tots cls oLcis de l'Antic Regim és una cosa que no cal demostrar-la. 

439. La dinastia notarial dels Maspons, als segles xvm i XIX, és enumerada per J. 
M. Scnor.z, El notariado cataldn y la transfomwción del campo jurídico en el siglo XIX, a 
Derecho privado ... , pp. 216-217. 

440. La llista completa fóra molt 1\arga, i encara de molts no ho arribem a saber. 
Han estat fills de notaris els arxivers reials Carbonell, el protonotari Safont, l'austriadsta 
Vilana Perles, el filipista Prats i Matas, l'cscr_iptor Ramon Llull (besnét del fj]Osof del 
mateix nom), elliterat i folldorísta Caries Ros ¡ Hcbrcra, el juósta i folklorista Maspons 
i Labrós, el polític Porciolcs ... 

Alguns han estat nebots o gcndrcs de notaris, cosa habitual a l'Antic RCgim: quan 
hom no tenia fills, el negoci o professió familiar passava a la fllla ~si en tenien~ i 
gcndre, i, si no, a un nehot; d'aqucsta manera l'assistCncia material en la vellesa 
quedava asscgurada. Era gendre del notari Bnmiquer, l'autor de les Rúbriques (edició 
de 1912, p. 7). 
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irresistible del temps (aquest Jacme és autor d'un diccionari de rims44l); 
fill d'aquest darrer Pere és el gran poeta Ausias March, que també 
participa en conteses polítiques i militars; i, ern_parentats d'una manera 
sembla que bastan! directa, els també poetes Arnau March i Pere 
Ansias March i d'Oluja, aquest darrer jurista.442 

Un altre fill de notari d'aquesta epoca és sant Vicent Ferrcr, 
religiós dominica, teoleg, predicador, escriptor, confessor papal; 
intervingué arnb gran transcendencia en la n1és alta politica: fou 
cornprornissari a Casp, i prengué part en les negociacions per posar 
fi al cisma d'Occident. 443 

Al segle XVI hi ha san! Llufs Berlran i Eixarc, religiós dominica, 
introduYt en els arnbients contr;;¡-rcforn1adors de l'Església ron1ana, 
relacionat amb santa Teresa d'Avila, missioner, defensor dels indígenes.444 

Al segle xvm trobem el mallorquf il·lustrat Joan Roca i Móra, 
doctor en drets, magistral de !'audiencia, fundador de la Societat 
Economica d'Amics del País, membre de !'Academia de Bones Lletres 
de Barcelona; accrrim antilul·liií; el 1767, forma part de la comissió 
d' empara dels béns dels jesu'ites. 445 

Als segles XIX i xx són fills de notari el militar i polític Joan Prim 
i Prats, fill del militar i notari Pau Prim i Estapé, liberals abrandats 
tots dos;446 !'historiador i escriptor reusenc Francesc Gras i Elias, fill 
del notari Pere Gras i Bellvé;447 el jurista i polític Francesc Maspons 
i Anglasell, fill del notari Francesc Maspons i Labrós;448 els germans 
Carles -escriptor- i Ferran -historiador- Soldevila i Zubiburu,449 

441. Libre de concordm1ces apellat diccimwri [de rims 1 ( 1371 ), compost per endtrrec 
de Pere el Cerimoniós (vegeu ilt[i·a bibliografia de la nota 442; a més, NADAL, PRATS, HistOria 
de la !lengua catalana, Barcelona 1984, pp. 492-494 ). Si no fos perla dist;'mcia generacional 
entre l'autor del diccionari i l'avantpassat notari, diríem que el Libre de concordances era 
l'equivalent, per al.s pocles, del que els fonnularis eren i són per als notaris, que rcsponia 
a una mateixa mentalitat i manera de fer. 

442. Per a la nissaga liter:\ria dels March, vcgeu Martí de RIQliER, HistOria de la 
literatura catalana, Ariel, Barcelona 1964, voL 1, pp. 543-559 i 677-682, vol. 2, pp. 471-
568, i índex alfabetic final del voL 3. Una síntesi de la vida de cada membre d'aquesta 
nissaga la trohcm a la GEC, perO hi costa d'idcntificar la posició familiar respectiva. 

443. RrouER, op. cit., vol. 2, pp. 197-264. GEC, Ferrer, Vicent. 
444. GEC, Berlran i Eixarc, Llufs. 
445. GEC, Roca i Móra, loan. 
446. DHC, Prim i Prats, Jomt, per Angels SoLAr PARERA; conté bibliografia biogrñ.fica. 
447. GEC, Francesc Gras i Elias, per Margalida ToMAs. 
448. GEC, Maspons i Anglasell, Francesc. 
449. Sobre l'escriptor Cadcs Soldevila, citarem només, d'entre cls molts llibres de 

literatura catalana contempor8.nla, el de Joan FUSTER, Literatura catalana contemporiiltia, 
Barcelona 1972, pp. 264-265. T l'article corresponent del Diccionari de literatura catalana 
contemporO.nia, Barcelona 1979. 

Sobre !'historiador Ferran Soldevila, citarem només l'article del DHC, escrit per Ramon 
GRAU I FERNANDEZ, i l'article de DD.AA., Ferran Soldevila, 1894~1971, ,<Sena d'Or» 13 (1971), 
pp. 13-27. 



130 SEBASTJA SoLÉ 1 C o r - P ERE V ERDÉS 1 PuoAN 

fills del notari Caries M. Soldevila i Boixader, republica militant; el 
pintor Salvador Dali i Domenech, fill del notari de Figueres Salvador 
Dalí i Cusí, t an ben retra tats pare i fill per Josep Pla;450 l'escriptor 
Salvador Espriu, fill del notari Francesc Espriu i Torres, i oficial ell 
ma teix de la notaria del seu pare i del successor del seu pare, 
}'experiencia notarial del qual Ji dona un coneixement p rofund de 
Hmima humana i sobreto t de les concepcions i actituds entom de la 
vida i la mort que es manifesten ampliament i aguda en la seva obra;451 

!'his toriador del dre t Arcadi Garcia i Sanz, fill del notari i també 
his toriador Honori Garcia i Garcia;452 el pintor Josep Roca-Sastre i 
Moncunill, fill del notari Ramon M. Roca i Sastre ... 453 

Esperem que aques ta breu llista es podnl completar algun dia 
i que resultara notablement engruixida. 

450. Josep PLA, l/omenots. Quarta serie, «Obra Completa• vol. 29, Edicions Destino, 
Barcelona 1975, pp. 158-20.1 (capftol escrit el 1958, segons que hi diu el mateix autor). 
Les pags . .1 61-163 contenen una descripció del Dalí pare - conegut, igual que el fill , 
persona lment per Pla, i deis quals, a més, en tenia referencies molt vives i directes a 
través d'altres persones-, del qual trobem d'altres al·lusions en les pagines restants del 
capítol. Pla remarca la influencia que el pare exercí en el pintor, a ixí com les seves afini tats 
temperamentals. Vegeu també els índexs de l'Obra Com pleta de Josep Pla . 

451. Algú ha dit que el que nosaltres pensem de la mort diu molt de la nostra manera 
de viure. 

La bibliografia sobre el gran poeta i prosista és mol t lla1·ga. Ens limitarem ací a recordar 
les obres citades a la nota 449 antcd or sobre Caries Soldevila, i a a fegi r-hi l'<< homenol• 
que Ji dedica Josep Pla (Homenols. Quarta serie, Obra Completa, vol. 29, Edicions Destino, 
Barcelona 1975, pp. 203-242 -capítol escrit, empero, el 1959 segons que di u !'au
tor-), en el qua! esmenta brcument el pare del poeta, parla de les can·eres del fi ll 
-dret i lletres- destin a t a ésser notari o advocat (p. 210), i de la tertúlia del pare i 
de la influencia que pogué exercir l'csmentada tertúlia en el (iJl (p. 224). Vegeu tam bé 
els índexs de ]',,Obra Completa» de Josep Pla. 

452. GEC, Garcia i Sanz, Arcadi. 
453. GEC, Roca-Sastre i Moncunilf, Josep. 


