01.01 Cases del trull del carrer de Manresa

1507.11.25, Barcelona
Establiment d’una peça de terra fet per Pere Roure, paborde de l’església
de Sant Feliu de Sabadell, a favor d’Antoni Salvany, hostaler, amb un
cens de 2 sous. Aquesta peça de terra és situada vora d’un trull, al nord de
les muralles de la vila, i és establerta amb la condició que s’hi edifiqui un
tint de llana.

SGF 61/2-1

Doc. 1 (2). Perg. 295 x 345 mm.

1509.02.11, Sabadell
Facultat donada pel batlle i consell general de la vila a favor d’Antoni
Salvany, àlies Ballester, perquè pugui fer ús de l’aigua de la font de la vila
per al tint que està construint.

SGF 61/2-2

Doc. 2 (194). Perg. 255 x 540 mm.

1523.04.26, Sabadell
Donació de la legítima paterna feta per Antoni Salvany i la seva filla
Francina, vídua en primeres núpcies de Joan Duran i després de Pere
Llobet, a favor de Joan Duran, fill del primer matrimoni. La donació
consisteix en 100 lliures, una casa de tint i l’aigua necessària de la font
que es troba fora de la vila.

SGF 61/2-3

Doc. 3 (6) Perg. 420 x 320 mm. Firma per raó de senyoria Carles de Cardona, abat de
l’Estany i paborde de Sant Salvador de Sabadell.

1523.04.26, Sabadell
Debitori de 100 lliures signat per Antoni Salvany, la seva filla Francina i
el fill d’aquesta, Pere Llobet, a favor de Joan Duran.

SGF 61/2-4

Doc. 3bis (6). Perg. 780 x 400 mm.36

1596.12.12, Sabadell
Establiment d’una casa, que abans fou un tint, fet per Feliu Duran, pagès,
a favor de Guillem Cisa, paraire, ambdós de Sabadell, amb un cens de 100
sous. L’establiment inclou el dret d’usar l’aigua necessària de la font que
és al costat.
Doc. 4 (8). Perg. 590 x 290 mm. Manca la cloenda del notari. Firma per raó de senyoria
Frederic Vilana, segrestador reial de l’abadiat de l’Estany i de la pabordia de Sant
Salvador de Sabadell.

36

Aquest pergamí era enrotllat juntament amb el precedent, sense cap numeració original.
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SGF 61-1/1

1599.02.08, Sabadell
Establiment d’un pati de terra fet pels jurats de la vila, administradors de
la candela que crema a l’església de Sant Feliu, a favor de Guillem Cisa,
paraire de Sabadell, amb un cens de 4 sous. Aquest pati es troba davant la
font dita del Raval.

SGF 61-1/3

Doc. 7 (7). Perg. 535 x 425 mm.

1603.05.19, Sabadell
Concòrdia signada entre Feliu Duran, pagès, i els esposos Antoni
Barulles, teixidor de llana, i Margarida, vídua en primeres núpcies de
Guillem Cisas, mitjançant la qual aquests convenen rescindir
l’establiment d’una casa establerta a dit Guillem Cisas.

AP 417/1

Doc. 5 (9). Firma per raó de senyoria Joan Sabater, ardiaca de Badalona, per l’abadia de
Santa Maria de l’Estany i pabordia de Sant Salvador de Sabadell.

1604.10.27, Barcelona
Establiment d’una casa, que abans fou tint, fet per Feliu Duran i Joan
Duran a favor de Jeroni Torrella, moliner de draps i farina, tots de
Sabadell, amb un cens de 5 lliures i un preu d’entrada de 100 lliures. El
preu de l’establiment inclou l’ús de l’aigua per tenyir que prové de la font
que és al costat de la casa.
Doc. 6 (1). Firma per raó de senyoria Joan Sabater, ardiaca de Badalona, per la pabordia
de Sant Salvador de Sabadell.
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SGF 61-1/2

01.02 Camp de l’era

1430.10.16, Sabadell
Venda d'un hort feta per Caterina, vídua i hereva dels béns de Pere
Salelles, de la vila de Sabadell, a favor d'Antic de Masferrer, carnisser de
la mateixa vila, pel preu de 55 sous. Aquest hort es troba a la parròquia de
Sant Feliu de Sabadell, al lloc anomenat Horta del Pedregar.37

SGF 61/2-5

Perg. 320 x 450 mm. Firma per raó de senyoria Lluís Emmanuel de Trull, cambrer del
monestir de Sant Cugat del Vallès.

1
1603.01.28, Sabadell
Establiment d’una peça de terra fet per Gabriel Ferrer de Bossegós, pagès,
a favor dels homònims Jaume Llobet, pare i fill, amb un cens de 66 sous.
Aquesta peça de terra, establerta amb la condició d’edificar-hi, afronta al
nord amb el camí de Sabadell a Granollers.

SGF 61-1/4

Doc. 8 (11). Perg. 580 x 450 mm. Manca la cloenda del notari. Firma per raó de senyoria
Joan Sabater, ardiaca de Badalona, per la pabordia de Sant Salvador de Sabadell.

1607.05.28, Sabadell
Venda d’un pati de terra feta per Jaume Llobet, el seu fill Jaume i l’esposa
d’aquest, Eulàlia, a favor de Feliu Duran, pagès, tots de Sabadell, pel preu
de 45 lliures. Aquest pati de terra, el qual ja té els fonaments construïts, es
troba al lloc dit camp de la Sínia.

SGF 95/1

Doc. 9 (12). Perg. 700 x 620 mm. Firma per raó de senyoria Joan Sabater, ardiaca de
Badalona, per la pabordia de Sant Salvador de Sabadell.

1607.11.06, Sabadell
Venda d’un cens de 3 lliures i 6 sous feta per Gabriel Ferrer de Bossegós,
pagès, a favor de Jeroni Torrella, moliner de draps i farina, ambdós de
Sabadell, pel preu de 66 lliures. Aquest cens el presta Feliu Duran sobre
una peça de terra situada a l’anomenat camp de la Sínia, al costat del
portal de Granollers.

SGF 61-1/5

Doc. 10 (123) Perg. 790 x 310 mm. Trasllat de 24 de maig de 1623.

1607.11.06, Sabadell
Trasllat del document anterior de 28 d’octubre de 1625.

AP 417/36

Doc. (196).

37

Aquest pergamí contenia en forma de carpeta el document en paper núm. 13, citat a la pàgina següent,
que és el que en realitat coincideix tant amb el regest de la “Història nova” com amb el de la “Història
antiga”.
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1625.11.21, Sabadell
Definició de 50 sous d’un cens de 66 sous de pensió feta pels tutors i
curadors de Jacint Torrella, fill d’altre Jacint Torrella, moliner de draps i
farina de Sabadell, a favor de Joan Duran, pagès, pel preu de 50 lliures.
Aquest cens és establert sobre una peça de terra que es troba al costat del
portal de Granollers, al lloc dit camp de la Sínia.

SGF 61-1/6

Doc. 11 (122). Perg. 740 x 490 mm. Firma per raó de senyoria Joan de Salba i de
Vallseca, ardiaca de Badalona, per la pabordia de Sant Salvador de Sabadell.

1625.11.21, Sabadell
Còpia en paper del document antecedent.

AP 417/2

Doc. 11 (122 i 124). Conté també un trasllat de dos codicils de Jeroni Torrella (1623 i
1624) i còpia d’una clàusula hereditària del testament de Jeroni Torrella (14/1/1618).

1709.05.24, Sabadell
Venda i definició d’un cens de 16 sous feta per Joan Torrella, moliner de
Sabadell, a favor de Francesca Pujol, vídua de Josep Duran, pel preu de
30 lliures Aquest cens és part d’aquell altre cens de 66 sous.

AP 417/3

Doc. 12 (197). Firma per raó de senyoria Feliu Guasch, procurador de la pabordia de
Sant Salvador de Sabadell.

2
1631.08.23, Sabadell
Venda d’una peça de terra feta pels administradors dels fills de Maria
Àngela Ferrer i Borrull, difunta, muller de Jaume Ferrer i Borrull, a favor
de Francesc Folguera, pagès de Plegamans, com a tutor i curadors dels
fills de Joan Duran, pel preu de 34 lliures. Aquesta peça de terra, que es
troba al costat de l’era dels Duran, és venuda amb la condició que els
venedors no edifiquin a la peça de terra contigua que posseeixen.
Doc 13 (13). Consta la llicència del procurador reial de la vila i terme de Sabadell i
quadra de Sant Pau de Riu-sec i la signatura per raó de senyoria de Joan Salba i de
Vallseca, ardiaca de Besòs, per la pabordia de Sant Salvador de Sabadell.
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AP 417/4

3
1632.12.04, Sabadell
Venda a carta de gràcia d’una peça de terra feta pels administradors dels
fills de Maria Àngela, difunta, muller de Jaume Ferrer i Borrull, a favor de
Francesc Folguera, pagès de Plegamans, com a tutor i curadors dels fills
de Joan Duran, pel preu de 34 lliures. Aquesta peça de terra es troba
davant del portal de Granollers, al costat de l’era dels Duran, i és venuda
amb la condició que els venedors no edifiquin al costat de la peça de terra
venuda ni de l’era dels Duran.

AP 417/35

Doc 14 i 15 (26 i 27). Conté la venda del dret de lluir aquesta peça de terra, feta per
Jaume Ferrer a favor d’Engràcia Duran, pel preu de 30 lliures (5 de maig de 1650).38

1593.07.25, Sabadell
Concòrdia signada entre els jurats i consell general de la universitat de
Sabadell i Feliu Duran, pagès, segons la qual aquest pot prendre l’aigua
sobrant de l’abeurador de la font dita del Pedregar, emprar-la per tenyir
llana i evacuar-la a la vall que és a l’altre cantó del portal de Granollers,
tot pel preu de 2 sous anuals. Aquesta llicència anula una altra de
semblant sobre la font dita del Raval.39

SGF 61-1/8

Doc 15* (193). Perg. 430 x 550 mm.

1593.07.25, Sabadell
Regest del document anterior.

AP 417/5

Hològraf d’Anton Duran i Costa. Era inclòs dins el pergamí 15*.

38

Aquest document era cosit a un pergamí plegat, amb el qual aparentment no té res a veure. Fins i tot la
nota dorsal del pergamí descriu el document en paper, no pas el pergamí.
39
El regest de Bosch i Cardellach a la “Història nova” no coincideix amb el contingut del document, tot i
que hi té relació, atès que es tracta de l’establiment perpetu de les aigües sobrants de l’abeurador de la
font del Pedregar, fet pels regidors de la vila en data de 6 d’agost de 1797. Segons explica Bosch, les dues
primeres peces del camp de l’Era esdevingueren l’any 1798 un hort, el qual es regava amb dites aigües.
L’extracte del document 193 de la “Història antiga” sí que coincideix amb el contingut del document.
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01.03 Plana de l’Horta Novella i sa calçada40

1586.05.31, Barcelona
Venda d’una peça de terra situada al lloc dit Pla de Ruhins, feta per Joan
March, retorcedor de llana de Sabadell, habitant de Barcelona, a favor de
Feliu Duran, pagès i paraire de Sabadell, pel preu de 266 lliures i 8 sous.
Segueix l’àpoca, segons la qual el comprador reté 200 lliures d’un censal
que prestava el venedor.

SGF 95/2

Doc. 19. Perg. 615 x 650 mm Firma per raó de senyoria Frederic Vilana, segrestador dels
béns de l’abadiat de l’Estany i la pabordia de Sant Salvador de Sabadell.

1590.11.27, Barcelona
Definició d’un censal de 200 lliures feta per Bernat Gili, pagès de Sant
Quirze, a favor de Feliu Duran, pagès i paraire de Sabadell. Aquest censal
havia estat creat i venut per Joan March a Joan Trescents.41
1592.06.16, Barcelona
Venda de la facultat de lluïment sobre una peça de terra, atorgada per Pere
Melcior March, retorcedor de llana, a favor de Feliu Duran, ambdós de
Sabadell, pel preu de 80 lliures. Aquesta peça de terra es troba al lloc dit
Pla de Ruhins i havia estat comprada per Feliu Duran a Joan March,
germà del venedor.

AP 579/29

SGF 95/3

Doc. 20. Perg. 750 x 600 mm. Firma per raó de senyoria Frederic Vilana, segrestador de
l’abadiat de l’Estany i la pabordia de Sant Salvador de Sabadell.

Camp de l’Horta Novella
1582.04.27, Sabadell
Venda a carta de gràcia d’una peça de terra situada al Pla de Ruhins, feta
per Elisabet, vídua de Gabriel Arús, la seva filla Joana i l’espòs d’aquesta,
Joan Trullàs, àlies Arús, a favor de Feliu Duran, pagès de Sabadell, pel
preu de 100 lliures.

SGF 61-1/9

Doc. 21 (17). Perg. 410 x 585 mm. Firma per raó de senyoria Frederic Vilana,
segrestador reial de l’abadiat de l’Estany. El pergamí duia un fragment cosit, en blanc.

40

A la “Història nova”, aquest lligall constava com integrat per sis documents (núms. 16 a 21), dels quals
els tres primers al “Nomenclator...” són esmentats com perduts. Aquests serien els documents que
correspondrien al què anomenaven “Calçada”. Els documents 19 i 20 corresponen al què anomenaven
Plana de l’Horta Novella, mentre que el document núm. 21 és citat com el camp de l’Horta Novella o
l’“hort Gran”. Els documents perduts 17 i 18 són més extensament regestats a la “Història antiga” (núms.
14 i 15) que a la “Història nova”.
41
Aquest document sense numerar fou trobat dins un plec titulat “Horts de l’Horta Novella per esbrinar a
causa de ser dubtosos”. El classifiquem aquí atesa la vinculació amb el document anterior.
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Establiments del Pla de Sant Antoni42
1844.09.14, Sabadell
Servitud atorgada per Pau Duran a favor de Simeó Casablancas, rajoler
per a establir una bòvila en una peça de terra de la partida dita “al
capdavall de l’Horta Novella”, pel preu de 120 duros anuals.
1852.10.29, Sabadell
Establiment d’una peça de terra per edificar, situada entre la carretera de
Barcelona i el camí anomenat de Sant Pau, fet per Pau Duran i Roca,
hisendat de Sabadell, a favor de Jaume Manent, fabricant de draps de
Sabadell, en nom de la raó social Bonaventura Brutau i Companyia, amb
un preu d’entrada de 528 lliures i un cens de 12 lliures.
1864.07.04, Sabadell
Establiment perpetu fet per Ramon Duran i Salt a favor de Joan Viloca i
Comadran, tintorer de Sabadell, d’una peça de terra, part d’una de major
extensió que es troba travessada per la carretera de Barcelona a Terrassa,
en el lloc dit de Sant Antoni, amb un preu d’entrada de 40.533 rals de
billó.

AP 577/11

AP 579/12

AP 579/1

Conté notes i comptes de 1867-1872. Alguns d’aquests són convocatòries a les sessions
de l’ajuntament.

1865.01.30, Sabadell
Establiment perpetu fet per Ramon Duran i Salt a favor de Carles Taralt i
Gaspart, farmacèutic, i Claudi Carulla i Herp, comerciant, veïns de Sarrià,
d’una peça de terra equivalent a 12 casals, situada al lloc dit Pla de Sant
Antoni, amb un preu d’entrada de 57.991 rals de billó.

AP 579/2

Conté tres cartes de Claudi Carulla.

1872.03.17, Sabadell
Arrendament fet per Ramon Duran i Salt a favor de Josep Jam i Piferrer,
rajoler de Sabadell, d’una peça de terra per a construir-hi una bòvila.
1890.07.11, Sabadell
Establiment perpetu fet per Maria Amigó i Pons, vídua de Ramon Duran,
a favor de Josep Domènech i Estapà, arquitecte de Barcelona, d’una peça
de terra per edificar, equivalent a 27 solars, situada entre els carrers Mina,
Madoz i Torrijos i amb un preu d’entrada de 42.967 pessetes.

AP 579/3

AP 579/4

2 còpies. Conté un plànol en paper vegetal.

1891.10.12, Barcelona
Reconeixement de bona fe atorgat per Josep Domènech i Estapà a favor
de Josep Mansana i Dordán, comerciant de Barcelona.
42

AP 579/5

Aquest plec d’escriptures l’incloem aquí perquè, segons una nota afegida en posterioritat a la còpia de
la “Història nova”, consta que la plana dita de l’Horta Novella abastava ambdós costats de la carretera de
Barcelona. Això és el que ens fa pensar que es tracta de la mateixa partida de terres.
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01.04 Collsalarca43

1680.07.26, Barcelona
Establiment a rabassa morta fet per Marianna, vídua de Josep Roure, a
favor de Lluís Aluja, ambdós pagesos de Sabadell. Aquesta peça de terra,
la qual és part d’una altra, es troba a Sant Vicenç de Jonqueres, terme de
Terrassa, al lloc dit Collsalarca

AP 417/6

Doc. (296). Firma per raó de senyoria Pau Major, rector de l’església de Sant Vicenç de
Jonqueres.

1718.03.25, Sabadell
Venda d’una vinya feta per Lluís Aluja, pagès, a favor d’Antoni Arch,
boter, ambdós de Sabadell, pel preu de 70 lliures. Aquesta vinya es troba
al lloc dit Collsalarca, a la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres.

AP 417/7

Doc. (297). Firma per raó de senyoria Josep Font, rector de l’església de Sant Vicenç de
Jonqueres. Conté també un acte notarial de 27 de març de 1760 on consta que aquesta
peça de terra fou adjudicada en pública subhasta per Miquel Arch, negociant de
Barcelona, a favor de Josep Duran, apotecari.

1773.06.16, Sabadell
Establiment a rabassa morta fet pels esposos Josep Duran i Maria Costa,
usufruactuari i propietària, a favor de Pau Pous i Sala, bracer de Sabadell.
Aquesta peça de terra és la meitat d’una altra, la qual és situada a Sant
Vicenç de Jonqueres, prop del mas Oriach i del camí ral de Manresa.

AP 417/33

Doc. (298).

1773.06.16, Sabadell
Establiment a rabassa morta fet pels esposos Josep Duran i Maria Costa,
usufruactuari i propietària, a favor de Feliu Cabanes, traginer de Sabadell.
Aquesta peça de terra és la meitat d’una altra, la qual és situada a Sant
Vicenç de Jonqueres, prop del mas Oriach i del camí ral de Manresa.

AP 417/34

Doc. (299).

43

Segons la classificació duta a terme per Bosch i Cardellach, només integraven aquest lligall dos
documents, els núms. 28 i 29 (134 i 133 de la “Història antiga”). Aquests dos documents (un dels quals és
la compra d’una peça de terra feta per Feliu Duran el 18 de desembre de 1628) deurien perdre’s en algun
moment de la primera meitat del segle XVIII. Si més no, això és el que deduïm d’una nota marginal del
“Nomenclator...” És en aquest mateix inventari on també consta que s’afegeixen al lligall els documents
296 a 299 de la “Història antiga”, els quals, efectivament, apareixen en algun esborrany de Bosch
vinculats a Collsalarca.
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1855.12.28, Sabadell
Venda d’una vinya situada a Sant Vicenç de Jonqueres, prop del camí ral
de Manresa, feta per Gaspar Riera i Romeu, pagès de Matadepera, a favor
de Gertrudis Barquet, muller de Miquel Ridulaina, sastre
d’Esparreguera.44

44

AP 579/18

Aquest document fou trobat entre un plec d’establiments del segle XIX titulat establecimientos de la
otra parte del río Ripoll y San Vicente de Junqueras. El classifiquem aquí, atès que es tracta de la mateixa
peça del document (298).
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01.05 Plana de la Creueta45

1330.10.15,
Venda d’un camp de terra feta per Guillem de Vila, mercader de
Barcelona, a favor de Ramon de Font, de Sabadell, pel preu de 67 lliures i
10 sous. Aquest camp es troba a la parròquia de Sant Feliu d’Arraona i és
tingut per Berenguer de Muntada, ciutadà de Barcelona, qui al seu torn el
té per la pabordia de Sant Salvador de Sabadell.

SGF 61/2-7

Doc. 30 (33). Perg. 365 x 535 mm. Manca la cloenda del notari. Pèrdua de suport al
marge inferior esquerre.

1409.03.13, Barcelona
Venda d’un camp amb arbres feta per Joan ça Font a favor de Pere
Canals, beneficiat de l’església de Santa Maria del Pi i de Sant Pere de les
Puel·les de Barcelona, pel preu de 49 lliures. Aquest camp es troba al lloc
anomenat la Palanca.

SGF 61-1/10

Doc. 31 (190). Perg. 410 x 590 mm. Firma per raó de senyoria Pere de Senies, paborde
de Sant Salvador de Sabadell.

1446.06.10, Barcelona
Venda de dos camps amb arbres feta per Pere Canals, prevere beneficiat
de la Seu de Barcelona, i Joan Canals, mercader de Barcelona, a favor
d’Antoni Casadevall, mercader de Sabadell, pel preu de 30 lliures. El
primer d’aquests camps es troba al lloc dit la Palanca, prop de les
muralles, i el segon a lloc dit la Cobertera.

SGF 61/2-9

Doc. 32 (189). Perg. 355 x 570 mm. Firmen per raó de senyoria: a) Ramon, abat del
monestir de Santa Maria de l’Estany i paborde de Sant Salvador de Sabadell; b) Daniel
de Manresa, creditor dels béns que foren de Joan de Togores, donzell; c) Joan de
Sentmenat, cavaller i senyor del castell de Terrassa.

1489.03.23, Sabadell
Venda en encant públic d’una peça de terra, situada al lloc dit la Palanca,
feta per Sebastià Mimó, marmessor del difunt Antoni Cadevall, a favor
d’Esteve Pèlecs, teixidor de llana i lli, tots de Sabadell, pel preu de 25
lliures.

SGF 95/4

Doc. 33 (191). Perg. 680 x 610 mm. Firma per raó de senyoria Gabriel Rovira,
comenador perpetu del monestir de Santa Maria de l’Estany. Signa el decret Bernat
Terra, cavaller i regent de la vegueria de Barcelona, Igualada, el Vallès, Moià i el
Moianès.

45

A la “Història nova”, Bosch i Cardellach regesta un document de 15 d’abril de 1592 (que hauria de ser
el núm. 34 del fons), consistent en l’establiment d’una peça de terra, fet per Joan Pujades i Oromir a favor
de Feliu Duran. Bosch fa notar la pèrdua d’aquest document, tot i que afirma que l’any 1700 formava part
del fons.
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1594.10.21, Sabadell
Confirmació i nou establiment d’una peça de terra fet per Frederic Vilana,
segrestador dels béns de l’abadia de Santa Maria de l’Estany i de la
pabordia de Sant Salvador de Sabadell, a favor de Feliu Duran, pagès, pel
preu de 9 sous. Aquesta peça de terra, la qual és unida a una altre, es troba
al lloc dit la Palanca.

AMH 2697/3

Doc. 35 (192). Perg. 220 x 305 mm.

Establiments de la plana de la Creueta
1831.10.16, Sabadell
Establiment d’una peça terra fet per Pau Duran, hisendat, a favor de
Josepa Mestres, vídua de Salvador Mestres, amb un cens de 2 lliures i 5
sous.

AP 580/1

2 còpies.

1832.10.12, Sabadell
Establiment d’una peça de terra fet Pau Duran i Roca, hisendat, a favor de
Ramon Bellsolà, retorcedor de llana de Sabadell, amb un cens de 4 lliures
i 10 sous.
1833.03.09, Sabadell
Establiment d’una peça terra fet per Pau Duran, hisendat, a favor de Josep
Pujal, fabricant de draps de Sabadell, amb un cens de 6 lliures i 15 sous.
Aquest tros de terra inclou una placeta que l’ajuntament ha manat deixar.
1833.11.16, Sabadell
Establiment d’una peça terra fet per Pau Duran, hisendat, a favor de Dídac
Pujolà i Pascual, teixidor de llana de Sabadell, amb un cens de 2 lliures i 5
sous.
1834.04.12, Sabadell
Establiment d’una peça terra, equivalent a dotze casals, fet per Pau Duran,
hisendat, a favor de Joaquima Dalmau, muller de Martí Illa, pagès de Sant
Feliu del Racó, amb un cens de 27 lliures.
1835.04.08, Sabadell
Establiment d’una peça terra, equivalent a quatre casals i quart, fet per
Pau Duran, hisendat, a favor de Miquel Albert i Sampere, hisendat de
Sant Esteve de Castellar, amb un cens de 9 lliures.
1835.04.12, Sabadell
Establiment d’una peça terra, equivalent a dos casals i mig, fet per Pau
Duran, hisendat, a favor de Joaquima Dalmau, muller de Martí Illa, pagès
de Sant Feliu del Racó, amb un cens de 5 lliures i 12 sous.
69

AP 580/2

AP 580/3

AP 580/4

AP 580/5

AP 580/6

AP 580/7

1836.08.09, Sabadell
Establiment d’una peça terra, equivalent a un casal, fet per Pau Duran,
hisendat, a favor d’Andreu Argemir, rajoler de Sant Vicenç de Jonqueres,
amb un cens de 2 lliures i 5 sous.
1836.08.26, Sabadell
Establiment d’una peça terra, equivalent a un casal, fet per Pau Duran,
hisendat, a favor de Marià Camps i Viloca, pagès de Sant Vicenç de
Jonqueres, amb un cens de 2 lliures i 5 sous.
1836.10.05, Sabadell
Establiment d’una peça terra, equivalent a dos casals, fet per Pau Duran,
hisendat, a favor d’Ignasi i Vicenç Arús, pare i fill, ambdós fusters de
Sant Esteve de Castellar, amb un cens de 4 lliures i 10 sous.
1836.10.05, Sabadell
Establiment d’una peça terra, equivalent a un casal, fet per Pau Duran,
hisendat, a favor de Miquel Albert i Sampere, hisendat, veí de Sabadell,
amb un cens de 2 lliures i 5 sous.
1836.10.08, Sabadell
Comissió de bona fe atorgada per Miquel Albert, hisendat de Sabadell, a
favor de Ramon Bellsolà, Martí Illa i Pau Duran, mitjançant la qual
permet a aquests fer ús durant 17 hores setmanals de les aigües del
safareig nou que es troba en una travessera del carrer de la Salut.
1837.04.19, Sabadell
Establiment d’una peça terra, equivalent a 6 casals i ¾, fet per Pau Duran,
hisendat, a favor de Bartomeu Serra del Padró, pagès de Parets, veí de
Sabadell, amb un cens de 15 lliures i 3 sous.

AP 580/8

AP 580/9

AP 580/10

AP 580/11

AP 580/12

AP 580/13

Conté una còpia de la venda de dues cases del carrer de la Creueta, feta per Bartomeu
Padró a Joaquim Llobet i Soler, paraire de Sabadell (1845).

1837.05.16, Sabadell
Establiment d’una peça terra, equivalent a poc més de tres casals, fet per
Pau Duran, hisendat, a favor de Jaume Sors, pagès de Santa Perpètua de
Mogoda, i Pere Sors, fabricant de draps de Sabadell, amb un cens de 7
lliures i 4 sous.
1839.04.27, Sabadell
Establiment d’una peça terra, equivalent a set quarts de casal, fet per Pau
Duran, hisendat, a favor de Jaume Valls i Obiols, teixidor de llana de
Sabadell, amb un cens de 4 lliures i 10 sous.
Conté l’acte de restitució de la peça de terra, feta el 15 de juny de 1847.
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AP 580/14

AP 580/15

1841.07.31, Sabadell
Establiment d’una casa fet per Pau Duran, hisendat, a favor de Teresa
Manuela Pascual, muller de Joan Agell, paraire de Sabadell, amb un cens
de 2 lliures i 5 sous.
1841.09.18, Sabadell
Venda d’una casa del carrer de la Rúbrica, fet per Pau Duran, hisendat, a
favor de Francesc Salvany i Crous, paraire de Sabadell, pel preu de 750
lliures.
1841.09.27, Santa Maria de Barberà
Venda d’una casa del carrer de la Rúbrica, fet per Pau Duran, hisendat, a
favor de Rosa Comadran i Miquel Ponts, mare i fill, naturals de Barberà,
pel preu de 750 lliures.
1841.10.11, Sabadell
Venda d’una casa del carrer de la Rúbrica feta per Pau Duran, hisendat, a
favor de Josepa Planas, pel preu de 750 lliures.
1841.12.10, Sabadell
Venda d’una casa del carrer de la Rúbrica feta per Pau Duran, hisendat, a
favor d’Antònia Baqués, vídua de Llorenç Aimerich, moliner de farina,
pel preu de 760 lliures.
1841.12.10, Sabadell
Venda d’una casa del carrer de la Rúbrica feta per Pau Duran, hisendat, a
favor de Ramon Llobet, revenedor, pel preu de 750 lliures.
1844.06.08, Sabadell
Establiment d’una peça de terra, equivalent a dos casals, fet per Pau
Duran i Roca, hisendat, a favor de Josep Grau i Bosch, paraire de
Sabadell, amb un cens de 4 lliures i 10 sous.

AP 580/16

AP 580/17

AP 580/18

AP 580/19

AP 580/20

AP 580/21

AP 580/22

Conté la venda feta per Josep Grau a Pau Duran de la paret i muralla de la part de migdia
d’una casa del carrer de la Creueta (3 de desembre de 1848).

1845.03.30, Sabadell
Establiment d’una peça de terra, equivalent a vuit casals, fet per Pau
Duran i Roca, hisendat, a favor de Domènec Cortès i Margenat, també
hisendat de Sabadell, amb un cens de 18 lliures.
1845.12.25, Sabadell
Establiment de dues cases del carrer de la Creueta fet per Pau Duran i
Roca, hisendat, a favor d’Anton Sallarès, manyà de Barcelona, amb un
cens de 6 lliures i una entrada de 1.200 lliures.
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AP 580/23

AP 580/24

1847.11.12, Sabadell
Venda d’una peça de terra feta per Pau Duran i Roca, hisendat, a favor de
Josep Clerch i Bargall, teixidor de llana de Sabadell, pel preu de 300
lliures.
1848.05.27, Sabadell
Establiment d’una peça de terra, equivalent a tres quarts de casal, feta per
Pau Duran i Roca, hisendat, a favor de Josep Solé i Llobet, espardenyer de
Sabadell, amb un cens de 2 lliures i 5 sous.
1848.05.29, Sabadell
Establiment d’una peça de terra feta per Pau Duran i Roca, hisendat, a
favor dels esposos Pere Barata i Antònia Oriach, veïns de Sant Julià
d’Altura, amb un cens de 16 lliures i 10 sous.
1848.12.03, Sabadell
Conveni signat entre Domènec Cortès, Josep Clerch, i Pau Duran.
1849.01.02, Sabadell
Venda d’una peça de terra, equivalent a un casal i mig, feta per Pau
Duran, hisendat, a favor de Ramon Durban, retorcedor de llana de
Sabadell, pel preu de 150 lliures.
1849.07.02, Sabadell
Establiment d’una peça de terra, equivalent a tres quarts de casal, fet per
Pau Duran, hisendat, a favor de Ramon Pagès i Riera, pagès de Sant
Vicenç de Jonqueres, amb un cens de 2 lliures i 5 sous.
1849.07.02, Sabadell
Establiment d’una peça de terra, equivalent a dos casals, fet per Pau
Duran, hisendat, a favor de Joan Trias i Costa, paraire de Sabadell, amb
un cens de 6 lliures.
1849.07.02, Sabadell
Establiment d’una peça de terra, equivalent a un casal, fet per Pau Duran,
hisendat, a favor d’Andreu Masvidal i Giralt, fuster de Sabadell, amb un
cens de 3 lliures.
1849.07.02, Sabadell
Establiment d’una peça de terra, equivalent a tres quarts de casal, fet per
Pau Duran, hisendat, a favor de Jacint Pagès i Riera, bracer de Sant
Vicenç de Jonqueres, amb un cens de 2 lliures i 5 sous.
1850.01.30, Sabadell
Establiment d’una peça de terra fet per Pau Duran, hisendat, a favor de
Francesc Domènech i Rocavert, fabricant de cotó de Sabadell, amb un
cens de 10 lliures i 10 sous.
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AP 580/25

AP 580/26

AP 580/27

AP 580/28

AP 580/29

AP 580/30

AP 580/31

AP 580/32

AP 580/33

AP 580/34

1852.11.24, Sabadell
Establiment d’una peça de terra fet per Pau Duran, hisendat, a favor de
Marià Burguès i Soldevila, gerrer natural de Parets, amb un cens de 14
lliures i 2 diners.
1853.07.21, Sabadell
Venda d’una casa del carrer del Carme, abans dit de la Rúbrica, feta per
Antònia Baqués i Llorenç Aimerich, mare i fill, veïns de Ripollet, a favor
de Tomàs Farran, sabater de Sabadell, pel preu de 940 lliures.
1857.04.04, Sabadell
Venda d’una peça de terra feta per Pau Duran, hisendat, a favor de Maria
Àngela Canyameres i Llorenç Costajussà, mare i fill, veïns de Sentmenat,
pel preu de 7.471 rals de billó.
1857.04.04, Sabadell
Establiment d’una peça de terra fet per Pau Duran, hisendat, a favor de
Joan Baigol, fabricant de draps de Sentmenat, amb un cens de 13 lliures i
10 sous.
1857.04.04, Sabadell
Venda d’una peça de terra feta per Pau Duran, hisendat, a favor d’Anton
Canyameres i Vinyals, pagès de Sant Quirze, pel preu de 5.348 rals de
billó.
1857.04.12, Sabadell
Establiment d’una peça de terra fet per Pau Duran, hisendat, a favor de
Joan Soler, fabricant de draps de Sabadell, amb un cens de 18 lliures.

AP 580/35

AP 580/36

AP 581/1

AP 581/2

AP 581/3

AP 581/4

Conté la venda d’una casa del carrer de l’Illa feta per Joan Soler i Perich a favor de Pere
Casanoves i Pou, serraller de Sabadell, pel preu de 3.000 duros. (22/1/1858).

1857.04.17, Sabadell
Venda d’una peça de terra feta per Pau Duran, hisendat, a favor de Tomàs
Figueres, rajoler de Sant Vicenç de Jonqueres, pel preu de 352 duros i 12
rals.

AP 581/5

Conté la venda d’una casa del carrer de l’Illa feta per Tomàs Figueres a favor de Josep
Morral i Casamada, hisendat de Sant Esteve de Castellar, pel preu de 1.120 duros.
(20/7/1858).

1857.06.30, Sabadell
Establiment d’una peça de terra, equivalent a quatre solars, fet per Pau
Duran, hisendat, a favor de Domènec Lagarriga, fabricant de cotó natural
d’Olius, amb un cens de 18 lliures.
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AP 581/6

1858.09.18, Sabadell
Escriptura de societat o conveni signat per Pau Duran, hisendat; Pere
Casanoves i Ignasi Domingo, maquinistes; Joan Baigual i Domènec
Lagarriga, fabricants de draps, i Tomàs Sampere, bataner, sobre l’ús d’una
canonada construïda per ells, la qual condueix aigua des d’una casa del
carrer Sant Joan fins una casa del carrer de l’Illa.
1859.10.22, Sabadell
Establiment d’una peça de terra del carrer de Maria Luisa Fernanda fet per
Ramon Duran i Salt, hisendat de Sabadell, a favor de Pau Tauler i
Centelles, fuster de Prats de Rei, amb un preu d’entrada de 1.005 duros i
un cens de 3 duros.

AP 581/7

AP 579/13

Conté documentació solta (1865-1885).

1862.10.27, Sabadell
Establiment d’una peça de terra, equivalent a tres cossos i mig de casa, fet
per Ramon Duran i Salt, hisendat, a favor Maties Turull i Sales, fabricant
de draps de Sabadell, amb un cens de 4 duros i 16 rals.
1871-1874
Establiments de dues peces de terra dels carrer de la Creueta i de Colomer
fets per Ramon Duran i Salt, propietari, veí de Barcelona, a favor de Josep
Masaguer i Creus, comerciant de Sabadell, amb una entrada de 2.490 i
5.277 pessetes.
1871.07.08, Sabadell
Establiment d’una peça de terra fet per Ramon Duran i Salt, propietari, veí
de Barcelona, a favor de Josep Fonoll i Saurina, comerciant de Sabadell,
amb un preu d’entrada de 1.666 pessetes Aquesta peça de es troba situada
entre els carrers de la Creueta i de Colomer i la línia del ferrocarril.

AP 581/8

AP 581/9

AP 581/10

Còpia de 1875. Conté una carta de 4 de setembre de 1876.

1871.10.31, Sabadell
Establiment d’una peça de terra, equivalent a un solar i ¾, situada a
l’extrem del carrer de la Creueta, fet per Ramon Duran i Salt, propietari,
veí de Barcelona, a favor de Ramon Estany i Rosés, paleta de Sabadell,
amb un preu d’entrada de 2.435 pessetes.

AP 581/11

Còpia de 1883.

1874.04.15, Sabadell
Establiment d’una peça de terra, equivalent a setze solars, situada a
l’extrem del carrer de l’Illa, fet per Ramon Duran i Salt, propietari, veí de
Barcelona, a favor de Mateu Brujas i Romeu, fabricant de llana de
Sabadell, amb un preu d’entrada de 17.722 pessetes.
Inclou diverses notes de comptes (1874-1882) i una convocatòria per a la junta del
Gremi de Fabricants de 6 de desembre de 1881, per tractar de la fundació del Banc de
Sabadell.
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AP 581/12

1874.04.15, Sabadell
Establiment d’una peça de terra, equivalent a cinc solars, situada entre el
carrer de Colomer i la línia del ferrocarril, fet per Ramon Duran i Salt a
favor de Josep Auliach i Gurgui, bataner de Sabadell, amb un preu
d’entrada de 4.293 pessetes.
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AP 581/13

01.06 Mas Verger46

1565.07.06, Barcelona
Venda i creació d’un censal de preu 150 lliures feta pels esposos Pere
Joan Comelles, candeler, i Paula, habitants de Sabadell, a favor de Jaume
Llop, àlies Vandellós, pagès habitant del lloc de Sarrià, amb hipoteca
sobre diverses peces de terra.

AP 419/21

Doc. 37 (74). Trasllat. Molt malmès.

1576.06.19, Sabadell
Venda d’una peça de terra feta per Pere Joan Comelles, apotecari
d’Esparreguera, habitant a la diòcesi d’Urgell i que abans ho fou de
Sabadell, a favor de Feliu Duran, pagès de Sabadell, pel preu de 70
lliures. Aquesta peça de terra es troba al lloc dit la Parellada de mossèn
Sarrià (lloc dit anteriorment la rasa de na Dominga) i és tinguda pels
hereus de Joanot de Bri, doctor en lleis de Perpinyà. Termena al sud i a
ponent amb un camí moliner i a l’est amb el torrent del mas Sala, que ara
és d’en Barber.

SGF 61-1/13

Doc. 36 (73). Perg. 550 x 440 mm. Manca la cloenda del notari.

46

Aquest lligall era originàriament integrat per tres documents, segons consta a la “Història nova”.
Manca el número 37*.
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01.07 Cases de Jaume Comadran47

1602.02.11, Sabadell
Venda d’un pati de terra feta per Pere Esteve, paraire, a favor de Feliu
Duran, pagès, ambdós de Sabadell, pel preu de 10 lliures. Aquest pati és
situat al carrer de Granollers, tocant a les muralles.48

SGF 95/5

Doc. 38 (129). Perg. 740 x 325 mm. Firma per raó de senyoria de Joan Sabater, ardiaca
de Badalona, per la pabordia de Sant Salvador de Sabadell.

1602.05.07, Sabadell
Venda d’un cens d’11 sous de pensió feta per Francesc Ferrer, fill de
Francesc Ferrer de Bossegós, a favor de Feliu Duran, pel preu de 12
lliures. El cens és sobre un casal que es troba al lloc dit del Pedregar.

SGF 61-1/14

Doc 39 (131). Perg. 730 x 370 mm.

1828.12.30, Sabadell
Venda d’una casa de forma triangular, situada al carrer de Pedregar, feta
per Teresa Comadran, muller de Mateu Selves i Illa, traginer, a favor de
Pau Duran i Roca, hisendat, pel preu de 400 lliures.

AP 581/32

Conté tres àpoques de 1829 i 1830 signades, respectivament, pel rector i obrers de
l’església de Sentmenat, administradors de la causa pia de Joan Codina; Ramon Padrós i
Oriach, pagès, i Josep Soler, mestre de cases, a favor de Pau Duran.

47

Al “Nomenclator...” el lligall és titulat “Casas de Jaume Comadran”. Bosch i Cardellach ho encapçala
amb el títol “Casa que vuy posseheix Jaume Comadran immediata al portal del Carme dabant de Casa
Duran”. En una nota al regest del document 39, s’esmenta que aquesta casa fou establerta l’11 de març de
1696 a Jaume Comadran. És gràcies a aquesta nota que podem saber que el document del segle XIX que
classifiquem també aquí es tracta de la mateixa propietat
48
Reproducció fotogràfica facsímil. L’original és en poder de la familia.

77

01.08 Hort del Pontet i Horta Vella49

1397.12.12, Barcelona
Venda d’un hort feta per Nicolau de Bruc, ciutadà de Barcelona, a favor
de Romeu Sa Franquesa, de Sabadell, pel preu de 6 lliures i 10 sous.
Aquest hort es troba damunt l’horta dita de les Nogueres, tocant al riu
Ripoll, al torrent de na Blanca i al rec d’un molí.

SGF 61-1/15

Doc. 41 (116). Perg. 315 x 610 mm. Manca la cloenda del notari. Firma per raó de
senyoria Bartomeu Estapera, prevere i rector de l’església de Sant Feliu de Sabadell.

1438.07.06, Sabadell
Venda d’un hort feta per Antoni Sa Franquesa a favor de Rafael Pèlecs,
ambdós de Sabadell, pel preu de 8 lliures.

SGF 61-1/16

Doc 42 (115). Perg. 370 x 620 mm. Manca la cloenda del notari. Firmen per raó de
senyoria Guillem d’Hom i Antic Rupit.

1456.09.15, Sabadell
Reducció del cens de tasca d’un hort feta per Aldonça de Gualba, hereva
d’Elionor de Rosanes, a favor de Bernat Duran, menestral de Sabadell.
Aquest hort es troba a l’horta major de la vila
Doc 42* (114). Perg. 275 x 325 mm.
1385.07.16, Sabadell
Venda d'un hort feta per Pere Canyet, fill del difunt Guillem Canyet, de la
parròquia de Santa Magdalena d'Esplugues, a favor de Bartomeu de
Casesnoves, de la vila de Sabadell, pel preu de 65 sous. Aquest hort es
troba a la parròquia de Sant Feliu d’Arraona, a l'horta de les Nogueres.

AMH 2697/5

SGF 62-1/1

Doc. (113). Perg. 385 x 620 mm. Firmen per raó de senyoria Pere de Parets, procurador
de la seva esposa Elisenda, i Pere de Montornès, cambrer del monestir de Sant Cugat del
Vallès.

1542.05.11, Barcelona
Confirmació i nou establiment d'un hort, situat a l’horta Vella de Sabadell, AMH 2697/11
fet per Joanot Terré, donzell domiciliat a Barcelona, a favor de Constança,
vídua d'Antoni Guasch, pagès de Sabadell, pel preu de 9 sous.
Doc. (79). Perg. 285 x 237 mm.

49

Aquest lligall era integrat només pels tres primers documents, corresponents a l’hort dit del Pontet. Els
quatre documents restants els incloem aquí per tractar-se també de peces situades a l’Horta Vella de
Sabadell. De fet, Bosch i Cardellach i Anton Duran, en els documents de treball de la “Història nova”, els
tenien identificats en els grups de l’Horta de la Garriga i l’Horta Vella.

78

1616.11.30. Sabadell
Certificació de l'acte de l'establiment d'un hort que féu Damià Llobet,
pagès, a favor de Feliu Llanes, rajoler, ambdós de Sabadell, amb un cens
de 2 sous i un preu d'entrada de 7 lliures. Aquest hort es troba a la predita
vila, al lloc anomenat la Garriga.

AMH 2697/2

Doc. (4). Perg. 155 x 360 mm.

1629.03.20, Barcelona
Confirmació i nou establiment fet per Lluís Joan de Calders, donzell de
Barcelona, habitant a Sabadell, a favor de Francesca Llanes, muller en
segones núpcies de Joan Andreu, pagès de Sabadell, d’un hort situat a
Sabadell, al lloc dit la Garriga.50

AP 579/32

Doc. (5).

50

Aquest document fou trobat al lligall dit dels “actes de la Garriga”. Sens dubte, una confusió entre el
topònim propi de Sabadell i la vila homònima.

79

01.09 Hort de l’Horta Novella51

1460.11.18, Sabadell
Establiment d’un hort fet pel consell de la universitat de Sabadell a favor AMH 2697/15
de Bernat Duran amb un cens de 12 diners. Aquest hort es troba al lloc dit
la Domenja de la pabordia.
Doc. (126). Perg. 275 x 370 mm. Firma per raó de senyoria Pere Miquel, prevere,
procurador de l’abat de l’Estany i paborde de Sabadell.

1460.11.18, Sabadell
Establiment d’un hort fet pel consell de la universitat de Sabadell a favor
d’Eulàlia, muller de Pere Casanoves, àlies Sanfeliu, amb un cens de 12
diners. Aquest hort es troba al lloc dit la Domenja de la pabordia.

SGF 62/2-8

Doc. (128). Perg. 325 x 420 mm. Firma per raó de senyoria Pere Miquel, procurador de
l’abat de Santa Maria de l’Estany i paborde de Sabadell.

1584.07.17, Sabadell
Venda d’un hort situat a l’Horta Novella, àlies la Domenja, feta per Joan
Gorina, sastre, a favor de Brunet Duran, teixidor de llana, ambdós de
Sabadell, pel preu de 5 lliures.

SGF 61-2/30

Perg. 530 x 385 mm. El document principal no és clos per cap notari.

1594.10.01, Sabadell
Confirmació i nou establiment d’un hort fet per Frederic Vilana,
segrestador dels béns de l’abadia vacant del monestir de Santa Maria de
l’Estany i de la pabordia de Sant Salvador de Sabadell, a favor de Feliu
Duran, pagès de Sabadell, pel preu de 9 sous. Aquest hort, que es troba al
lloc dit la Domenja o Horta Novella, afronta al nord amb el camí del
Safareig i al sud amb un altre hort de dit Duran.

AMH 2697/9

Doc. (78). Perg. 240 x 360 mm.

1594.10.21, Sabadell
Confirmació i nou establiment d’un hort fet per Joan Uguet Verdet,
procurador de Frederic Vilana, segrestador dels béns del monestir de
Santa Maria de l’Estany i de la pabordia de Sant Salvador de Sabadell, a
favor de Feliu Duran, pagès de Sabadell, amb un cens de 9 sous pagadors
a la universitat de Sabadell. Aquest hort es troba al lloc dit la Domenja,
àlies Horta Novella.

AMH 2697/6

Doc. 43 (102). Perg. 245 x 355 mm.

51

Aquest lligall era format només pel document núm. 43, que de fet és l'únic que apareix regestat per
Bosch i Cardellach al seu manuscrit. A l’índex de la “Història nova”, elaborat per Anton Duran i Costa,
aquesta peça de terra és anomenada l’“Hort del mig de la Horta Novella”.Afegim els documents restants,
que eren en un plec titulat "Horts de l'Horta Novella per esbrinar a causa de ser dubtosos". Un altre
document sense numerar s’ha classificat a la sèrie de la Plana de l’Horta Novella.
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1658.09.29, Sabadell
Venda en encant públic d’un hort situat a l’Horta Novella, feta pels
subexecutors del testament d’Andreu Pera, corder, a favor d’Onofre
Sanmartí, botiguer, tots de Sabadell, pel preu de 40 lliures i 10 sous.

AP 579/27

Doc. (294). Firma per raó de senyoria Joan Reixach, prevere beneficiat, i Onofre
Sanmartí, Baptista Calçada i Josep Gay, consellers de la vila.

1658.05.01, Sabadell
Establiment d’un hort fet per Feliu Duran a favor de Domènec Bruguera,
ambdós pagesos de Sabadell, amb un cens de 50 sous. Aquest hort, situat
a l’Horta Novella, afronta al nord amb els tiradors de la confraria de Sant
Roc.

AP 579/28

Doc. (309). Còpia sense cloenda notarial.

1793.11.29, Sabadell
Insolotumdació feta per Feliu i Anton Argemir, pare i fill, a favor d’Anton
Duran, pagès, tots de Sabadell, de la llicència i facultat d’aprofitar l’aigua
del safareig de la vila tots els dilluns, entre les quatre i les sis del matí.
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AP 579/30

01.10 Peça de l’altra part del Ripoll

1627.06.04, Barcelona
Venda d’una peça de terra, en part campa i en part boscosa, feta per
Frederic Meca i de Clasquerí, habitant de Barcelona, i el seu fill Antoni, a
favor de Joan Duran, pagès de Sabadell, pel preu de 220 lliures. Aquesta
peça de terra es troba al lloc dit “lo bosc de dellà lo riu Ripoll”, des del
qual es va a Santiga.52

SGF 95/6

Doc. 44. Perg. 650 x 575 mm.

1679.07.07, Sabadell
Confirmació i nou establiment d’una peça de terra plantada de vinya,
situada al lloc dit “part dellà a la riera de Ripoll per la qual se va a
Santiga”, fet per Josep Meca i de Cassador, habitant de Barcelona, a favor
d’Engràcia Duran, vídua de Francesc Duran, i dels tutors i curadors de
Feliu Duran. 53

AP 419/34

Còpia de 8 de desembre de 1711.

1711.11.22, Sabadell
Venda d’una peça de terra, en part campa, vinya i bosc, feta per Francesca
Pujol i Duran, vídua en primeres núpcies de Josep Duran, a favor de
Francesc Lloreda, argenter de Barcelona, pel preu de 400 lliures. Aquesta
peça de terra es troba al lloc dit “part dellà lo riu de Ripoll i de les Tres
Creus”.

AP 417/8

Doc. 45 i 46 (224 i 212). Conté, relligat, la donació de dita peça de terra, ja erma, feta el
18 de juny de 1756 per Carles Lloreda, abaixador d’Esparreguera, a favor de Tomàs
Duran i Derrocada, al qual segueix la firma per raó de senyoria de Maria Meca, vídua
d’Anton Meca de Cardona, marquès de Ciutadilla.

52

A la “Història nova”, a continuació del regest consten una sèrie de comentaris entorn les posteriors
vendes i establiments d’aquesta peça de terra. Un d’aquests fa referència al contenciós tingut l’any 1795
entre el notari de Barcelona Gaietà Ferran i Anton Duran i Costa. Correspondència sobre aquest afer és
classificada entre la documentació judicial.
53
Aquest document no consta registrat a la “Història nova”, però és esmentat en el regest del document
44.
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01.11 Cases de la Borriana i del Pedregar

1405.05.17, Sabadell
Venda d'un obrador quasi derruït feta per Jaume Rifós, fill i hereu de Pere
Rifós, a favor de Bernat Resclosa, tots de Sabadell, pel preu de 10 lliures.
Aquest obrador es troba al lloc anomenat d'En Muntada, àlies d'en Mura.54

SGF 62-1/29

Doc. (184). Perg. 385 x 585 mm. Firmen per raó de senyoria Pere de Senies, prevere de
Sant Salvador de Sabadell, i Bartomeu Guamir, notari.

1443.05.04, Sabadell
Establiment de dues cases contigües i en ruïna fet per Joan Selm.
Procurador de Ramon, abat del monestir de Santa Maria de l’Estany i
paborde de Sant Salvador de Sabadell, a favor de Bernat Duran, menestral
de Sabadell, amb un cens de 5 sous. Aquestes cases, anomenades d’en
Borriana i d’en Castella, es troben al carrer Nou i termenen al nord amb
un carreró.

SGF 61/2-14

Doc. 47 (41). Perg. 360 x 460 mm. Firma per raó de senyoria Ramon, abat de l’Estany i
paborde.

1478.11.24, Sabadell
Donació d'unes cases situades al lloc dit de Samuntà, feta per Joana, vídua
de Ramon Parets, i hereva dels béns de Joan Vidal, a favor de Joan
Gomir.55

AMH 2697/4

Doc. (38). Perg. 200 x 260 mm.

1587.01.27, Barcelona
Censal venut i creat per Bernat Vergés, pagès, a favor de Feliu Duran,
paraire, ambdós de Sabadell. El preu del censal és de 60 lliures, les quals
són per la venda d’un tros de terra, de pertinences d’un casal o pallissa del
carrer de la Borriana, àlies carrer Nou.

SGF 95/7

Doc. 48 (155). Perg. 630 x 670 mm.

1588.12.29, Sabadell
Venda de la meitat d’una pallissa feta per Feliu Duran a favor de Joan
Arús, ambdós paraires de Sabadell, pel preu de 100 lliures. Aquesta
pallissa es troba al lloc dit la Borriana, àlies carrer Nou.

SGF 95/8

Doc. 49 (139). Perg. 855 x 300 mm. Firma per raó de senyoria Frederic Vilana,
segrestador de l’abadiat de l’Estany.

54
55

Aquest pergamí era un dels que integraven el lligall dit “Varias ventas y establecimientos”.
Aquest pergamí es trobà solt. Seguint les notes de treball de la “Història nova” el classifiquem aquí.
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1588.12.29, Sabadell
Censal venut i creat per Joan Arús a favor de Feliu Duran, ambdós
paraires de Sabadell, pel preu de 100 lliures, les quals són preu de la
venda de la meitat d’una pallissa, que és part d’un casal, i que es troba al
lloc anomenat la Borriana, àlies carrer Nou.

SGF 95/9

Doc. 50 (160). Perg. 640 x 590 mm. Firma per raó de senyoria Fredric Vilana,
segrestador de l’Estany. Conté una nota de 6 de febrer de 1649.

1588.12.29, Sabadell
Venda de la meitat d’una pallissa, situada a la Borriana, àlies carrer Nou,
feta per Feliu Duran, paraire, a favor d’Onofre Gatuelles, retorcedor de
llana, ambdós de Sabadell, i alhora aquest crea un censal de 100 lliures,
preu de la predita venda.

SGF 95/10

Doc. 51 (141). Perg. 645 x 630 mm. Firma per raó de senyoria Frederic Vilana,
segrestador de l’abadiat de l’Estany i de la pabordia de Sant Salvador de Sabadell. Un
pergamí sense numerar inclòs en aquest lligall sembla ser una primera redacció del
document. Vegeu SGF 61-1/38.

1594.10.21, Sabadell
Confirmació i nou establiment de tres cases contigües, fet per Joan
Huguet Verdet, procurador de Frederic Vilana, segrestador dels béns del
monestir de Santa Maria de l’Estany i de la pabordia de Sant Salvador, a
favor de Feliu Duran, pagès de Sabadell. Aquestes tres cases havien estat
abans dues cases derruïdes, dites d’en Borriana i d’en Castellar, i
termenaven a llevant amb el carrer Nou i al nord amb els pubills Monllor,
abans Samuntada, mitjançant un carreró.

AMH 2697/7

Doc. 52 (85). Perg. 240 x 350 mm.

1721.07.13, Sabadell
Venda en encant públic d’una casa situada al carrer dit d’en Muntada, feta
pel procurador reial de Sabadell a favor de Josep Costa, apotecari de
Sabadell, pel preu de 54 lliures. La venda és fa per execució judicial
instada per Bartomeu Juncar., pagès de Sabadell, contra els béns de Josep
Vilardaga, sastre difunt.56

AP 417/9

Doc (301).

56

Aquest document no consta regestat a la “Història nova”, tot i que es trobava en el lligall original.
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01.12 Casa principal Duran del Pedregar57

A
1385.11.09, Sabadell
Establiment d’un pati fet per Francesca, muller d’Arnau Molner, a favor
de Bernat Guamir, menor d’edat, tots de Sabadell, amb un cens de 5 sous i
un preu d’entrada de 80 sous. Aquest pati és situat vora les muralles, i
termena al nord amb les cases de Guillem Borriana.

SGF 61-1/20

Doc. 53 (177). Perg. 445 x 605 mm. Manca la cloenda del notari. Firma per raó de
senyoria Pere de Senies, paborde de Sant Salvador.
1545.04.22, Sabadell
Donació d’una casa del carrer Nou, feta per Eufrasina, -vídua de Pere Derays, pagès de
la vila de Pego, del regne de València, i filla de Pere Ballestar, paraire de llana de Caldes
de Montbui- i el seu fill Pere, a favor de Joan Duran, batlle de la vila i terme de Sabadell.
Doc. 54 (86). Perg. 440 x 340 mm. Firma per raó de senyoria Joan Plomars, notari de
Barcelona, procurador de Carles de Cardona, abat del monestir de Santa Maria de
l’Estany i paborde de Sant Salvador de Sabadell.

SGF 61/2-16

B
1439.05.01, Sabadell
Venda en encant públic d’una casa que fou propietat dels esposos Francesca i Bernat
Madrona, difunts, feta a instància de llurs creditors i de la cúria de la vila de Sabadell.
Aquesta casa, que es troba prop del portal de Granollers, és adquirida per Rafael Pèlecs
pel preu de 35 lliures.
Doc. 55 (89). Perg. 630 x 400 mm. Firma per raó de senyoria Ramon, abat de Santa
Maria de l’Estany i paborde de Sant Salvador de Sabadell.

1594.10.21, Sabadell
Confirmació i nou establiment d’una casa amb tres portals fet per Joan
Huguet Verdet, procurador de Frederic Vilana, segrestador dels béns de
l’abadia de Santa Maria de l’Estany i de la pabordia de Sant Salvador de
Sabadell, a favor de Feliu Duran, pagès, pel preu de 9 sous. Aquesta casa
es troba al carrer dit del Pedregar, prop del portal de Granollers.

SGF 61-1/21

SGF 61/2-17

Doc. 56 (84). Perg. 400 338 mm.

C

57

Segons Bosch i Cardellach, la casa pairal de final del segle XVIII era el resultat de l’agregació de
diferents parcel·les. Les lletres que encapçalen els documents són les parcel·les identificades per Bosch.
La peça de lletra F, que correspondria a una part de muralla i vall de la vila, no és documentada en cap
títol de propietat, tot i que Bosch i Cardellach en dedueix la seva existència, situant l’adquisició per part
dels Duran entre els anys 1567 i 1579.
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1545.12.14, Barcelona
Establiment d’un pati de terra derruït, fet per Francesc Ferrer, hostaler, a
favor de Joan Bover, pagès natural del regne de França, ambdós habitants
de Sabadell, amb un cens de 4 sous i un preu d’entrada de 12 lliures.
Aquest pati es situat on antigament hi havia unes cases i una torre sobre el
portal de Granollers.
Doc. 57 (42). Perg. 565 x 565 mm. Firma per raó de senyoria Joan
Plomes, notari de Barcelona, procurador de Carles de Cardona, abat del
monestir de Santa Maria de l’Estany i paborde de Sant Salvador de
Sabadell.
1578.02.03, Sabadell
Venda d’una casa del carrer de Granollers, feta pels germans Antic Bover,
boter de Sabadell habitant d’Esparreguera, i Bartomeu Boter, paraire de
Sabadell, a favor de Feliu Duran, pagès, pel preu de 110 lliures.

SGF 61-1/22

SGF 61-1/23

Doc. 58 (83). Perg. 740 x 330 mm. Firma per raó de senyoria Frederic Vilana,
segrestador de l’abadia de l’Estany i de la pabordia de Sant Salvador de Sabadell.

D
1510.04.16, Sabadell
Confirmació i nou establiment d’una casa o pallissa, situada al carrer dit
de Granollers, fet per Francesc d’Olzinelles, procurador de Pere Rovira,
abat de Santa Maria de l’Estany i paborde de Sant Salvador de Sabadell, a
favor de Pere Ferrer, de Sabadell, amb un cens de 3 sous.

AMH 2697/8

Doc. 59 (88). Perg. 255 x 310 mm.

1555.04.30, Barcelona
Venda d’un pati de terra feta pels esposos Narcís Arús, àlies Gorina,
Eulàlia i llur fill Gabriel a favor de Joan Duran, pagès, tots de Sabadell,
pel preu de 5 lliures. Aquest pati, derruït, abans era una botiga i es troba al
carrer dit Granollers, prop del portal del mateix nom.

SGF 61-1/24

Doc. 60 (87). Perg. 490 x 470 mm. Firma per raó de senyoria Carles de Cardona, abat de
Santa Maria de l’Estany.

E
1471.09.12, Sant Vicenç de Jonqueres
Establiment de dues cases i una peça de terra feta per Bernat Estanyol,
notari i procurador d’Eulàlia, vídua de Bernat Roure, a favor de Bernat
Gorina, ambdós de Sabadell. La primera de dites cases es troba al carrer
Nou i la segona prop del portal de Granollers. La peça de terra es troba al
lloc dit Saltells, prop del camí de Caldes.
Doc. 61 (186). Perg. 315 x 530 mm. Còpia sense la cloenda del notari.
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SGF 61/2-18

1567.02,12, Sabadell
Venda a carta de gràcia d’unes cases derruïdes, situades al carrer Nou, ara
dit la Borriana, feta per Gabriel Arús a favor de Joan Duran, ambdós
pagesos de Sabadell, pel preu de 30 lliures.

SGF 61-1/25

Doc. 62 (39). Perg. 610 x 355 mm. Firma per raó de senyoria Frederic Vilana,
segrestador de l’abadia de l’Estany i de la pabordia de Sant Salvador de Sabadell.

1579.04.29, Sabadell
Venda del dret de lluïment d’una casa feta per Elisabet, vídua de Gabriel
Arús, i els esposos Pere Joan Trullàs, àlies Arús, i Joana a favor de Feliu
Duran, pel preu de 12 lliures.

SGF 61/2-19

Doc. 63 (82). Perg. 285 x 515 mm. Manca la cloenda del notari.

G
1587.11.27, Sabadell
Venda d’una casa situada al carrer Nou feta per Feliu Duran, pagès de Sabadell, a favor
de Pere Arenes, paraire natural del lloc dels sants Cosme i Damià, regne de França, pel
preu de 120 lliures.
Doc. 64 (140). Perg. 520 x 540 mm. Manca la cloenda del notari. Firma per raó de
senyoria Frederic Vilana, segrestador reial de l’abadia de l’Estany i de la Pabordia de
Sant Salvador de Sabadell.

1587.11.27, Sabadell
Venda i creació d’un censal de preu 80 lliures feta per Pere Arenes,
paraire del lloc dels sants Cosme i Damià, de la diòcesi de Gent, regne de
França, a favor de Feliu Duran, pagès de Sabadell. Com a garantia
hipoteca una casa situada al carrer Nou.
Doc. 65 (146). Perg. 650 x 650 mm. Firma per raó de senyoria Frederic
Vilana, segrestador de l’abadia de l’Estany i de la pabordia de Sant
Salvador de Sabadell.
1768.07.26, Sabadell
Donació d’una casa, mig derruïda, del carrer de la Borriana feta per Anton
Moragas, paraire, a favor de Pere Gili, bracer, i la seva muller Marianna
Mas, tots de Sabadell.

SGF 61-1/26

SGF 95/11

AP 417/10

Doc. 66.

1799.09.01, Sabadell
Venda d’una casa de reduïdes dimensions, situada al carrer de la Borriana,
feta pels esposos Pere Gili i Marianna Gorina i el pare d’aquesta, Pau
Gorina, a favor d’Anton Duran i Costa, pel preu de 273 lliures.
Doc. 67.
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AP 417/11

H
1585.06.03, Sabadell
Establiment de part de la vall que roda la vila, fet per Joan Vendrell,
procurador reial de Sabadell, i els jurats i prohoms del consell de la vila,
com a administradors de la candela que crema a l’església de Sant Feliu, a
favor de Feliu Duran, pagès de Sabadell, amb un cens de 2 sous i un preu
d’entrada de 30 lliures. Segueixen dues àpoques signades pels consellers i
el clavari de la universitat.

SGF 95/12

Doc. 68 (69). Perg. 820 x 330 mm.

I
1588.11.14, Sabadell
Venda d’una casa amb un portal feta per Feliu Duran, pagès, a favor de
Lleonart Pagès, paraire de llana, natural del lloc de Claramunt, regne de
França. Aquesta casa es troba al carrer Nou, dit també la Borriana. El preu
de la venda és de 130 lliures, 80 de les quals són per la creació del
corresponent censal.

SGF 61/2-20

Doc. 69 (280). Perg. 365 x 558 mm.

1588.11.14, Sabadell
Venda i creació d’un censal de preu 80 lliures, fet per Lleonart Pagès,
paraire de llana del lloc de Claramunt, regne de França, a favor de Feliu
Duran, pagès. Com a garantia, hipoteca la casa que li havia estat venuda
pel mateix Feliu Duran, situada al carrer Nou.

SGF 95/13

Doc. 70 (281). Perg. 700 x 590 mm.

1609.12.05, Sabadell
Establiment d’una casa amb un portal situat al carrer Nou o de la
Borriana, fet per la Comunitat de Preveres de Sabadell a favor de Pere
Pons, paraire de llana de Sabadell. Aquesta casa pertanyia a la Comunitat
com a hereva dels béns de Lleonart Pagès.

SGF 95/14

Doc. 71 (282). Perg. 625 x 640 mm.

1752.09.29, Sabadell
Venda d’una casa amb un portal, situada al carrer de la Borriana, feta per
Joan Utesà, teixidor de llana, a favor d’Agustí Gili, bracer, tots de
Sabadell, pel preu de 77 lliures.

AP 417/12

Doc 71 continuació.58

58

Consta a l’original com a “71 continuació”. Aquest document no és regestat a la “Història nova” i no
sembla que ho sigui tampoc a l’antiga, ja que no duu la numeració pròpia. No obstant, els traspassos de
propietat d’aquesta peça si que són ressenyats per Bosch i Cardellach, el qual esmenta un establiment de
1684 a favor de Joan Utesà. Sembla, doncs, que aquest document no passà per les seves mans.
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K
1667.01.02, Sabadell
Venda d’una pallissa del carrer de la Borriana, amb un bassal al darrera,
situat fora les muralles, feta per Jeroni Fadó, pagès, a favor de Rafael
Cruz, cirurgià, ambdós de Sabadell, pel preu de 31 lliures.

AP 417/13

Doc. 72 (283).

1668.10.28, Sabadell
Venda d’una pallissa amb una eixida i un bassal al darrera, situada al lloc
dit la Borriana, feta per Miquel Castellet, fuster de Caldes de Montbui, i la
seva muller Marianna, com a hereva del seu primer marit Francesc
Pasqual Monner, a favor de Rafael Cruz, cirurgià de Sabadell, pel preu de
10 lliures.

AP 417/14

Doc 73 (284). Conté la promesa de la mateixa data feta per Miquel Castellet de no moure
cap causa per a recuperar dita casa.

1688.12.20, Sabadell
Venda d’una pallissa amb una eixida i un bassal al darrera feta per Josep
Cruz, cirurgià, a favor de Pau Costa, apotecari, ambdós de Sabadell, pel
preu de 75 lliures. Juntament amb la venda, encarrega dos censals sobre
dits béns, pagadors a la Comunitat de Preveres de Sabadell.

AP 417/15

Doc 74 (285).

1730.12.02, Sabadell
Àpoca i lluïment d’un censal de 29 lliures signada per la Comunitat de
Preveres de Sabadell a favor de Josep Costa, apotecari de Sabadell.
Doc 75 (286). Còpia de 20 de novembre de 1731.
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AP 417/16

01.13 Peça de la vall de la roda

1793.04.26, Sabadell
Confirmació i nou establiment d’una peça de terra fet pels regidors de
Sabadell, administradors de la candela que crema a l’església de Sant
Feliu, a favor d’Anton Duran i Costa, amb un cens d’un sou i una entrada
de 9 sous. L’establiment inclou la facultat d’aprofitar les aigües sobrants
de la font dita del Pedregar.
Doc. 76. Conté un rebut signat pels obrers de l’església.
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AP 417/17

01.14 Cases i censos del carrer de Gràcia59

1430.05.19, Sabadell
Venda d’un hort i una feixa de terra feta per Marc Lansa, donzell, nét i
hereu de Berenguer Mirot, de Sabadell, a favor d’Antic de Cadafalch,
prevere de Sabadell, pel preu de 49 sous i 6 diners. Aquests hort i feixa es
troben prop de les muralles, al lloc anomenat la Borromera.

SGF 61-1/27

Doc. 77 (36). Perg. 280 x 570 mm. Manca la cloenda del notari. Firmen per raó de
senyoria Rafael Bruc, hereu de la meitat dels béns de Pere Vives, i Ramon Soler, prevere
beneficiat del benefici de Sant Antoni, de l'església de Sant Miquel de Molins de Rei.

1455.05.16, Sabadell
Confirmació i nou establiment d’una peça de terra fet per Ramon, abat del
monestir de Santa Maria de l’Estany i paborde de Sant Salvador de
Sabadell, a favor de Nicolau March, de Sabadell, amb un cens de 13 sous.
Aquesta peça de terra erma, que abans era dividida en cinc peces, es troba
al lloc dit la Borromera.

SGF 61/2-21

Doc. 78 (16). Perg. 375 x 580 mm.

1459.08.14, Sabadell
Confirmació i nou establiment d’una peça de terra i un hort contigu fet per AMH 2697/10
Antic de Cadafalch, prevere de Sabadell, a favor d’Angelina, muller de
Rafael Bruch, de Sabadell, amb un cens de 4 sous i 8 diners.
Doc 79 (187). Perg. 280 x 315 mm. Manca la cloenda del notari.

1523.04.06, Sabadell
Donació d’una peça de terra i un hort feta per Antoni Llobet a favor del
seu germà de part de mare Joan Duran, tots pagesos de Sabadell.
Pertanyia a dit Llobet com a hereu del seu avi Antoni Salvany, àlies
Ballester, el qual havia succeït a Rafael Oromir i aquest Angelina, muller
de Rafael Bruch. Aquesta peça de terra, que antigament eren tres feixes,
es troba prop de les muralles, al lloc dit la Borromera.

SGF 61/2-22

Doc. 80 (135). Perg. 285x 395 mm. Firma per raó de senyoria Joan Plomes, procurador
de Carles de Cardona, abat del monestir de Santa Maria de l'Estany i de la pabordia de
Sant Salvador de Sabadell.

59

Els documents d’aquest lligall són agrupats per parcel·les de terra, corresponent els primers a les
propietats que en posterioritat establiren els Duran. Els establiments de les peces B, C, D, E, F, G, K, M,
N i O són regestats i comentats per Bosch, amb expressió de la data i del notari autoritzant, però no són
numerats. Això fa pensar que aquests documents no es trobaven al fons. Segons Bosch, l’any 1801 el
conjunt d’aquesta propietat era integrada per un hort i tretze casals.
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1591.09.22, Sabadell
Venda d’un casal situat al raval Nou, al carrer que va a Sant Quirze, feta
per Brunet Duran, teixidor de llana i flassader, a favor de Pere Melcior
March, retorcedor de llana, ambdós de Sabadell, pel preu de 105 lliures i
amb la condició que assumeixi un censal venut a Antic Lletget.60

SGF 62-1/11

Doc. (149). Perg. 625 x 410 mm. Firma per raó de senyoria Joan Huguet Verdet,
procurador de Frederic Vilana, segrestador de l’abadiat de l’estany i de la pabordia de
Sant Salvador de Sabadell.

1618.12.15, Sabadell
Censal de preu 60 lliures, venut i creat per Jaume March, paraire de draps
de llana, a favor de Joan Duran, pagès, ambdós de Sabadell. Com a
garantia hipoteca una casa situada a l’anomenat Raval Nou o carrer que va
a Sant Quirze, una peça de terra situada a Sant Vicenç de Jonqueres, al
lloc dit Osot Barber, prop del coll Ferriol, i un debitori de 80 lliures.

SGF 62-1/14

Doc. (151). Perg. 730 x 355 mm. Manca la cloenda del notari.

A
1575.10.22, Sabadell
Establiment d’una peça de terra, situada davant del portal dit d’en Mateu,
fet per Feliu Duran, pagès, a favor de Jaume Arnella, paraire, ambdós de
Sabadell, amb un cens de 14 sous. Aquest peça és part d’una peça de terra
erma i es troba davant del portal d’en Mateu.

SGF 61-1/29

Doc 81 (132). Perg. 490 x 420 mm. Manca la cloenda del notari.

H
1601.12.15, Sabadell
Establiment d’una peça de terra, situat al lloc dit la Borromera, fet per
Feliu Duran a favor de Guillem Prunés, ambdós pagesos de Sabadell, amb
un cens de 24 sous i amb la condició d’edificar-hi.

SGF 61/2-24

Doc 82 (90). Perg. 490 x 400 mm.

1602.09.18, Sabadell
Censal de preu 30 lliures, venut i creat per Guillem Prunés, paraire de
Sabadell, natural del regne de França, a favor de Feliu Duran. Com a
garantia hipoteca una peça de terra on edifica una casa, situada al lloc dit
la Borromera.61

SGF 62-1/8

Doc (143). Perg. 550 x 700 mm. Firma per raó de senyoria Joan Sabater, ardiaca de
Badalona, per la pabordia de Sant Salvador de Sabadell.
60

Aquest document i el que segueix no són citats a la “Història nova”. Es deurien afegir posteriorment,
tal i com es pot deduir d’una nota marginal del “Nomenclator...”. Vegeu la nota següent.
61
Aquest pergamí i dos més foren afegits posteriorment a aquest lligall. Atès que en el document consta
la data de l’establiment (que coincideix amb el document anterior), optem per classificar-lo aquí.
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1659.09.09, Sabadell
Establiment d’un pati i eixida del carrer de Nostra Senyora de Gràcia fet
per Feliu Duran, pagès, a favor de Joan Duran, treballador, ambdós de
Sabadell, amb un cens de 24 sous.

AP 417/18

Doc. 82* i *82* (205, 206 i 207). Cosit en un mateix plec segueix l’acte de restitució fet
per Joan Duran el 27 de març de 1683 i el nou establiment, del mateix dia, fet pels
curadors dels béns de Feliu Duran a favor de Pere Solà, pagès de Sabadell.

I
1610.09.09, Sabadell
Censal de preu 52 lliures, venut i creat per Joan Vinyals, natural de Sant
Quirze, a favor de Feliu Duran, ambdós pagesos habitants de Sabadell.
Com a garantia hipoteca dos casals situats al carrer antigament dit de
Montserrat, ara dit la Borromera.

SGF 95/15

Doc 83 (158). Perg. 700 x 700 mm. Firma per raó de senyoria Joan Sabater, ardiaca de
Badalona, per la pabordia de Sant Salvador de Sabadell.

L
1602.02.25, Sabadell
Establiment d’un tros de terra fet per Feliu Duran a favor de Pere Bonet,
ambdós pagesos de Sabadell, amb un cens de 24 sous. Aquesta peça,
situada al lloc dit la Borromera, és establerta amb la condició d’edificarhi.
Doc. 83* (200). Còpia de finals del segle XVII.
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AP 417/19

01.15 Cases de la placeta de Sant Roc

1565.01.23, Sabadell
Establiment d’una peça de terra fet per Jaume March, retorcedor de llana,
a favor de Jaume Farreres, paraire, ambdós de Sabadell, amb un cens de
10 sous i un preu d’entrada de 5 lliures. Aquesta peça de terra, que es
troba al costat de les muralles, al lloc anomenat camp del Safareig, és
establerta amb la condició d’edificar-hi.

SGF 61/2-25

Doc. 84 (181). Perg. 565 x 360 mm. Firma per raó de senyoria Francesc Rifós,
procurador de Frederic Vilana, donzell domiciliat a Barcelona, segrestador dels béns de
Santa Maria de l'Estany i de la pabordia de Sant Salvador de Sabadell.

1572.11.20, Sabadell
Establiment d’una peça de terra fet pel Gremi de Paraires de Sabadell a
favor de Francesc Duran, teixidor de llana de Sabadell, amb un cens de 15
sous. Aquesta peça de terra forma part d’aquella dita els Tiradors.

SGF 61-1/30

Doc. 85 (25). Perg. 625 x 405 mm. Consta el decret o llicència signada per Antic
Argemir, procurador reial de la vila i terme de la vila de Sabadell i del castell d’Arraona.
Firma per raó de senyoria Francesc Rifós, procurador de Frederic Vilana, segrestador de
l'abadia de Santa Maria de l'Estany i de la pabordia de Sant Salvador de Sabadell.

1584.04.30, Barcelona
Venda d’unes cases, situades al lloc dit els Tiradors, feta pels esposos
Francesc Duran, teixidor de llana habitant de Castelló d’Empúries (que
abans ho fou de Sabadell), i Valentina, a favor de Feliu Duran, pagès de
Sabadell, pel preu de 80 lliures.

SGF 61-1/31

Doc 86 (23). Perg. 605 x 375 mm. Firmen per raó de senyoria Frederic Vilana,
segrestador de la pabordia de Salvador de Sabadell i el monestir de l'Estany; i Jaume
March, retorcedor de llana de Sabadell.

1584.08.07, Sabadell
Acta de presa de possessió d’unes cases que comprà Feliu Duran, pagès
de Sabadell, als esposos Francesc Duran, habitant de Castelló d’Empúries,
i Valentina.

SGF 61/2-26

Doc. 87 (24). Perg. 300 x 320 mm.

B
1596.04.06, Sabadell
Censal de preu 100 lliures, venut i creat per Jaume Farrés, paraire, la seva
muller Antiga i llur fill Jaume, també paraire, a favor de Feliu Duran,
pagès, tots de Sabadell. Com a garantia hipotequen unes cases que es
troben al lloc dit el Raval que va als Tiradors.
Doc 88 (159). Perg. 630 x 685 mm. Firma per raó de senyoria Frederic Vilana,
segrestador reial de l'abadiat de l'Estany i de la pabordia de Sant Salvador de Sabadell.
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SGF 95/16

1603.04.21, Barcelona
Establiment d’una casa i d’una peça de terra contigua, fet per Feliu Duran
i el seu fill Joan a favor de Joan Oliveres, teixidor de llana, tots de
Sabadell, amb un cens de 5 lliures i un preu d’entrada de 95 lliures.
Doc. 89 (22). Perg. 730 x 420 mm. Firma per raó de senyoria Joan Sabater, doctor en
teologia i ardiaca de Badalona.
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SGF 61-1/32

01.16 Mas Sanfeliu de la Riba

A
1364.04.08, Barcelona
Venda del mas Ribajussana de Sant Quirze, terme del castell de Terrassa,
feta pel convent de l’Estany a favor d’Elisenda, vídua de Jaume de
Ribajussana, i el seu fill Ramon. La venda es fa per comprar a Sibila de
Montcada la jurisdicció dels castells d’Oló i d’Aguiló.

AP 417/20

Doc. 90 (359). Trasllat de 1594, el qual també conté l’àpoca de 50 lliures, preu de la
venda de dit mas; una altra àpoca de 70 sous, preu dels censos d’una peça de terra del
mas Pere, de Sant Feliu d’Arraona, i una procura de 23 de novembre de 1363. Conté
també un altre trasllat de 1702.

1474.11.05, (Terrassa)
Capítols matrimonials signats entre Pere Sanfeliu, de Sant Pere de
Terrassa, i Isabel, filla de Bartomeu Riba, de Sant Quirze.

AP 417/22

Doc. 94 (361). Trasllat de 28 de juny de 1594.

1505.10.28-1532.10.04, (Terrassa)
Cláusules hereditàries dels testaments de Bartomeu Riba, de Sant Quirze,
i la seva filla Elisabet, muller de Pere Sanfeliu.

AP 417/21

Doc 91 i 93 (363). Trasllats de 28 de juny de 1594.

1612.12.09, Sant Ciprià de Valldoreix
Capítols matrimonials signats entre Jaume Sanfeliu, pagès de Sant Just
Desvern, natural de Sant Quirze, i Caterina, filla de Montserrat Miró,
pagès de Cerdanyola.

AP 417/23

Doc. 94 (361). Trasllat de 6 de desembre de 1702.

1630.04.14-1655.06.12, Sant Just Desvern
Testaments de Jaume Sanfeliu, pagès de Sant Just Desvern, fill de Jaume i
de Montserrat, i del seu fill Jaume.

AP 417/24

Doc. 95-96 (357). Trasllats de 6 de desembre de 1702.

1693.09.18, Barcelona
Sentència de la Reial Audiència amb la que es condemna Joan Baptista
Vivers i Jaume Torres del Pla a cedir la possessió del mas Sanfeliu de la
Riba a Elisabet Sanfeliu, vídua de Jacint Vilar, pagès de Barcelona. Així
mateix, dita Elisabet queda obligada a pagar les pensions de censals que
graven dit mas.
Doc. 97 (360). Trasllat de 6 de desembre de 1702.
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AP 417/25

1701.04.01, Barcelona
Venda en pública subhasta del mas Sanfeliu de la Riba de Sant Quirze i
dels drets del mas Farigola de Sabadell, feta per Elisabet Sanfeliu i Baldiri
Vilar, mare i fill, a favor de Josep Duran, pagès de Sabadell. El mas
Sanfeliu és integrat per deu peces de terra, situades entre les rieres dites de
Riu-sec i de Sobarba. El preu de la venda és de 1.675 lliures, 150 de les
quals corresponen al dret de recobrar de Jaume Torras el dit mas de la
Farigola.

AP 417/26

Doc. 98 (355).

1701.06.13-1702.06.19
Cinc àpoques signades per Josep Duran a favor dels creditors d’Elisabet
Sanfeliu.

AP 417/27

Doc. 99 (356). Conté una còpia de la clàusula del testament de Miquel Puig, pagès de
Ripollet, amb que nomena tutors i curadors a Josep Duran, cunyat seu, i Bonaventura
Vigo, notari de Mataró.

B
1586.05.01, Barcelona
Venda a carta de gràcia de dues peces de terra feta per Jaume Sanfeliu,
pagès de Sant Quirze, a favor de Feliu Duran, pagès i paraire de Sabadell,
pel preu de 80 lliures. D’aquestes dues peces, una es troba a la parròquia
de Sant Feliu d’Arraona, a la vila de Sabadell, prop del mas dit de la
Voltonera, abans Farigola; l’altra pertany al mas Picó de Sant Quirze.

SGF 95/17

Doc. 100 (364). Perg. 690 x 640 mm. Firmen per raó de senyoria Joan Prinyonosa,
beneficiat i rector parroquial de l'església de Sant Feliu de Sabadell; Antoni Corona,
procurador del monestir de Santa Maria de Montserrat i del monestir de Santa Cecília de
Montserrat, i Esteve Arús, procurador de Joan Galí, beneficiat de Nostra Senyora la
Major de l'església de Sabadell.

1600.05.25, Terrassa
Confessió del mas Picó, derruït i deshabitat, situat a Sant Quirze, i de dues
peces de terra de pertinences de dit mas, feta per Jaume Sanfeliu, habitant
de Sant Just Desvern, a favor del monestir de Santa Cecília de
Montserrat.62

AP 417/28

Doc. (362).Trasllat de 12 de març de 1695.

62

Aquest document no és citat en el manuscrit de la “Història nova”. Seguint, però, a Bosch i Cardellach
en el seu regest del document anterior, suposem que cal classificar-lo aquí.
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01.17 Campllarc63

1707.07.03, Sabadell
Censal de preu 100 lliures, venut i creat per Josep Albaret i Feu, mercader
de Barcelona, i la seva esposa Gertrudis Llunell, a favor de la Comunitat
de Preveres de Sabadell.

AP 417/29

Doc. 101 (323).

1728.08.09, Sabadell
Venda perpètua d’una peça de terra feta per Josep Albaret i Feu, mercader
de Barcelona, a favor de Josep Costa, apotecari de Sabadell, pel preu de
125 lliures. Aquesta peça de terra es troba al lloc dit la Parellada de na
Bruguesa i afronta al nord amb el camí vell de Granollers.

AP 417/30

Doc. 102 (320). Consta la firma per raó de senyoria de Josep Rifós, prevere, procurador
de la pabordia de Sant Salvador de Sabadell.

1728.08.09, Sabadell
Àpoca signada per la Comunitat de Preveres de Sabadell a favor de Josep
Costa, apotecari, amb la qual confessen haver rebut 20 lliures, preu de
quatre pensions d’un censal que prestava Josep Albaret i Feu.

AP 417/31

Doc. 103 (321).

1728.08.26, Sabadell
Àpoca i definició d’un censal de 100 lliures signada per la Comunitat de
Preveres de Sabadell a favor de Josep Costa, apotecari.

AP 417/32

Doc. 104 (322).

1859.12.15, Sabadell
Establiment perpetu d’una peça de terra, equivalent a cinc casals, situada
al carrer de les Tres Creus, atorgat per Ramon Duran i Salt a favor dels
esposos Tomàs Sampere, bataner, i Dolors Salas, de Sant Feliu del Racó,
amb un cens de 15 lliures i una entrada de 2.597 lliures.
1859.12.27, Sabadell
Establiment perpetu d’una peça de terra de la partida dita de el Rubial,
equivalent a 8 casals, i situada al carrer de les Tres Creus, fet per Ramon
Duran i Salt, hisendat, a favor de Pere Brutau, fabricant de draps de
Sabadell, amb un cens de 15 lliures i una entrada de 3.625 lliures.

AP 579/6

AP 579/7

Conté uns comptes de la construcció de les parets (1864).

63

El lligall originari era format pels quatre primers documents. Els establiments del segle XIX els
classifiquem aquí perquè pensem que es tracta de la mateixa peça de terra.
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1860.03.15, Sabadell
Establiment perpetu d’una peça de terra de la partida dita de el Rubial,
equivalent a quatre solars, i situada al carrer de les Tres Creus, fet per
Ramon Duran i Salt, hisendat, a favor de Joan Carrera i Dardalló, botiguer
de robes natural de Gous, amb un cens de 40 rals de billó i una entrada de
1.507 duros.
1866.10.10, Sabadell
Establiment perpetu de dues peces de terra del carrer de les Tres Creus, fet
per Ramon Duran i Salt, propietari, a favor de Joan Carrera i Dardalló,
botiguer de robes, veí de Sabadell, amb un preu d’entrada de 20.846 rals.
1874.03.03, Sabadell
Establiment perpetu d’una peça de terra per edificar, equivalent a poc més
de tres solars, situada a la partida del Rubial, al carrer de les Tres Creus,
fet per Ramon Duran i Salt, propietari, a favor de Salvador Codina i
Castelltort, fabricant de llana de Sabadell, amb una entrada de 1.300
pessetes.
1874.03.03, Sabadell
Establiment perpetu d’una peça de terra per edificar, equivalent a poc més
d’un solar, situada al carrer de les Tres Creus, fet per Ramon Duran i Salt,
propietari, a favor de Josepa Altayó i Pla, amb un preu d’entrada de 2.098
pessetes.
1878.06.08, Sabadell
Establiment perpetu d’una peça de terra per edificar, equivalent a poc més
de cinc solars, situada al carrer de les Tres Creus, fet per Ramon Duran i
Salt, propietari, a favor de Marc Soler i Domènech, fabricant, amb un preu
d’entrada de 9.200 pessetes.
1879.02.04, Sabadell
Establiment perpetu d’una peça de terra per edificar, equivalent a sis
solars i mig, situada al carrer Blasco de Garay, fet per Ramon Duran i
Salt, propietari, a favor de Salvador Codina i Castelltort, director de
filatures, amb un preu d’entrada de 10.718 pessetes.
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AP 579/8

AP 579/33

AP 579/9

AP 579/10

AP 579/11

AP 579/19

01.18 Peça de la serra de Sant Iscle

1
1664.01.22, Sabadell
Venda d'una peça de terra erma feta per Miquel de Calders, cavaller de
l'orde de Sant Joan de Jerusalem, a favor de Josep Sala, pel preu de 18
lliures.

AP 418/1

Doc. 105 (303).

1710.04.01, Sabadell
Censal de preu 40 lliures, venut i creat pels esposos Joan i Maria Rosa Sala
i Pou a favor de la Comunitat de Preveres de Sabadell.

AP 418/2

Doc 106 (304).

1728.10.05, Sabadell
Venda d'una vinya feta per Joan Sala i Pou, paraire, a favor de Josep Costa,
apotecari, tots de Sabadell, pel preu de 90 lliures.

AP 418/3

Doc. 107 (302).

1730.12.01, Sabadell
Àpoca de lluïció d’un censal de 40 lliures feta per la Comunitat de Preveres
de Sabadell a favor de Josep Costa, apotecari, 1730.

AP 418/7

Doc. 111 (369).

1788.04.28, Sabadell
Establiment a rabassa morta d’una vinya, situada a la partida dita de la Creu
d’en Cabanyes, fet per Josep Duran i Cuyàs, a favor d'Agustí Lluís,
candeler de Sabadell, amb un cens de 3 lliures.

AP 418/4

Doc. 108 (333). Còpia de 1789.

1788.04.28, Sabadell
Copia del document anterior.64

AP 579/14

1824.08.13, Sabadell
Venda d’una vinya, situada prop de la creu dita d’en Cabanyes, feta per
Agustí Lluís, candeler, i el seu nét Agustí Lluís i Boada, teixidor
d’indianes, a favor d’Ignasi Arús i Verdaguer, sastre, tots de Sabadell, pel
preu de 230 lliures.

AP 579/15

Firma per raó de senyoria Ramon Comas, procurador d’Honorat de Puig i de Deu, cavaller
de Barcelona, i segueix una àpoca de 45 lliures signada per Pau Duran i Roca a favor de
Rita Llúis, vídua d’Ignasi Arús, de 26 de novembre de 1826.
64

Aquest document, primera còpia del document anterior, fou trobat, erròniament, al lligall 16,
corresponent a les escriptures del mas Sanfeliu de la Riba, juntament amb tres documents més. Vista
l’estreta vinculació entre tots ells, i atès que es tracta de la mateixa peça de terra, els classifiquem aquí.
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1826.10.12, Sabadell
Testament d’Ignasi Arús i Verdaguer, sastre de Sabadell.

AP 579/16

Conté una relació jurada presentada per Antònia Arús i Lluís al Registre de la Propietat de
Terrassa (1881).

1882, Sabadell
Expedient de jurisdicció voluntaria instruït a instancia d’Antònia Arús i
Lluís al Jutjat Municipal de Sabadell.

AP 579/17

2
1664.02.03, Sabadell
Establiment a rabassa morta fet pels esposos Andreu i Maria Sala i Mimó a
favor de Josep Sala, germà i cunyat respectivament.

AP 418/5

Doc. 109 (306).

1729.06.06, Sabadell
Venda d'una vinya feta per Joan Sala i Pou, paraire, a favor de Josep Costa,
apotecari, tots de Sabadell, pel preu de 28 lliures.
Doc. 110 (305).
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AP 418/6

01.19 Cases de la plaça Major

1273.01.28, (Sabadell)
Establiment d’unes cases, situades a la plaça de Sabadell, fet per Coloma, AMH 2697/13
filla de Gerald Coloma, amb el consentiment del seu marit Pere de
Vilanova, a favor dels esposos Ramon Ferrer i Berenguera.
Doc. 112 (40). Perg. 155 x 285 mm. Firmen per raó de senyoria Bernat Bou i Berenguer
Salvany, respectius batlles de Berenguer de Cardona i de Gastó.

1446.02.25, Sabadell
Donació d’unes cases feta per Guillem Ramon Martina a favor del seu
cosí Antoni Ferrer, prevere. Aquestes cases, que antigament foren de
Bernat Bou, són situades a la plaça de Sabadell, davant d’un pou, i a
ponent del carrer Nou.

SGF 62/2-2

Doc. 113 (119). Perg. 310 x 570 mm.

1458.03.13, Sabadell
Donació d’unes cases contigües, feta per Pere Bogunyà, pagès de Sant
Julià d’Altura, a favor de Bernat Duran i la seva muller Eulàlia.

SGF 62/2-3

Doc. 114 (121) Perg. 370 x 520 mm.

1475.07.13, Castell de Castellar del Vallès
Confirmació i nou establiment d’unes cases fet per Gerald de Clasquerí,
cavaller i senyor del castell de Castellar del Vallès, a favor d’Eulàlia,
vídua de Bernat Duran.

SGF 62/2-4

Doc. 115 (120). Perg. 325 x 365 mm.

1510.09.18, Sabadell
Confirmació i nou establiment d’unes cases fet per Francesc de Clasquerí, AMH 2697/14
donzell i senyor del castell i terme de Castellar, a favor de Joan Duran.
Aquestes cases cases, on habita dit Joan Duran, es troben a l’anomenada
plaça del Pou.
Doc. 116 (130). Perg. 275 x 295 mm. Manca la cloenda del notari.

1552.12.27, Sant Cugat del Vallès
Capítols matrimonials signats entre Rafael Duran, fill de Joan Duran i
d’Eulàlia, i Margarida, filla de Gabriel Font i Joana, tots de Sabadell.
Doc. 117 (365).
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AP 418/8

01.20 Casa Costa de la plaça

A
1574.10.01, Sabadell
Venda d'unes cases feta pels esposos Joan Nuell i Elionor a favor de Joan
Agell, paraire de llana natural de Sant Llorenç Savall, habitant de
Sabadell, pel preu de 200 lliures. Aquestes cases es troben a la plaça
anomenada de les Gallines.

SGF 96/1

Doc. 118 (77) Perg. 735 x 615 mm. Segueix a l’acte de venda una àpoca de 20 de
novembre de 1574, amb la qual Bartomeu Llobateres, pagès de Sant Quirze, reconeix
haver rebut de Joan Agell 100 lliures pel lluïment d’un censal. Firmen per raó de
senyoria Joan Carles de Calders i Segimon Paratgé i de Bellfort, segrestador de l'abadiat
de l'Estany.

1578.03.15, Sabadell
Donació d'un casal derruït feta per Joan Argemir de l’Església, pagès, a
favor del seu germà Jaume, paraire de llana, ambdós de Sabadell. Aquest
casal es troba darrera la casa del donador, al carrer de na Rosa.

SGF 62/2-5

Doc. 119 (229). Perg. 310 x 560 mm. Firma per raó de senyoria Francesc Rifós,
procurador de Frederic Vilana, donzell de Barcelona, segrestador de l'abadiat de Santa
Maria de l'Estany i de la pabordia de Sant Salvador de Sabadell.

B
1702.01.05, Sabadell
Establiment d’una casa del carrer de la Rosa fet per Silvestre Mata, pagès
de Ripollet, a favor d'Onofre Sayol, paraire de Sabadell.

AP 418/9

Doc. 120 (228). Inclou dues àpoques del 14 de juny de 1702 signades per Pere Joan
Tramulles, mestre de cases, i Josep Torra, fuster, on consten les obres realitzades.

1704.02.09, Sabadell
Venda i creació d'un censal de 85 lliures i 4 lliures i 10 sous de pensió feta
per Silvestre Matas, pagès de Ripollet, a favor de la Comunitat de
Preveres de Sabadell.

AP 418/10

Doc. 121 (227). Conté dues àpoques del mateix dia, signades per Guillem Fabrés, pagès
de Ripollet, i Petronil·la Belldia, vídua de Sabadell, creditors de Silvestre Matas.

1730.03.12, Sabadell
Venda perpètua d’una casa del carrer de la Rosa feta per Feliu Sayol,
notari de Vic, natural de Sabadell, a favor d'Elisabet Sayol i Salvatella,
cunyada seva, pel preu de 100 lliures.
Doc. 122 (226).
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AP 418/11

1731.01.21, Sabadell
Confessió d'Elisabet Salvatella, muller en segones núpcies de Vicenç
Jofresa, corder de Terrassa, qui reconeix que la compra d'una casa del
carrer de la Rosa fou feta en nom de Josep Costa, apotecari de Sabadell.

AP 418/12

Doc 123 (226).

1731.01.21, Sabadell
Àpoca de 100 lliures signada per Feliu Sayol, notari de Vic, a favor de
Josep Costa, apotecari de Sabadell.

AP 418/13

Doc. 124 (226).

1747.01.22, Sabadell
Definició d’un censal de 85 lliures feta per la Comunitat de Preveres de
Sabadell a favor de Josep Costa, apotecari de Sabadell.
Doc. 125 (227).
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AP 418/14

01.21 Camp de Sant Oleguer

1607.08.17, Sabadell
Venda en encant públic d'una peça de terra feta per la Comunitat de
Preveres de Sant Feliu de Sabadell, juntament amb els marmessors de
Jaume Janer, ferrer de Sabadell, a favor de Silvestre Arnella, metge.
Aquesta peça és situada al terme de Sabadell, al costat de la rasa del mas
Vidal.
Doc. 126. Perg. 650 x 615 mm. Firma per raó de senyoria Melcior Amat, pagès de
Sabadell, en nom de Beneta, vídua de Jaume Amat
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SGF 96/2

01.22 Mas de Sant Quirze65

A-B. Mas de la Fàbrega i mas de la Canal
1363.04.10, Sant Julià d'Altura
Establiment de dues peces de terra feta pels esposos Berenguer Coscons i
Constança, del mas de la Fàbrega de Sant Julià d'Altura, a favor d'Antic
de Palau, de la parròquia de Sant Quirze, amb un cens de 12 diners i un
preu d'entrada de 20 sous. D'aquestes peces de terra, una pertany al mas
de la Fàbrega, i és alou del prior de Santa Eulàlia del Camp de Barcelona,
i l'altra peça és alou de la cartoixa de Sant Jaume de Vallparadís. Amb
l’establiment es dóna facultat per fer ús de l’aigua del torrent dit d’en
Truguer.

SGF 62/2-6

Doc.127 (92). Perg. 255 x 510 mm. Firmen per raó de senyoria Berenguer, prior del
monestir de Sant Jaume de Vallparadís; Francesc Botella, prior del monestir de Santa
Eulàlia del Camp de Barcelona, i Guiu Eimerich, procurador de Francesc de
Muntanyans.

1470.10.18, Terrassa
Establiment dels masos de la Fàbrega i de la Canal fet per Antoni Guillem
de Muntanyans, cavaller domiciliat a la vila de Terrassa, a favor de Joan
Duran, fill de Bernat Duran, de la vila de Sabadell, amb un cens de 20
sous. Ambdós masos es troben a la parròquia de Sant Julià d'Altura.

SGF 62/2-7

Doc 128 (93). Perg. 375 x 335 mm. Manca la cloenda del notari.

1471.03. 08, Terrassa
Confirmació i nou establiment del mas de la la Fàbrega, fet per Jofre de
Sentmenat, donzell domiciliat al terme de Terrassa, a favor de Joan
Duran, fill de Bernat Duran, de la vila de Sabadell. El cens a pagar és fixat
en 8 sous si el mas és habitat i en 10 sous si no ho és.

SGF 62/2-9

Doc. 129 (96). Perg. 330 x 360 mm.

1542.09.26, Terrassa
Confessió del mas de la Fàbrega de Sant Quirze, derruït i deshabitat, feta
per Joan Duran, pagès, a favor de Caterina de Sentmenat i d'Erill, senyora
de la Cartoixa de Vallparadís.

AP 418/15

Doc. 130 (95).
65

Segons la “Història nova” (p. 183), l’any 1801 l’heretat dita del mas Duran era el resultat de la unió de
tres diferents masos, els que antigament es deien mas de la Fàbrega, mas de la Canal i mas Ribasubirana.
Així mateix, també recull en nota (pàg. 204-205) que l’any 1801 un bon nombre de peces de terra del mas
Duran eren establertes a rabassa morta i per edificar casa. El plec d’escriptures trobat, les quals no són
incloses en cap dels llibres mestres, l’afegim al final.
Manquen els documents núm. 131, 134, 135, 137 i 139. Els 132 i 136 foren trobats al lligall 17 del
Campllarc.
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D. Mas Ribasubirana, dit lo Colomer
1701.09.15, Barcelona
Llicència del sotsveguer del Vallès a Joan Canals i Gili, pagès de Sant
Quirze, per a vendre en encant públic el mas Ribasubirana.

AP 418/16

Doc. 132 (202).

1701.10.09, Sabadell
Venda del mas Ribasubirana feta per Joan Canals i Gili a favor de Josep
Duran, pagès, pel preu de 950 lliures.

AP 418/17

Doc. 133 (203).

1714.08.02, (Barcelona)
Acte de lluïment de la meitat d’un censal de 1.000 lliures que prestava
Tomàs Duran al monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron.

AP 418/18

Doc. 136 (218).

E. Peces unides al mas de Sant Quirze
1482.06.10, Terrassa
Establiment d'una peça de terra erma fet per Joan Vilosa, monjo i infermer
del monestir de Sant Cugat del Vallès, a favor de Joan Duran, de la vila de
Sabadell, amb un cens de 2 sous. Aquesta peça de terra es troba a la
parròquia de Sant Quirze i havia estat part anteriorment del mas de La
Fàbrega.

SGF 62-1/2

Doc. 138 (94). Perg. 435 x 595 mm. Manca la cloenda del notari.

F
1702.09.04, Sabadell
Confirmació i nou establiment, amb reducció de tasca, d’una peça de terra
campa situada a Sant Quirze, al lloc dit de Pla de Pursans, feta per Josep
Meca i de Cassador, marquès de Ciutadilla, a favor de Josep Duran,
pagès.
Doc. 140 i 141 (205 i 402). El document 141 es tracta de la intima feta per Josep Meca i
de Cassador i Anton Meca i de Cardona, pare i fill, a Francesca Pujol, vídua en primeres
núpcies de Josep Duran, amb la qual notifiquen que han venut a Josep de Bru Mora i de
Banyuls el dret de lluir els delmes del terme de Terrassa (1711.12.02).
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G
1617.12.11, Barcelona
Confirmació i nou establiment d'una peça de terra, de pertinences del mas
Palau, fet per Joan Sentís, prior de Santa Anna de Barcelona, a favor de
Jaume de Vallhonrat, pagès de Sant Vicenç de Jonqueres, amb un cens de
27 sous i un preu d'entrada de 9 sous.

SGF 62-1/6

Doc. 142-143c (98). Perg. 360 x 455 mm. Aquest pergamí i els tres que el segueixen
eren originàriament cosits formant una unitat.

1617.12.26, Sabadell
Venda d'una peça de terra feta per Jaume de Vallhonrat, pagès de Sant
Vicenç de Jonqueres, a favor de Joan Duran, pagès de Sabadell, pel preu
de 100 lliures. Aquesta peça de terra, que pertany al mas Palau, és venuda
per raó d'un deute de 30 lliures amb Pere Palau, i un segon deute de 26
lliures i 8 sous amb Antoni Guasch.

SGF 62-1/4

Doc 142-143a (98). Perg. 625 x 470 mm. Firma per raó de senyoria de Sebastià Rovira,
procurador de Joan Sentís, prior de Santa Anna de Barcelona. El text de l’àpoca continua
en el pergamí 142-143b.

1618.03.03, Sabadell
Àpoca per la qual Jaume de Vallhonrat reconeix a Joan Duran, pagès,
haver rebut la quantitat de 100 lliures, preu de la venda d'una peça de terra
que pertany al mas Palau.

SGF 62-1/5

Doc 142-143b (98). Perg. 360 x 485 mm.

1618.08. 07, Sabadell
Àpoca per la qual Antoni Gosch, pagès de Premià, reconeix a Joan Duran
del Pedregar haver rebut 26 lliures i 8 sous, les quals eren un deute de
Jaume de Vallhonrat. Aquesta quantitat és part del pagament de 100
lliures, preu de la venda d'una peça de terra feta a favor de Joan Duran.

SGF 62-1/7

Doc 142-143d. Perg. 385 x 345 mm.

Establiments de cases i a parceria
1776.09.08, Sabadell
Establiment d’una peça de terra per edificar, fet per Josep Duran i Cuyàs i
Anton Duran i Costa, pare i fill, a favor de Josep Guitart i Giralt, paraire
de Sant Quirze, amb un cens de 5 lliures.
1776.09.08, Sabadell
Establiment d’una peça de terra per edificar, fet per Josep Duran i Cuyàs i
Anton Duran i Costa, pare i fill, a favor de Llorenç Rodamilans, fuster de
Sant Quirze, amb un cens de 8 lliures.
Conté la confirmació del mateix establiment, fet l’1 d’octubre de 1847 per Pau Duran i
Roca a favor de Maria Pera i Rodamilans.
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AP 428/24

AP 428/25

1776.09.08, Sabadell
Establiment d’una peça de terra per edificar, fet per Josep Duran i Cuyàs i
Anton Duran i Costa, pare i fill, a favor de Jaume Vila, pagès de Sant
Quirze, amb un cens de 2 lliures.

AP 428/29

Còpia de 1792.

1776.09.08, Sabadell
Establiment d’una peça de terra per edificar, fet per Josep Duran i Cuyàs i
Anton Duran i Costa, pare i fill, a favor de Josep Magem, pagès de Sant
Quirze, amb un cens de 2 lliures.

AP 428/30

Còpia de 1793.

1776.09.08, Sabadell
Establiment d’una peça de terra per edificar, fet per Josep Duran i Cuyàs i
Anton Duran i Costa, pare i fill, a favor de Francesc Figueres, pagès de
Sant Quirze, amb un cens de 2 lliures.

AP 428/31

Còpia de 1793.

1776.09.08, Sabadell
Establiment d’una peça de terra per edificar, fet per Josep Duran i Cuyàs i
Anton Duran i Costa, pare i fill, a favor de Rafael Ferran, jornaler de Sant
Quirze, amb un cens de 2 lliures.

AP 428/35

Còpia de 1793.

1785.05.08, Sabadell
Establiment d’una peça de terra per edificar, fet per Josep Duran i Cuyàs a
favor de Josep Buxonat, paraire de Sant Quirze, amb un cens de 2 lliures.

AP 428/26

1785.05.22, Sabadell
Establiment d’una peça de terra per edificar, fet per Josep Duran i Cuyàs a
favor de Jaume Alsina, ferrer de Sant Quirze, amb un cens de 2 lliures.

AP 428/27

1790.02.06, Sabadell
Establiment d’una peça de terra per edificar, fet per Josep Duran i Cuyàs a
favor d’Antoni Folch, cardador de Sant Quirze, amb un cens de 2 lliures.

AP 428/32

Còpia de 1795.

1790.11.07, Sabadell
Establiment d’una peça de terra per edificar, fet per Josep Duran i Cuyàs a
favor de Rosa Cardús i Josep Pons, pagès de Sant Quirze, mare i fill, amb
un cens de 2 lliures.

AP 428/33

Còpia de 1793.

1792.05.09, Sabadell
Establiment d’una peça de terra per edificar, de pertinences del mas
Ribasubirana, fet per Josep Duran i Cuyàs a favor de Domènec Gobern,
bracer de Sant Quirze, amb un cens d’1 lliura i 2 sous.
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AP 428/28

1793.12.09, Sabadell
Establiment d’una peça de terra per edificar, fet per Anton Duran i Costa a
favor de Rosa Cardús i Josep Ponts, mare i fill, de Sant Quirze, amb un
cens de 3 lliures.
[1797]
Índex i regestos d’establiments a rabassa morta.

AP 428/34

AP 428/1

Hològraf d’Anton Duran i Costa. Conté el regest de 18 documents.

1796.02.28, Sabadell
Establiment a rabassa morta d’una peça de terra de pertinences del mas
Ribasubirana, fet per Anton Duran i Costa a favor de Jaume Juanico,
bracer de Sant Quirze.
1796.02.28, Sabadell
Establiment a rabassa morta d’una peça de terra de pertinences del mas
Ribasubirana, fet per Anton Duran i Costa a favor de Joaquim Comes i
Serra, bracer de Sant Quirze.
1797.07.09, Sabadell
Establiment a rabassa morta d’una peça de terra de pertinences del mas
Duran, fet per Anton Duran i Costa a favor de Francesc Rodamilans,
mestre de cases de Sant Quirze.
1797.07.09, Sabadell
Establiment a rabassa morta d’una peça de terra de pertinences del mas
Duran, fet per Anton Duran i Costa a favor de Josep Rodamilans, mestre
de cases de Sant Quirze.
1797.07.09, Sabadell
Establiment a rabassa morta d’una peça de terra de pertinences del mas
Duran, fet per Anton Duran i Costa a favor de Simeó Gobern, bracer de
Sant Quirze.
1797.07.09, Sabadell
Establiment a rabassa morta d’una peça de terra de pertinences del mas
Duran, fet per Anton Duran i Costa a favor de Jaume Illa, bracer de Sant
Quirze.
1797.07.09, Sabadell
Establiment a rabassa morta d’una peça de terra de pertinences del mas
Duran, fet per Anton Duran i Costa a favor de Jaume Abel, bracer de Sant
Quirze.
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AP 428/8

AP 428/19

AP 428/2

AP 428/3

AP 428/4

AP 428/5

AP 428/6

1797.07.09, Sabadell
Establiment a rabassa morta d’una peça de terra de pertinences del mas
Duran, fet per Anton Duran i Costa a favor de Simeó Vila, bracer de Sant
Quirze.
1797.07.09, Sabadell
Establiment a rabassa morta d’una peça de terra de pertinences del mas
Duran, fet per Anton Duran i Costa a favor de Joan Mates, bracer de Sant
Quirze.
1797.07.09, Sabadell
Establiment a rabassa morta d’una peça de terra de pertinences del mas
Duran, fet per Anton Duran i Costa a favor de Francesc Pibernat, bracer
de Sant Quirze.
1797.07.09, Sabadell
Establiment a rabassa morta d’una peça de terra de pertinences del mas
Duran, fet per Anton Duran i Costa a favor de Isidre Viver, bracer de Sant
Quirze.
1797.07.09, Sabadell
Establiment a rabassa morta d’una peça de terra de pertinences del mas
Duran, fet per Anton Duran i Costa a favor de Joan Vila, bracer de Sant
Quirze.
1797.07.09, Sabadell
Establiment a rabassa morta d’una peça de terra de pertinences del mas
Duran, fet per Anton Duran i Costa a favor de Pau Giralt, bracer de Sant
Quirze.
1797.07.09, Sabadell
Establiment a rabassa morta d’una peça de terra de pertinences del mas
Duran, fet per Anton Duran i Costa a favor de Miquel Ventura, bracer de
Sant Quirze.
1797.07.09, Sabadell
Establiment a rabassa morta d’una peça de terra de pertinences del mas
Duran, fet per Anton Duran i Costa a favor d’Isidre Giralt, bracer de Sant
Quirze.
1797.07.09, Sabadell
Establiment a rabassa morta d’una peça de terra de pertinences del mas
Duran, fet per Anton Duran i Costa a favor de Quirze Mompar, bracer de
Sant Quirze.
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AP 428/7

AP 428/9

AP 428/10

AP 428/11

AP 428/12

AP 428/13

AP 428/14

AP 428/15

AP 428/16

1797.07.09, Sabadell
Establiment a rabassa morta d’una peça de terra de pertinences del mas
Duran, fet per Anton Duran i Costa a favor de Quirze Giralt, bracer de
Sant Quirze.
1797.07.09, Sabadell
Establiment a rabassa morta d’una peça de terra de pertinences del mas
Duran, fet per Anton Duran i Costa a favor de Francesc Giralt i Robiralta,
bracer de Sant Quirze.
1798.03.24-1798.03.25, Sabadell
Còpia de set establiments fets per Anton Duran i Costa. El primer és un
establiment a rabassa morta d’una peça de terra de pertinences del mas
Duran fet a favor de Feliu Soler, paraire; la resta són establiments per
edificar casa, tots de peces de terra de pertinences del mas Ribasubirana,
fets, respectivament, a favor de Pau Ferran, Jaume Vilardell, Josep Viñals,
Josep Sanfeliu, Miquel Pibernat i Jaume Illa, tots de Sant Quirze.
Còpia de 26 d’abril de 1799.
1799.01.27, Sabadell
Establiment d’una peça de terra per edificar, de pertinences del mas
Ribasubirana, fet per Anton Duran i Costa a favor d’Agustí Domènech,
bracer de Sant Quirze, amb un cens de 2 lliures.

AP 428/17

AP 428/18

AP 428/20

AP 428/36

Còpia de 1807.

1826.07.14, Sabadell
Establiment d’una peça de terra de pertinences del mas Ribasubirana, fet
per Pau Duran i Roca, hisendat, a favor de Josep Farran i Monell, pagès
de Sant Quirze.
1881.12.04, Sabadell
Venda d’una peça de terra plantada de vinya, de pertinences del mas
Duran, feta per Antoni Mas i Ciurany, rajoler de Sant Pere de Terrassa, a
favor de Francesc Llobet, pagès de Rubí, pel preu de 120 pessetes.
1888.03.04, Sabadell
Venda d’una peça de terra plantada de vinya de pertinences, del mas
Duran, feta per Feliu Casanoves i els germans Rosa, Maria i Joan Bonet
Casabayó a favor de Ramon Abadal i Moragues, pel preu de 400 pessetes.
1905.04.17, Barcelona
Transmissió atorgada pel Jutge de 1ª Instància del districte de la
Universitat de Barcelona a favor de Maria Amigó i Pons, d'un cens d’una
casa del carrer Nou de Sant Quirze, pagador antigament a l’església de
Santa Anna de Barcelona.
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AP 428/22

AP 428/23

AP 577/16

01.23 Mas Perelló

1323.06.11, (Sabadell)
Venda d'una peça de terra feta per Pere Sabater, de voluntat de la seva muller Saura, a AMH 2697/21
favor d’[Elisenda] d'Alomir, tots de Sabadell, pel preu de 55 sous. Dita peça de terra es
troba a la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres, al lloc anomenat Sobarb, i és tinguda
per Francesc de Mas amb un cens de 2 sous, i al seu torn, pel monestir de Sant Llorenç
del Munt.66
Doc. (173). Perg. 230 x 385 mm.

1338.02.17, Sabadell
Venda d'un cens feta per Guillem Borrell i la seva muller Ròmia, de Sant
Vicenç de Jonqueres, a favor del monestir de Sant Llorenç del Munt, pel
preu de 30 sous. Aquest cens el presta Margarida, vídua de Pere Clota, de
la vila de Sabadell, i és establert sobre una peça de terra que pertany al
predit monestir, situada prop la casa dita de Sobarber.

SGF 62/2-11

Doc. [144bis] (125)67. Perg. 310 x 315 mm.

145[6].01.28, Sabadell
Encant públic d'una peça de terra, feta per disposició testamentària de Maria, vídua
d'Arnau Padrosa, colteller de Sabadell, a favor d'Arnau Cisa. Aquesta peça es troba al
lloc dit Sobarber, a Sant Vicenç de Jonqueres, i és tinguda per l'abat del monestir de Sant
Llorenç del Munt amb un cens de 2 sous.68
Doc. (30). Perg. 310 x 520 mm. Manca la cloenda del notari. Pèrdua de suport al marge
dret.

1510.10.04, Barcelona
Confirmació i nou establiment de dues peces de terra fet per Jaume Fiella,
doctor en dret, canonge i degà de l'església de Barcelona i comanador
perpetu del monestir de Santa Cecília de Montserrat, a favor de Rafael
Oromir, de la vila de Sabadell, pel preu de 9 sous. Ambdues peces es
troben a la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres, una al lloc anomenat
El mas del Prat, amb un cens de 12 diners, i l'altra al lloc anomenat el Pra
[sic] amb un cens de 2 sous.69
Doc. (48). Perg. 340 x 340 mm.
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SGF 61/2-8

SGF 61/2-15

Aquest pergamí és un dels que havia estat aplanat per la família Feliubadaló i no sabem a quin lligall
pertanyia. No obstant no aparèixer a la “Història nova”, és classificat amb els documents del Perelló en
les notes de treball de Bosch i Cardellach.
67
S’ha numerat aquest pergamí amb el número 144bis. Malgrat que sols porta el número “125 antic”, en
nota marginal consta com a continuació del document 144. De fet, és esmentat en el regest 144 de la
“Història nova”.
68
No hem sabut veure cap referència a aquest pergamí a la “Història nova”. No obstant, en la
documentació de treball de Bosch aquest número apareix entre els documents del Perelló.
69
Idem nota anterior. Una de les afrontacions d’una de les peces de terra és amb Pere Perelló.
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1566.05.06, Sabadell
Confessió del mas Perelló i altres dues peces de terra feta per Francesc
Oromir, cavaller habitant a Sabadell, a favor del monestir de Santa
Cecília.

AP 418/20

Doc. 144 (59).

A
1625.09.04, Sabadell
Venda en encant públic d'una peça de terra a favor de Joan Duran, pagès,
pel preu de 157 lliures i amb obligació de lluir un censal de 60 lliures amb
què era obligada pels hereus de Joan Canals, pagès de Rubí. Aquesta peça
de terra boscosa, anomenada Lo Reposador, és a la parròquia de Sant
Vicenç de Jonqueres, terme de Terrassa, i és venuda per ordre de la Reial
Audiència. Segueix l'àpoca corresponent i l’acte de presa de possessió de
dita peça de terra, confirmada per l’agutzil reial.

SGF 96/6

Doc. 145 (68). Perg. 760 x 705 mm. Firma per raó de senyoria Narcís Mimó, candeler,
procurador de la Comunitat de Preveres de Sant Feliu de Sabadell. Duu annexa la intima
adreçada als hereus de Joan Canals comunicant el lluïment del censal (1625.12.13).

1626.05.29, Barcelona
Lluïment d'un censal de 60 lliures feta per Jaume Canals, pagès de Rubí, a favor de Joan
Duran, com a preu d'una peça de terra situada a Sant Vicenç de Jonqueres, terme de
Terrasa, dita Lo Reposador, i venuda en encant públic.
Doc. 146 (216). Conté els documents antecedents següents:
- Promesa dels esposos Canals sobre el lluïment de dit censal, 1626.05.09.
- Testament de Joan Canals, 1590.05.30 (còpia de 1613).
- Adjudicació dels béns de Joan Canals a favor del seu fill Jaume, feta a la cúria del
batlle de Sant Pere de Rubí, 1607.07.23.
- Venda d'un censal feta per Joan Ramoneda, abaixador de Terrassa, a favor de Joan
Canals, 1577.11.27 (còpia de 1625).

AP 418/21

B
1456.02.09, Sabadell
Establiment d'una peça de terra fet per Francesc Oromir a favor de Bernat
Duran, ferrer, ambdós de Sabadell, amb un cens de 5 sous. Aquesta peça
és al lloc anomenat El Peió i és tinguda per la pabordia de Sant Salvador
de Sabadell.
Doc. 147 (63). Perg. 260 x 395 mm. Manca la cloenda del notari.

1510.05.13, Sabadell
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SGF 62/2-12

Confirmació i nou establiment d'una peça de terra fet per Rafael Oromir a
favor de Joan Duran, ambdós de Sabadell, amb un cens de 5 sous.

SGF 62/2-13

Doc. 148 (62). Perg. 305 x 315 mm. Firma per raó de senyoria Joan Plomars, notari de
Barcelona, per Carles de Cardona, abat de Santa Maria de l'Estany i paborde de Sant
Salvador de Sabadell. Autentificat el 7 de novembre de 1544.

1547.11.10, Sabadell
Venda a carta de gràcia d'un cens de 5 sous fet per Francesc Oromir,
cavaller, a favor de Joan Duran, pagès, ambdós de Sabadell, pel preu de 5
lliures. Aquesta cens és establert sobre una peça de terra campa.

SGF 62-1/10

Doc. 149 (58). Perg. 390 x 600 mm. Firma per raó de senyoria Joan Plomars, notari de
Barcelona, per Carles de Cardona, abat de Santa Maria de l'Estany i paborde de Sant
Salvador de Sabadell

1593.03.08, Sabadell
Venda de dues peces de terra feta pels esposos Joan Pujades, àlies Oromir,
negociant, natural de Sant Feliu d'Alella, i Magdalena, usufructuari i
propietària, a favor de Feliu Duran, pagès i paraire de draps de llana, tots
de Sabadell, pel preu de 150 lliures. D'aquestes peces de terra, situades al
Perelló, una és tinguda per l'abat del monestir de Santa Cecília de
Montserrat i l'altra per la pabordia de Sant Salvador de Sabadell.70

SGF 62-1/12

Doc. 150 (51). Perg. 795 x 345 mm. Firmen per raó de senyoria Jaume Forner, abat del
monestir de Santa Cecília de Montserrat, i Frederic Vilana, segrestador de l’abadia de
Santa Maria de l'Estany, per la comunitat de Sant Salvador de Sabadell.

C
1549.11.07, Sabadell
Venda a carta de gràcia d'un cens de 35 sous de pensió fet per Francesc
Oromir, cavaller de Sabadell, a favor de Rafael Tiana, pagès de Sant
Martí de Cerdanyola, pel preu de 30 lliures. Aquest cens és establert sobre
dues peces de terra que es troben al lloc anomenat El Perelló i el presten
els hereus de Joan Llobet, àlies Cadamada, emfiteutes. Una d'aquestes
terres és tinguda en franc alou pel venedor, i l'altre és tinguda pel monestir
de Santa Cecília de Montserrat.

SGF 62-1/13

Doc. 151 (64). Perg. 565 x 465 mm. Firmen per raó de senyoria Joan Ach, monjo i
cambrer del monestir de Santa Cecília de Montserrat, i Miquel Forner, abat del monestir
de Santa Maria de Montserrat. Conté la intima feta per Francesc Oromir a Emilia Llobet,
vídua de Joan Llobet, amb la qual comunica la venda del cens a Rafael Tiana.
(1550.03.12, perg. 225 x 310 mm.).

1575.01.06, Sabadell
Venda del dret de lluir i de la senyoria sobre dues peces de terra feta per
Francesc Oromir, pagès de Sabadell, a favor de Feliu Duran, pel preu de
70

AP 418/22

Segons la “Història nova” (p. 215), la primera d’aquestes peces pertany a les terres de la lletra D del
Perelló.
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Francesc Oromir, pagès de Sabadell, a favor de Feliu Duran, pel preu de
10 lliures.
Doc. 152 (65).

1605.05.21, Sabadell
Lluïment d'un cens de 35 sous de pensió fet per Feliu Duran a favor de
Melcior Amat, ambdós pagesos de Sabadell, pel preu de 30 lliures, més 9
sous i 6 diners en concepte de pensions endarrerides. Aquest cens es
prestava per dues peces de terra situades al Perelló. Segueix una intima a
Damià Llobet, pagès de Sabadell i hereu de Joan Llobet, del lluïment fet
per Feliu Duran, que accepta i reconeix.

SGF 62-1/15

Doc. 153 (57). Perg. 605 x 510 mm.

1802.03.25, Sabadell
Definició de diversos censos i censals feta per la Comunitat de Preveres
de Sabadell a favor d'Anton Duran i Costa.

AP 418/23

Doc. 154.

D
1538.05.17, Sabadell
Establiment de dues peces de terra contigües fet per Lluís Feu, paraire de
draps de llana, a favor de Joan Estela, ambdós de Sabadell, amb un cens
de 4 sous i un preu d'entrada de 9 lliures.

SGF 62/2-14

Doc. 155 (55). Perg. 500 x 295 mm.

1622.06.15, Barcelona
Sentència del Batlle General de Catalunya sobre el plet entre Jaume i Eulàlia Galí contra
Antic Galí, a qui s'havien adjudicat els béns que foren de Cristòfol Calvet d’Estella.
Doc. 156 (54).

1627.12.03, Barcelona
Establiment d'una peça de terra feta per Sever Galí, pagès de Sabadell,
habitant a Barcelona, fill i hereu de Jaume i Elisabet Galí, nét i successor
d’Antic Galí, a favor de Joan Duran, pagès, amb un cens d'un sou i un
preu d'entrada de 44 lliures.

AP 418/24

SGF 62-1/18

Doc. 157 (53). Perg. 480 x 685 mm. Conté un paper amb un regest

1727.11.02, Sabadell
Venda a carta de gràcia feta per Francesca Duran i Derrocada i el seu fill Tomàs Duran a
favor de Josep Borgunyó, pagès de Jonqueres, de dues peces de terra, ara unides.
Doc. 158 (289).

1738.06.25, Barcelona
Insolutumdació i cessió feta per Josep Borgunyó, pagès de Jonqueres, a
favor de Carles Sobrevals, monjo del monestir de Montserrat, com a
usufructuari, i a dit Monestir com a propietari.
Doc. 159 (208).
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AP 418/25

AP 418/26

1739.04.30, Olesa
Venda perpètua feta per Carles Sobrevals, monjo de Montserrat, a favor de Domènec
Borgunyó, rector de Castellar, i Josep Borgunyó i Toneu, pagès de Jonqueres.
Doc. 160 (209). Conté la llicència de la venda feta per l’abat del monestir.

AP 418/27

1759.12.20, Sabadell
Censal de preu 460 lliures, venut i creat pels esposos Josep Duran i Maria Costa a favor
dels marmessors i hereus de Josep Costa i Cabanyes, prevere beneficiat de l'església de
Sant Feliu de Sabadell, a fi i efecte de recobrar una peça de terra.
Doc. 161 (288).

AP 418/28

1759.12.22, Sabadell
Revenda d’una peça de terra feta per Josep Borgunyó i Toneu, pagès de Jonqueres, a
favor de Josep Duran, apotecari, pel preu de 432 lliures.
Doc. 162 (290).

AP 418/29

E-F
1595.03.01, Sabadell
Venda de dues peces de terra i 8 censos feta pels esposos Joan Pujades,
àlies Oromir, paraire de draps de llana, natural d'Alella, habitant de
Sabadell,i Magdalena Pujades, àlies Oromir, a favor de Feliu Duran,
pagès de Sabadell, pel preu de 598 lliures. De les dues peces, una és
tinguda pel monestir de Santa Cecília de Montserrat i l’altra és franca en
alou. Els censos són establerts sobre diverses peces de terra que es troben
al mateix indret del Perelló, i han de ser pagats per: Pere Vidalet, traginer;
Antoni Julià, sastre; Bartomeu Lleopart, sastre; Samsó Barnés, paraire de
draps de llana; Lluís Montvert, cirurgià; Pere Xamps, mercer; Pere Puig,
mercer, tots de la vila de Sabadell; i Joan Torrella, pagès de Sant Vicenç
de Jonqueres.

SGF 96/11

Doc. 163 (50). Perg. 675 x 755 mm. Firma per raó de senyoria Jaume Forner, abat de
Montserrat.

G
1519.05.06, Sabadell
Establiment d'una peça de terra fet per Francesc March a favor dels
esposos Joan Amat, àlies Serra, i Joana, tots de la vila de Sabadell, amb
un cens de 8 diners. Aquesta peça de terra es troba a Sant Vicenç de
Jonqueres, al lloc anomenat Sotsbarba,.
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SGF 62-1/20

Doc. 165 (72). Perg. 430 x 445 mm. Firma per raó de senyoria Jaume
Julià, monjo i cambrer del monestir de Sant Cugat del Vallès. Al peu del
document consta haver-se venut dit cens a Melcior Amat el 16 de febrer
de 1608.
1564.01.12, Barcelona
Confirmació i nou establiment fet per Gaspar d'Argençola, cambrer del
monestir de Sant Cugat del Vallès, a favor de Jaume March, retorcedor de
llana de Sabadell, d'una peça de terra situada al lloc anomenat Osot
Barber; d'un hort situat a l'anomenada Horta Vella; de dos censos sobre
unes peces de terra del Perelló i un altre cens sobre una peça de terra
situada al lloc dit el Taulí, a Sant Vicenç de Jonqueres. El preu de les
referides confirmacions és de 9 sous.
Doc. 166 (170). Perg. 305 x 420 mm.
1628.10.29, Sabadell
Venda feta per Melcior Amat a favor de Joan Duran del Pedregar, ambdós
pagesos de Sabadell, consistent en una peça de terra i un cens de 8 diners
que el venedor presta als hereus de Francesc March, de la predita vila.
Aquesta peça de terra es troba al lloc anomenat Sotsbarba, i es tinguda pel
monestir de Sant Cugat del Vallès.

SGF 62/2-17

SGF 62-1/21

Doc. 167 (71). Perg. 670 x 545 mm.

H
1626.08.25, Sabadell
Venda d'una peça de terra feta per Gabriela Corbera, vídua d'Antic
Corbera, i el seu fill Pere, paraire, a favor de Joan Duran, pagès, tots de
Sabadell, pel preu de 45 lliures.

SGF 62-1/22

Doc 168 (70). Perg. 690 x 560 mm. Firma per raó de senyoria Joan Salavert, procurador
de Rafael Amell, monjo i cambrer del monestir de Sant Cugat del Vallès. Conté una nota
en paper en la qual consta haver pres possessió de dita peça el dia 28 d’agost de 1628.

I-K-L
1591.05.10
Debitori de 532 lliures signat pels esposos Joan Pujades i Magdalena
Pujades i Oromir a favor de Jerònima Camps i Meca, vídua de Jaume
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AP 421/33

Camps, donzell de Barcelona, i el seu fill Jaume, essent-ne fidejussors
Feliu Duran, paraire i pagès de Sabadell, i Antic Caselles, ballester i pagès
de Sant Esteve de la Garriga.71
Doc. (60). Còpia de 21 de març de 1613.
1592.05.20-1596.01.27, Sabadell
Sèrie d’establiments fets pels esposos Joan Pujades, àlies Oromir, i
Magdalena, usufructuari i propietària, a favor, respectivament, d’Antoni
Julià, botiguer de tall (a); Sampsó Barnés, paraire (a-b); Lluís Montvert,
cirurgià (b-c); Joan Torrella, pagès de Jonqueres (c); Pere Camps, mercer
(d); Pere Puig, mercer (d-e); Bartomeu Llopart, sastre (e-f), i Pere Vidalet
(f), pagès del regne de França. Tots aquests establiments són fets per
poder pagar un debitori de 532 lliures a Jerònima Camps, vídua de Jaume
Camps, donzell de Barcelona, i són seguits de les àpoques corresponents.

SGF 62-3

Doc. 169. Es tracta de 8 pergamins originàriament cusits, els quals s’han identificat amb
les lletres a, b, c, d, e, f, g i h. En alguns casos, els textos dels documents són reproduïts
en diferents peces documentals. Els pergamins 169g i 169h són les intimes amb les quals
es fa saber als emfiteutes que els censos d’aquestes terres d’ara en endavant els cobrarà
Feliu Duran. Els establiments a Pere Puig i Samsó Barnés també es troben copiats en
sengles pergamins sense numerar de 610 x 430 mm. Vegeu SGF 61-1/36 i SGF 61-1/37.

M
1635.08.25, Sabadell
Venda d'una vinya feta per Joan Julià, sastre, a favor de Bartomeu Lletget,
paraire i cunyat seu, tots de Sabadell, pel preu de 90 lliures.
Doc. 170 (291).

AP 418/30

1711.07.28, Sabadell
Venda perpètua feta per Joan Riera, sastre, a favor de Josep Costa, apotecari, tots de
Sabadell, d'una peça de terra abans plantada de vinya, pel preu de 110 lliures.

AP 418/31

Doc. 171 (292).
1795.03.07, Sabadell
Establiment a rabassa morta fet per Anton Duran a favor de Manuel Juncà, paraire de
Sabadell.

AP 418/32

Doc. 172.
N
1626.02.20, Barcelona
Establiment d'una vinya fet per Francina Barnés, vídua de Samsó Barnés,
paraire de draps de llana, a favor de Jaume Nolorgans, fuster, ambdós de
Sabadell, amb un cens de 5 lliures.
Doc. 173 (56). Perg. 620 x 530 mm. Firma per raó de senyoria Antoni
71

Aquest document era originàriament dins el plec titulat “Diferents documents”.
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SGF 62-1/23

Corona, ecònom i procurador del monestir de Montserrat.
1677.07.28, Sabadell
Venda d'una vinya feta per Antoni Joan Casalí, paraire, a favor de Josep
Alemany, ferrer, tots de Sabadell.
Docs. 174-175 (307-308). Conté l’acte de restitució fet per Bonaventura
Alemany a favor de Tomàs Duran (1741.09.11).

AP 418/33

O
172
1708.01.07, Sabadell
Restitució d'una peça de terra erma feta per Pere Joan Vallcorba, fuster de
Sabadell, a favor de Francesca Duran i Pujol, vídua en primeres núpcies
de Josep Duran.
Doc. 176 (198).

AP 418/34

273
1600.05.09, Terrassa
Venda d'una peça de terra feta per Jeroni Tàpies, procurador d’Eulàlia,
vídua de Pere Puig, a favor de Feliu Duran, pagès, tots de Sabadell, pel
preu de 5 lliures i 10 sous.
Doc. 177 (66). Perg. 615 x 490 mm. Firma per raó de senyoria Tomàs
Rajadell, monjo del monestir de Santa Maria de Montserrat, procurador i
ecònom
1708.11.18, Sabadell
Cessió i restitució d’una vinya feta per Joan Pau Clerch, fuster de
Sabadell, a favor de Francesca Pujol i Duran, vídua en primeres núpcies
de Josep Duran

SGF 62-1/25

AP 418/35

Doc. 178 (199).

Q
1625.10.06, Sabadell
Venda d'una peça de terra erma amb alguns roures, feta pels esposos
Jeroni Salvatella i Aimerich (usufructuari), i Estàsia (propietària), a favor
de Joan Duran, tots de Sabadell, pel preu de 40 lliures. D'aquesta peça de
terra, situada al lloc anomenat Sobarber, se'n desconeix el senyor i per
això els venedors prometen que pagaran tots els censos i drets endarrerits
pertanyents al senyor directe quan aquest els ho reclami. La venda es fa
72
73

SGF 62-1/27

És l’establerta per Joan Pujades i Oromir a Pere Camps el 16 de setembre de 1592. (perg. 169d).
Es l’establerta per Joan Pujades i Oromir a Pere Puig el 16 de setembre de 1592 (perg. 169d-e).
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per poder pagar part del dot de Beneta, filla de Jeroni i Estàsia, a Joan
Canals, pagès de Jonqueres, futur marit.
Doc. 179 (52). Perg. 820 x 330 mm. Document clos el 12 de desembre de 1631. Firma
per raó de senyoria Esteve Salacruz, monjo i paborde major del monestir de Sant Martí
del Canigó, procurador de Francesc Climent, paborde d'Àger i abat de Sant Llorenç del
Munt. Conté dos documents en paper de 1724: una citació judicial que fa Ramon Romà,
doctor en drets i jutge de Barcelona, a Tomàs Duran, a instància del monestir de Sant
Llorenç del Munt, per a procedir a la capbrevació de les rendes i drets de la peça de terra
en qüestió, i un autògraf de Tomàs Duran, que és un reconeixement de senyoria i de
tasca feta a favor del monestir de Sant Llorenç del Munt. Conté també un altre pergamí
sense numerar de la mateixa data, on es reprodueix l’acte de presa de possessió (190 x
235 mm).

S
1574.10.04, (Sabadell)
Venda de tres censos feta per Francesc Oromir a favor de Joan Duran,
ambdós pagesos de Sabadell, pel preu de 40 lliures. Aquests censos, de
18, 15 i 7 sous de pensió, els presten Joana, vídua de Bartomeu Llopart,
sastre; Lluís Montvert, candeler, i Onofre Guasch, cirurgià.
Doc. 180 (49). Perg. 200 x 425 mm. Trasllat de 31 d’agost de 1590.
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SGF 62/2-22

01.24 Cases del carrer de Sant Cugat74

1789-1791, Sabadell
Plec de deu establiments fets per Anton Duran i Costa de diferents peces
de terra de la partida dita de la Rutlla, tots amb el pacte d’edificar casa.75

AP 579/20

Relligats i numerats.

1793.06.18, Sabadell
Establiment d’una peça de terra per edificar, situada a la partida dita de la
Rutlla, fet per Anton Duran i Costa a favor de Jeroni Llonch, pagès de
Sabadell, amb un cens de 5 lliures.
1825.05.15, Sabadell
Establiment d’una peça de terra per edificar, situada al carrer de Sant
Cugat, fet per Pau Duran i Roca, pagès, a favor de Ramon Graupera i
Serra, paperer, ambdós de Sabadell, amb un cens de 3 lliures.

AP 579/21

AP 579/22

Firma per raó de senyoria Francesc de Paula Gasol de Sentmenat i de Clariana, Meca i de
Cardona, marquès de Sentmenat i de Ciutadilla.

1827.11.11, Sabadell
Establiment d’una peça de terra per edificar, situada al carrer de Sant
Cugat, fet per Pau Duran i Roca, pagès hisendat, a favor de Josep Soley,
bracer de Sant Vicenç de Jonqueres, amb un cens de 3 lliures.
1853.05.06, Sabadell
Venda d’una casa del carrer de l’Horta Novella feta per Josep Camps i
Pagès i Climent Camps i Puig, pare i fill, ambdós teixidors de llana de
Sabadell, a favor de Josep Maragall i Vilarosal, fabricant de cotó de
Barcelona, pel preu de 500 lliures.76
1856.09.06, Sabadell
Venda d’una casa del carrer de Sant Cugat feta per Josep Paloma i Lluch,
teixidor de llana de Sabadell, a favor de Josep Pla i Mas, prevere, i de
Maria Àngela Gambús i Gorina, ambdós veïns de Sant Vicenç de
Jonqueres, pel preu de 480 duros.77

74

AP 579/23

AP 579/24

AP 579/25

Els documents que segueixen formaven un plec amb el títol de “establecimientos de la calle San
Cucufate y huerto de Janicó, o sea Horta Novella”.
75
Totes les peces de terra afronten al nord amb el camí dit de la Rutlla, que es correspon amb el
començament del carrer Sant Cugat.
76
Segons consta al document, aquesta peça fou establerta per Anton Duran a Joan Pujol el 16 de maig de
1798.
77
Segons consta al document, aquesta peça fou establerta per Pau Duran a Salvador Paloma el 15 de maig
de 1825.
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1857.10.03, Sabadell
Venda d’una casa del carrer de Sant Cugat feta per Feliu Magem i Josep
Magem i Ustrell, pare i fill, ambdós de Sabadell, a favor de Josep
Domingo Margenat i Pascual, hisendat, veí de Cerdanyola, pel preu de
133 duros.78

78

AP 579/26

Segons consta al document, aquesta peça fou establerta per Anton Duran a Narcís Gorina el 6 de
novembre de 1803.

123

01.25 Actes d’adquisició del s. XIX

1834.02.26, Sabadell
Venda d’una casa del carrer del Pedregar i d’una peça de terra situada a la
partida dita del Taulí, feta per Joan Turull i Torras, fabricant de draps, i
Ramon Garriga, pagès de Sant Vicenç de Jonqueres, a favor de Pau
Duran.79

AP 581/33

Conté dues instàncies de Pau Duran adreçades a la pabordia de Sant Salvador i a Rafael
Maria de Duran i de Ponsich, en sol·licitud del dret de fadiga i la gràcia del lluïsme.

1842.08.30, Sabadell
Venda d’una galera de transport de sis mules feta per Josep Cuberta,
traginer, a favor de Pau Duran i Roca, hisendat, i Domènec Coll, saboner
tots de Sabadell, pel preu de 521 duros.
1853.04.22, Sabadell
Venda en pública subhasta d’una peça de terra situada a Sant Vicenç de
Jonqueres, més amunt de l’antic convent dels caputxins, feta pels
administradors del concurs de creditors dels béns de Joan Salt i Busquets
a favor de Pau Duran, hisendat de Sabadell, pel preu de 400 duros.

AP 581/34

AP 581/35

Conté tres escriptures d’anteriors títols de propietat (1817 i 1829).

1855.09.26, Sabadell
Cessió atorgada per Pere Brutau, fabricant de draps Sant Andreu de
Palomar, a favor de Pau Duran, consistent en la part a aquest corresponent
de la dissolta raó social "Pere Brutau".
1859.10.28, Sabadell
Venda perpètua d’una peça de terra de la partida dita de el Rubial, feta per
Antònia Salvany, veïna de Sarrià, vídua de Francesc Margenat, a favor de
Ramon Duran i Salt, hisendat, pel preu de 4.500 lliures.

AP 577/13

AP 581/36

Conté una carta de pagament de 1860.

79

Aquesta casa i peça de terra foren donades per Ramon Trullàs als dos venedors, els quals, per estalviarse de pledejar, la van vendre a Pau Duran. Una des les escriptures de donació és al plet tingut entre
Ramon Trullàs i Pau Duran l’any 1831 (AHS. Fons Duran del Pedregar, AP 576/10).
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01.26 “Coses incertes”80

1297.04.26, (Barcelona)
Venda de tres feixes de terra feta pels esposos Bartomeu de Figueres i AMH 2697/25
Gerarda, ciutadans de Barcelona, a favor de Bernat de Palau, rector de
l'església de Santa Maria de Barberà, pel preu de 40 sous.
Doc. (195). Perg. 215 x 240 mm.

1305.10.18, Sabadell
Venda d’un obrador feta pels esposos Bartomeu d'Ortals i Elisenda, a
favor dels esposos Pere Salvany i Saure, tots de Sabadell.

SGF 61/2-10

Doc. (34). Perg. 320 x 400 mm. Trasllat de 28 de setembre de 1336.

1317.01.02, (Sabadell)
Venda d'una peça de terra feta pels esposos Jaume Nosit (?) i Ròmia a
favor dels esposos Bartomeu Estela i Ròmia, tots de la vila de Sabadell,
pel preu de 36 sous. Aquesta peça de terra es troba a la parròquia
d’Arraona, al lloc anomenat Cruxars.

SGF 62/2-20

Doc. (175). Perg. 240 x 455 mm. Firma per raó de senyoria Pere de Carner, de la vila de
Caldes.

1352.01.22, parròquia de Santa Maria de Barberà
Venda d'una peça de terra feta per Ramon Rifós, carnisser de Barcelona, a
favor de Pere Rifós, de Sabadell, pel preu de 80 sous. Aquesta peça de
terra es troba a la parròquia de Sant Feliu d’Arraona, al costat de
l'anomenat mas Martina.

SGF 61/2-11

Doc. (37)81. Perg. 330 x 460 mm. Autentificat el 2 de setembre de 1360. Signen per raó
de senyoria Bernat de Solà i Francesc Martra, rector de l’altar de Sant Maria de l’església
de Sant Salvador de Sabadell.

1360.12.13, Barcelona
Venda de dues peces de terra feta per Bartomeu Oliver, assaonador de
Barcelona –amb el consentiment de la seva esposa Francesca–, a favor de
Ramon de Solà, de la vila de Sabadell, pel preu de 20 lliures. Aquestes
dues peces de terra són contigües i es troben a la parròquia de Sant Vicenç
de Jonqueres, al lloc anomenat mas Pelegrí.

SGF 62-1/17

Doc. (156). Perg. 500 x 455 mm. Firma per raó de senyoria Bartomeu Estapera,
beneficiat de l’altar de Sant Jaume de l’església de Sant Salvador de Sabadell. Document
clos el 2 de setembre de 1364.

80

Tots aquests documents eren part d’un plec de pergamins amb el títol de “varias ventas y
establecimientos”. En la documentació de treball d’Antoni Bosch i Cardellach tots aquests documents són
identificats amb el títol de “coses incertes”.
81
Erròniament numerat al dors amb el número 38, ja que es correspon amb el regest del document 37 de
la “Història antiga”.
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1365.03.17, Sabadell
Venda d'una peça de terra feta per Francesc Estapera, sabater, ciutadà de
Barcelona, com a procurador de la seva esposa Francesca, a favor dels
esposos Antoni Mercer i Francesca, de la vila de Sabadell, pel preu de 70
sous. Aquesta peça de terra es troba a la parròquia de Sant Vicenç de
Jonqueres, al costat de l'anomenat mas Canals.

SGF 61-2/27

Doc. (91). Perg. 360 x 380 mm. Firmen per raó de senyoria Ramon i Guillem Marquet,
germans, Sança de Rubí, prioressa del monestir de Sant Pere de les Puelles, i Sança de
Llagostera i Elisenda de Vilent, monges.

1374.02.18, Sabadell
Venda d'una peça de terra feta per Pere de Valls, fill i hereu dels difunts
Bartomeu de Valls i Margarida, a favor de Guillem Pla, muler, tots de la
vila de Sabadell, pel preu de 20 lliures. Aquesta peça de terra es situada a
la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres, a lloc anomenat El Taulí fins el
Coll d'Arca.

SGF 62/2-15

Doc. (165). Perg. 325 x 539 mm. Signen per raó de senyoria Pere de Torrent, rector de
l'altar de Sant Antoni; i Joan Estapera, de la vila de Sabadell.

1380.11.22, Sabadell
Venda d'un hort feta per Ramon de Nogueres a favor de Bernat Guamir,
abans serv o esclau d'Arnau Guamir, pel preu de 9 lliures. Aquest hort es
troba a l’Horta Major de la parròquia de Sant Feliu d’Arraona.

SGF 61-1/12

Doc. (35). Perg. 425 x 725 mm. Manca la cloenda del notari. Signen per raó de senyoria
Humbert de Banyaloca, procurador de Pere de Sentmenat, i Joan d’Olivelles, procurador
de Quitèria, vídua d’Huguet de Requesens.

1380.11.27, Sabadell
Venda d'una peça de terra feta pels esposos Francesc de Voltonera,
sabater, i Antiga, a favor de Ramon ça Serra, oriünd del castell de
Castellar, tots de Sabadell, pel preu de 50 sous. Aquesta peça de terra es
troba a la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres i és tinença del mas
Amada.

SGF 62-1/26

Doc. (178). Perg. 465 x 550 mm. Firmen per raó de senyoria Bernat Guamir, Blanca,
abadessa del monestir de Sant Pere de les Puel·les, Margarida Sala i Sança de Llagostera,
monges de l'esmentat monestir.

1422.11.02, Sabadell
Establiment d'una peça de terra fet per Maria, filla i hereva de Pere Marí,
de Sabadell, i muller de Bernat Padrosa, colteller de Barcelona, a favor de
Pere Gomir, de Sabadell, amb un cens de 6 diners i un preu d'entrada de
12 diners. Aquesta peça de terra es troba a la parròquia de Sant Feliu de
Sabadell, al lloc anomenat mas Xeroni.
Doc. (172). Perg. 325 x 460 mm. Trasllat de 4 de juny de 1459. Firmen per raó de
senyoria Marc Lança, donzell, i Gerard de Calsquerí, ciutadà de Barcelona.
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SGF 62/2-18

1433.11.03, Sabadell
Establiment d'una peça de terra fet per Antoni Lletget, procurador de la AMH 2697/18
seva esposa Clara, a favor d'Esteve Pèlecs, tots de la vila de Sabadell, amb
un cens de 6 sous. Aquesta peça de terra es troba al terme de la predita
vila, al lloc anomenat El Roure de na Gual.
Doc. (166). Perg. 220 x 325 mm.

1437.10.30, Sabadell
Establiment d'una peça de terra fet per Guillem Ramon Lança i Bartomeu
de Clasquerí, donzells, a favor de Pere Guamir, amb un cens de 12 diners
i un preu d'entrada de també 12 diners. Aquesta peça de terra es troba al
lloc anomenat Xeroni, al terme de Sabadell.

SGF 62/2-25

Doc. (185). Perg. 380 x 380 mm. Firma per raó de senyoria Francesc d’Anglassell,
prevere beneficiat de l’altar de Sant Jaume de l’església de Sant Feliu de Sabadell.
Pèrdua de suport al marge superior.

1483.09. 03, Sabadell
Establiment d'una peça de terra feta per Eulàlia, vídua de Bernat Gorina, a AMH 2697/30
favor de Joan Duran, ambdós de la vila de Sabadell, amb un cens de 5
sous. Aquesta peça de terra és situada al lloc anomenat Girona (?), al
terme de Sabadell.
Doc. (219)82. Perg. 245 x 325 mm.
1594.09.26, Sabadell
Venda d'una peça de terra feta pels esposos Joan Pere Trullàs, àlies Arús, i
Joana Trullàs, àlies Arús, usufructuiari i propietaria, respectivament, i llur
fill Jaume, pagesos, a favor de Joan Casalí, mestre de cases, tots de la vila
de Sabadell, pel preu de 45 lliures. Aquesta peça de terra es troba al terme
de Sabadell, al lloc anomenat Camp d'en Bou.

SGF 61-1/28

Doc. (80). Perg. 595 x 365 mm. Firma per raó de senyoria Bernat Galceran de Pinós,
hereu de la seva esposa Isabel de Guimerà i de Rosanes, i senyor del castell d’Arraona.

1594.10.15, Sabadell
Venda d'una peça de terra feta per Joan Casalí, mestre de cases, a favor de
Bernat Batlle, sastre, ambdós de Sabadell, pel preu de 40 lliures. Aquesta
peça de terra es troba a la predita vila, al lloc anomenat Camp d'en Bou.
Doc. (81). Perg. 465 x 395 mm. Firmen per raó de senyoria Bernat Galceran de Pinós,
procurador de la seva esposa Isabel de Guimerà i de Rosanes; i Jaume Eimerich, àlies
Banyaloca, pagès de Sabadell, com a hereu de Berenguer de Banyaloca.

82

El pergamí és erròniament numerat amb el número 119.
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SGF 61/2-23

01.27 Actes de Granollers i la Garriga83

1350.11.14, (Granollers)
Venda d’un hort feta per Pere Gener a favor de Pere Nadal, ambdós de
Granollers, pel preu de 200 sous. Aquest hort es troba en els horts
superiors de la predita vila.

SGF 62-1/24

Doc. (176). Perg. 305 x 615 mm. Firmen per raó de senyoria Bernat de Palou, llicenciat
en lleis, i Pere de Monet, Ramon Ram i Francesc Sala, canonges de la Seu de Barcelona.

1446.02.01, Granollers
Donació d’un hort feta pels esposos Joan Cortals i Ladona a favor
d’Antoni Caselles, menestral, tots de Granollers

SGF 61-1/17

Doc. (43). Perg. 285 x 600 mm.

1446.02.01, Granollers
Venda d’una casa feta pels esposos Joan Cortals i Ladona a favor
d’Antoni Caselles, menestral, tots de Granollers, pel preu de 45 lliures.
Aquesta casa es troba a la vila de Granollers, fora del portal dit de Corró.

SGF 61/2-13

Doc. (45). Perg. 350 x 535 mm. Firma per raó de senyoria Antoni Valls, administrador
de l’Hospital de Pobres de Granollers.

1446.04.19, Granollers
Definició d’un censal de 21 lliures, feta per Antònia, muller d’Antoni
Vila, àlies Corró, de la parròquia de Sant Julià de Palou, a favor d’Antoni
Caselles, menestral de Granollers.

SGF 61/2-12

Doc. (44). Perg. 340 x 400 mm.

1517.12.28, Granollers
Venda d’una pallissa i d’una feixa de terra feta pels esposos Antic
Franquesa, teixidor de llana, i Ensa, de Granollers, a favor de Pere
Caselles, de la parròquia de Sant Esteve de la Garriga, pel preu de 12
lliures. Ambdues possessions es troben al lloc dit de Corró, a la vila de
Granollers.

SGF 61-1/19

Doc. (47). Perg. 525 x 550 mm. Firma per raó de senyoria Joan Valls, administrador de
l’Hospital de Pobres de Granollers, i Elisabet de Tagamanent.

83

Originàriament, es tractava de dos lligalls diferents, integrat el de la Garriga pels documents (137) i
(138). Optem per classificar-los conjuntament, ja que tots aquests documents és de suposar que es troben
al fons per raó dels capítols matrimonials signats el 6 d’octubre de 1569 entre Feliu Duran i Margarida,
filla d’Antic Bellsoley, àlies Caselles, ballester de la Garriga.
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1566.11.21, Granollers
Venda d’un censal de 50 lliures feta pels esposos Joan Pere Bradiach,
pagès i pinyoner, i Elisabet a favor d’Antic Bellsoley, àlies Caselles,
ballester, tots de la Garriga. Com a garantia, el venedor empenyora una
casa construïda a la predita vila, al lloc dit Les Nogueres. Segueix l’àpoca
i l’acte d’empenyorament.

SGF 96/4

Doc. (137). Perg. 870 x 715 mm. Firma per raó de senyoria Joan Sabater, batlle de la
parròquia i terme de les Franqueses del Vallès.

1568.03.23, Granollers
Establiment d’un pati de terra fet per Miquel Puig, blanquer de
Granollers, a favor d’Antic Bellsoley, àlies Caselles, ballester de la
parròquia de Sant Esteve de la Garriga, amb un cens d’1 sou i un preu
d’entrada de 19 lliures.

SGF 61-1/18

Doc. (46) Perg. 655 x 455 mm. Firma per raó de senyoria Jaume de Tagamanent i de
Rocabertí.

1595.05.23, Granollers
Venda d’un censal de 50 lliures feta per Antic Bellsoley, àlies Caselles,
ballester de la Garriga, a favor de Feliu Duran, pagès de Sabadell, gendre
seu.

SGF 62/2-10

Doc. (138). Perg. 550 x 330 mm.

ca. 1688
Nota on consta la venda d’uns censos d’unes propietats de Sant Esteve de
la Garriga, feta per Benet Caselles a Joan Duran l’any 1614.
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AP 577/25

01.28 Patrimoni Costa84

1594.10.27, Sabadell
Renovació de l’establiment d’un hort fet Frederic Vilana, segrestador dels
béns del monestir de Santa Maria de l’Estany i de la pabordia de Sant
Salvador de Sabadell, a favor de Joan Baptista Folch, pagès de Sabadell,
pel preu de 9 sous. Aquest hort, que es troba al lloc dit la Domenja o
Horta Novella, afronta a l’est amb el camí del Safareig.

SGF 62/2-28

Doc (293)85. Perg. 350 x 360 mm.

1631-1738
Plec d’escriptures relatives a una peça de terra situada a Sabadell, al lloc
dit de la Rutlla.

AP 421/32

Doc. 261 (324-332). Segons els documents, aquesta peça de terra fou establerta per
Frederic de Meca i Clasquerí a Bartomeu Lletget (1631). L’any 1716 és adquirida per
Josep Costa, apotecari. Conté uns regestos hològrafs d’Antoni Duran dels documents 324
a 328 de la “Història antiga”. Els documents 329 a 332, tots datats de 1711, són
relacionats amb la venda d’un censal feta per Josep de Meca i Cassador i Anton de Meca
i Cardona, pare i fill, a favor de la universitat del terme i castell de Castellar.

1703-1730
Plec d’escriptures sobre la venda de sis casals del carrer d’en Feu, abans
dels Escasots, feta per Miquel Albaret i Feu, mercader de Barcelona, a
favor de Josep Costa, apotecari de Sabadell.

AP 421/30

Doc. 259 (311-318). 8 documents que comprenen diverses vendes, censals i àpoques.

1718.10.26, Sabadell
Venda a carta de gràcia feta per Isabel Meca, marquesa de Ciutadilla,
vídua de Josep Meca i de Cassador, i el seu fill Antoni Meca i de
Cardona, a favor de Josep Costa, apotecari de Sabadell, de tres censos que
Francesc Rifós i Bogunyà prestava per una casa del raval de Fora, una
peça de terra del mas Sabater i una altra peça de terra situada al lloc dit les
Costes del Ripoll.

AP 421/27

Doc. 256 (300). Conté una còpia de 30 de maig de 1843.
84

A mitjan segle XVIII el patrimoni Duran s’amplià amb l’aportació del patrimoni de la pubilla Costa.
Aquesta sèrie que hem creat (a partir de documents inclosos en els plecs de documents varis i altres d’un
plec dit “Horts de l’Horta Novella per esbrinar a causa de ser dubtosos”), en realitat seria molt més
extensa, si no fos perquè Anton Duran i Costa i Antoni Bosch i Cardellach, quan procediren a classificar
l’arxiu, no van emprar un criteri sovint seguit en les classificacions dels arxius patrimonials, consistent en
destriar entre els actes del patrimoni els generats pels diferents patrimonis que acaben confluint. El
patrimoni Costa en realitat és, doncs, barrejat entre els lligalls del fons. De l’estudi d’aquest, es pot
concloure que la totalitat del patrimoni Costa, a més dels documents aquí ressenyats, és integrat pels
lligalls corresponents al Campllarc, la serra de Sant Iscle, el camp de Sant Oleguer, una parcel·la de la
casa gran dels Duran del Pedregar i dues parcel·les del mas Perelló. En darrer lloc, caldria afegir també
alguns documents inclosos als lligalls de testaments, capítols matrimonials i censals.
85
El pergamí és erròniament numerat amb el núm 294, ja que a la “Història antiga” es correspon amb el
número 293.
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1725.01.19, Sabadell
Venda d’un hort situat a l’Horta Novella, el qual afronta a l’est amb la
bassa del safareig, feta per Francesc Folch i Aluja, pagès, a favor de Josep
Costa, apotecari, ambdós de Sabadell, pel preu de 34 lliures.

AP 579/31

Doc. (295). Firma per raó de senyoria Feliu Guasch, prevere i procurador de la pabordia
de Sant Salvador. Inclou l’àpoca signada pels regidors de la vila de Sabadell,
corresponent a 2 lliures pels lluïsmes de la venda.

1761.03.04, Sabadell
Establiment perpetu fet pels esposos Josep Duran i Maria Costa,
usufructuari i propietària, a favor d’Isidre Bosch, teixidor de lli de
Sabadell, d’un hort clos de sis casals, amb una casa, situat al carrer de
Sant Antoni, antigament dit d’en Feu o dels Escasots.
Doc. 260 (310).
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AP 421/31

01.29 Herència de Pere Màrtir Batlle86

1717.04.11, Sant Cugat
Capítols matrimonials signats entre Bartomeu Pla, cirurgià de Sant Cugat,
i Paula, filla de Mateu Enric, pagès de dita vila.
1752.05.12, Sabadell
Àpoca dotal signada per Antoni Font i Gay i Jaume Font i Roca, pare i
fill, pagesos de Sabadell, a favor d'Esperança Batlle i Enric, nora i muller,
respectivament.
1753.02.09, Sant Cugat
Testament de Pere Màrtir Batlle, cirurgià de Sant Cugat.
1753.02.15, Sant Cugat
Àpoca de 90 lliures signada per Magí de Sant Antoni, rector de l'església
de Sant Pere Octavià de Sant Cugat, a favor dels administradors dels béns
que foren de Pere Màrtir Batlle.
1753.07.10, Sant Cugat
Inventari del béns de Pere Màrtir Batlle, cirurgià de Sant Cugat.
1753.05.06, Sant Cugat
Àpoca de 65 lliures signada per Magí Ràfols, sagristà del monestir de
Sant Cugat, a favor dels administradors del béns de Pere Màrtir Batlle.
1753.05.06, Sant Cugat
Àpoca dotal de 2.000 lliures signada per Antoni Roca i Boixeda i Damià
Roca i Font, pare i fill, pagesos de Molins de Rei, i Caterina Batlle, muller
de dit Damià, a favor dels administradors dels béns que foren de Pere
Màrtir Batlle.
1753.07.17, Sant Cugat
Àpoques signades per Joan Font, cirurgià de Sant Andreu de Palomar, i la
seva muller Marina Batlle; els esposos Damià Roca i Caterina Batlle de
Molins de Rei i els esposos Jaume Font i Esperança Batlle de Sabadell, a
favor dels administradors del béns que foren de Pere Màrtir Batlle.

86

AP 578/6

AP 578/7

AP 578/8

AP 578/9

AP 578/10

AP 578/11

AP 578/12

AP 578/13

Cirurgià de Sant Cugat del Vallès, en el seu testament instituí hereus els seus néts i nétes. Una filla
seva, Caterina, casà amb Damià Roca, pagès de Molins de Rei. Una filla d’aquests, Paula Roca i Batlle,
casà amb Anton Duran i Costa l'any 1776.
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1753.11.20. Monestir de Sant Cugat
Definició de dos censals de 40 i 150 lliures feta per l'abat del monestir de
Sant Cugat a favor dels administradors dels béns de Pere Màrtir Batlle.

AP 578/5

Conté els dos censals lluïts, venuts, respectivament, per Francesc Farrés i Benet Figueres
als marmessors del testament de Miquel Fetjó, pagès de Sant Cugat, a favor de Miquel
Fetjó (1677-1678).

1755.04.20
Certificat de l'òbit de Pere Màrtir Batlle, esdevingut el 13 de febrer de
1753.
1776.05.08, Sant Cugat
Àpoca de 450 lliures signada per Anton Duran i Costa i Paula Roca,
cònjuges de Sabadell, a favor dels administradors dels béns de Pere Màrtir
Batlle.
1781.12.31, Sant Cugat
Àpoca de 450 lliures signada per Josep Rossell, pagès de Santa Margarida
del Penedès, i la seva muller Francesca Roca a favor dels administradors
dels béns de Pere Màrtir Batlle.

AP 578/14

AP 578/15

AP 578/16

Inclou un certificat de les esposalles de Josep Rossell i Morgades amb Francesca Roca i
Batlle.

1782.09.08, Sant Cugat
Àpoca de 450 lliures signada per Anton Roca i Batlle, pagès de Molins de
Rei, a favor d'Esteve Bas, rector de Sant Cebrià de Valldoreix, procurador
dels administradors dels béns que foren de Pere Màrtir Batlle.
1783.06.11, Sant Cugat
Àpoca de 450 lliures signada per Anton Font i Gay i Anton Font i Batlle,
avi i nét, pagès i paraire de Sabadell, a favor dels administradors dels béns
de Pere Màrtir Batlle.
1783.07.10
Instància d'Esteve Bas, rector de Sant Cebrià de Valldoreix, procurador
dels administradors dels béns de Pere Màrtir Batlle, amb què sol·licita
l'exempció del pagament del 10% de la renda percebuda d'un censal lluït
per Ignàsia i Valerià Altimira i Coll, pagès de Cerdanyola, mare i fill.
1785.04.10
Certificat signat pel rector de Sant Feliu de Sabadell de les esposalles de
Josep Casadesús, apotecari de Borredà, amb Rosa Font i Batlle.
1784.04.13
Certificat signat pel rector de Santa Maria del Mar de Barcelona de les
esposalles de Feliu Font i Batlle, argenter de Sabadell, amb Josepa Torras
i Galceran.
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AP 578/17

AP 578/18

AP 578/19

AP 578/20

AP 578/21

1787.04.15-1787.06.13, Sant Cugat
Dues àpoques de 450 lliures cadascuna signades, respectivament, per
Feliu Font i Batlle, argenter de Barcelona, i els esposos Rafael Moragues,
doctor en medicina de Sant Esteve de Castellar, i Caterina Font a favor
dels administradors dels béns de Pere Màrtir Batlle.
1790.05.12, Sant Cugat
Venda i creació d'un censal de 100 lliures feta pels esposos Bonaventura
Sellés, jornaler de Sant Cugat i Rosa Serra i Balart a favor dels
administradors dels béns de Pere Màrtir Batlle.

AP 578/22

AP 578/23

Inclou la venda feta per Joan Josep de Portell i de Càncer, de Barcelona, a favor de Rosa
Serra i Balart d'una peça de terra erma de pertinences del mas Brou, abans Major de Baix
o Niví, de la parròquia de Valldoreix, i les àpoques corresponents (12 de març de 1790).

1797.01.23, Santuari de la Salut de Sabadell
Procura feta per Paula Duran i Roca, Rosa Casadesús i Font i Caterina
Moragues i Font, nétes de Pere Màrtir Batlle, a favor d'Anton Duran,
pagès de Sabadell, i Anton Roca, pagès de Molins de Rei.

AP 578/24

1797.01.23, Santuari de la Salut de Sabadell
Procura feta pels germans Pasqual, Anton i Feliu Font i Batlle, a favor
d'Anton Duran, pagès de Sabadell, i Anton Roca, pagès de Molins de Rei.

AP 578/25

1797.04.18, Sant Cugat
Àpoca i definició de comptes feta pels co-hereus dels béns de Pere Màrtir
Batlle a favor dels administradors de dits béns.

AP 578/26

1797.05.30, Sant Cugat
Acte de divisió i repartiment de l’heretat i béns de Pere Màrtir Batlle.

AP 578/27

Conté 2 cartes del notari de Sant Cugat Miquel Cabanyeres i comptes d'Anton Duran i
Costa.

1792-1806
“Papers per los censals quitats de Valldoreix”.
19 documents. Rebuts, notes, certificats notarials i una carta del clavari de Sant Cugat.
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AP 578/28

01.30 Censals

1389.12.18, Sabadell
Venda i creació d'un censal de 28 lliures i 40 sous de pensió fet per
Francesca, vídua de Pere Rifós, de Sabadell, i llur fill Jaume, menor
d'edat, a favor d'Arnau Guamir, Antic Marquet, i Francesca, vídua de
Bernat Guamir, tutors dels fills de dit Bernat.

SGF 62-1/19

Doc. (164). Perg. 520 x 650 mm.

1402.02.24, Sabadell
Venda de dos censals de 28 i 27 lliures feta per Bartomeu Guamir, fill i
hereu de Bernat Guamir, de Sabadell, amb el consentiment de Francesca,
la seva mare, i d'Antic Marquet, cosí seu, llurs tutors, a favor de
Margarida, muller del predit Antic Marquet, mercader de Sabadell.

SGF 62-1/36

Doc. (188). Perg. 340 x 645 mm. Còpia de 5 de setembre de 1408.

1532.02.20, Sabadell
Venda i creació d'un censal de 80 lliures feta pels esposos Narcís Arús,
àlies Gorina, i Eulàlia, hereva de Pere Gorina, de la vila de Sabadell, a
favor d'Antic Borrell, pagès de Sant Julià d'Altura.

SGF 96/7

Doc. (145). Perg. 650 x 590.

1537.02.18, Sabadell
Venda i creació d'un censal de 75 lliures feta pels esposos Lluís Feu i
Elionor, de la vila de Sabadell, a favor de Joana, muller de Bartomeu
Mora, de la vila de Terrassa. Les 75 lliures són retingudes per Joana per
raó d'una sentència arbitral dictada a ambdues parts.

SGF 62-1/3

Doc. (142). Perg. 495 x 485 mm.

1542.03.30, Barcelona
Venda i creació d'un censal de 24 lliures feta per Narcís Quer, teixidor de
lli, i el seu fill Llorenç Quer, paraire, ambdós de Sabadell, a favor de
Guillem Cuyàs, pagès de Sant Cugat del Vallès.

SGF 62-1/16

Doc. (153). Perg. 570 x 390 mm.

1555.10.15, Caldes de Montbui
Venda i creació d'un censal de preu 16 lliures, feta pels esposos Pere
Padrosa, àlies Puig, pagès, i Joana, de la parròquia de Santa Maria de
Caldes de Montbui, terme de Sentmenat, a favor de Jaume Juliana, pagès
de la parròquia de Sant Feliu del Racó, del terme de Castellar.87

SGF 61-1/7

Perg. 545 x 435 mm. El pergamí és retallat pels quatre marges. El contingut és deduït a
partir de l’àpoca annexe.
87

Aquest pergamí fou trobat com a carpeta del document 14-15 de la “Història nova”, amb el qual no
sembla tenir res a veure.
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1570.09.19, Terrassa
Venda d'un censal, ja creat, de 103 lliures i 10 sous feta per Jaume Padró,
àlies Mora, paraire, a favor de Joan Ramoneda, abaixador, ambdós de la
vila de Terrassa. 75 lliures són preu del censal i la resta prorrata i pensions
endarrerides. Dit censal havia estat creat pels esposos Lluís i Elionor Feu
a favor de Bartomeu Mora. Segueix l'àpoca per la qual Joan Ramoneda
reconeix a Jaume Padró, àlies Mora, haver rebut la predita quantitat
mitjançant cinc saques de llana aragonesa bruta.

SGF 62-1/9

Doc. (147). Perg. 665 x 360 mm.

1580.08.16, Sabadell
Venda d'un violari de preu 53 lliures i 6 lliures de pensió feta per Jaume
Sant Feliu, pagès de la parròquia de Sant Quirze, a favor d'Antic Samsó,
moliner de draps de llana, de la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres.

SGF 95/18

Perg. 710 x 620 mm.

1582.04.27, Sabadell
Venda i creació d'un censal de 18 lliures feta per Elisabet Arús, vídua, i
els esposos Pere Joan Trullàs, pagès, i Joana Arús a favor de Feliu Duran.
Per la pensió del censal consignen tres censos que prestaven Bertran
Paraner i els esposos Guillem i Constança Muntells per una vinya de la
partida dita de la Borromera, unes cases fora muralles i una peça de terra
del mas Verger.

AP 420/30

Doc. (214). Còpia de 20 de desembre de 1600.

1582.08.08, Terrassa
Venda i creació d'un censal de 100 lliures feta per Jaume Savinyac, àlies
Salvany, pagès de Sabadell, a favor de Joan Parull, àlies Fontderiusec, de
Sant Pere de Terrassa. El censal és creat per pagar el dot d'Anna, filla de
dit Savinyac. Com a garantia el venedor hipoteca tres peces de terra: l'una
és situada a Sabadell, al lloc dit la Parellada de la Creu Padrosa, o també
La creu del camí de Barcelona; les altres dues són contigües i es troben a
la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres, al lloc dit El Pelegrí. Segueix
l'àpoca per la qual Jaume Savinyac reconeix haver rebut de Joan Parull les
100 lliures de la següent forma: 55 lliures al comptat i les restants 45
lliures amb dos sacs grossos de llana d'Aragó.

SGF 96/10

Doc. (157). Perg. 840 x 640 mm.

1583.03.17, Barcelona
Venda d'un violari de preu 105 lliures i 15 lliures de pensió feta pels
esposos Jaume de Sant Feliu de la Riba, pagès de la parròquia de Sant
Quirze, i Montserrat, a favor de Joan Xammar, cavaller de Barcelona i
doctor en drets.
Perg. 565 x 630 mm.
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SGF 61-1/33

1605.08.30, Sabadell
Venda i creació d'un censal de 152 lliures feta pels esposos Pere Joan
Munts, paraire, i Àngela, a favor de Feliu Duran, pagès, tots de Sabadell.
El censal és creat per pagar un debitori de 92 lliures i un censal de 60
lliures deguts al mateix Feliu Duran.

SGF 96/8

Doc. (152). Perg. 595 x 600 mm.

1607.03.24, Sabadell
Venda d'un censal, ja creat, de 24 lliures feta per Francesc Cuyàs, pagès
de Sant Cugat del Vallès, a favor de Francesc Duran, pagès de Sabadell.
Aquest censal havia estat creat el 1542 per Narcís i Lluís Quer a favor de
Guillem Cuyàs. Segueix l'àpoca corresponent i una intima, amb la qual
Francesc Cuyàs comunica a Huguet Feu, barreter de Sabadell, que estant
aquest en possessió d'una casa comprada a Narcís i Francesc Quer, la qual
és obligada amb l'esmentat censal, a partir d'ara haurà de pagar a Francesc
Duran la pensió deguda.

SGF 96/9

Doc. (154). Perg. 725 x 525 mm.

1613.01.07, Terrassa
Venda i creació d'un censal de 200 lliures feta per Miquel Bruch, paraire
de Terrassa, a favor de Jaume Maduixer, pagès de Sant Julià d'Altura,
amb hipoteca sobre diverses peces de terra de Sant Pere de Terrassa.

AP 420/44

Doc. (251). Còpia de 1682. Conté l'àpoca corresponent.

1626.05.13, Sabadell
Venda i creació d'un censal de 200 lliures feta pels esposos Jaume Farrés i
Borrull, pagès de Sabadell, i Maria Àngela, filla de Francesc Farrés de
Bossegós, usufructuari i propietària respectivament, a favor del rector i
obrers de l'església de Santa Maria de Barberà.

AP 420/38

Doc. (236). Còpia de 12 d'octubre de 1694.

1628.10.07, Sabadell
Venda i creació d'un censal de 300 lliures feta per Pere Bellsolà, pagès de
Cardedeu, i Francesc Falguera, pagès de Sant Genís de Plegamans, com a
tutors dels fills de Jaume Maduixer, pagès de Sant Julià d'Altura,
juntament amb Josep Maduixer, fill d'aquest, a favor de Joan Duran del
Pedregar. El censal és creat per a pagar a Jacint Falguera, germà de
Francesc Falguera, 500 lliures que són preu del dot d'Estàsia Maduixer,
filla del predit Jaume Maduixer.

SGF 96/5

Doc. (144). Perg. 740 x 680.

1632.12.04, Sabadell
Acte d'encarregament d'un censal de 200 lliures fet pels curadors dels
pupils Duran del Pedregar a favor del rector i obrers de l'església de Santa
Maria de Barberà.
Doc. (237). Conté una requesta del rector i obrers als esposos Farrés de 19 d'octubre de
1632 per no haver lluït el censal en el termini establert.
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AP 420/39

1635.07.24, Barcelona
Violari de preu 70 lliures i 10 lliures de pensió, venut i creat per Francesc
Duran, pagès de Sabadell, i Francesc Falguera, pagès de Sant Genís de
Plegamans, a favor de Salvador Magí, notari de Barcelona, amb obligació
d’un censal de 300 lliures que Josep Maduixer prestava a Josep Duran.88

AP 421/26

Doc. 255 (250).

1638.10.11, Barcelona
Venda i creació d'un censal de 500 lliures feta pel esposos Francesc i
Engràcia Duran i els esposos Feliu i Magdalena Moret a favor dels
curadors de Francesc Palau, ciutadà honrat de Barcelona, amb hipoteca
sobre un censal de 200 lliures que Francesc Duran prestava a Josep
Maduixer, pagès de Sant Julià d'Altura, i una terra situada a la Creu d'en
Padrosa, al camí de Barcelona. El censal és creat per lluir a Feliu Alegre,
ciutadà honrat de Lleida, resident a Barcelona, un canvi de 200 lliures i
els interessos corresponents.

AP 420/45

Doc. (262). Trasllat.

1648.11.01, Barcelona
Donació del dret de lluir un censal de 500 lliures feta per Francesc Duran i
Feliu Moret a favor de la Comunitat de Preveres de Santa Maria del Pi de
Barcelona. Aquest censal havia estat creat pels esposos Duran i Moret als
curadors de Francesc Palau.

AP 420/46

Doc. (263). Trasllat de 1690. Conté el certificat de la taula de canvi de Barcelona.

1654.11.08, Sabadell
Venda i creació d'un censal de 100 lliures feta per Feliu Duran a favor del
rector i obrers de l'església de Barberà.

AP 420/40

Doc. (238).

1655.05.03, Barcelona
Consigna de 120 lliures de pensions d’un censal que prestava la
universitat de Sabadell, feta per Josep Duran a favor de la seva mare
Engràcia.89

AP 421/29

Doc. 258 (261).

1664.09.03, Barcelona
Venda i creació d'un censal de 600 lliures feta per Feliu Duran a favor de
la Comunitat de Preveres de Sabadell. La venda es fa per lluir dos canvis
de Pere Vicenç Pagès, mercader de Barcelona, i Petronil·la Mateu, vídua
de Joan Mateu, mercader de dita ciutat, i un violari que prestava a Elionor
Serra, vídua de Miquel Serra, notari de Barcelona.
Doc. (225). Còpia. Conté també l'acte del lluïment del censal de 26 de setembre de 1690.

88
89

Aquest document era originàriament integrat dins el plec titulat “Diferents documents”.
Idem.
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AP 420/33

1666.12.11, Mataró
Venda i creació d'un censal mort de 280 lliures feta per Feliu Duran i
Josep Mas, doctor en medicina de Mataró, fidejussor, a favor dels
marmessors del testament d'Antoni Ametller, prevere de Mataró.

AP 420/36

Doc. (234).

1667.10.01, (Vilassar)
Institució i fundació de misses, amb consignació de diversos censos i
censals, feta pels marmessors del testament d’Antoni Ametller, prevere
beneficiat de Mataró.90

AP 421/34

Doc. 264 (233). Trasllat. Conté una àpoca, còpia de l’acte d’elecció de marmessor feta
per la Comunitat de Preveres de Sant Just i Sant Pastor de Barcelona i còpia de clàusules
del testament d’Antoni Ametller.

1692.04.21, Cardedeu
Venda i creació d'un censal de 200 lliures feta per Josep Duran a favor de
Rafael Derrocada, antic rector de Sant Pere de Vilamajor.

AP 420/32

Doc. (223). Còpia de 22 d'abril de 1701.

1692.11.27, Sabadell
Venda i creació d'un censal de 575 lliures feta per Josep Duran del
Pedregar a favor de la Comunitat de Preveres de Sabadell.

AP 420/42

Doc. (242).

1694.06.07, Barcelona
Revenda d'un censal de 280 lliures feta per la Comunitat de Preveres de
Sant Just i Pastor de Barcelona a favor d'Antoni Pau Duran, botiguer de
teles de Barcelona, el qual abans prestava Josep Duran.

AP 420/35

Doc. (232 i 239). Conté també la llicència o facultat de revenda donada per Josep Duran
a Antoni Pau Duran, la qual també afectava a altres dos censals que prestava als obrers
de l'església de Santa Maria de Barberà.

1694.10.20, Barcelona
Revenda de dos censals morts de 200 i 100 lliures feta per Vicenç
Artigues, rector, i Joan Borrell i Francesc Salvatella, pagesos i obrers de
l'església de Santa Maria de Barberà, a favor d'Antoni Pau Duran,
botiguer de teles de Barcelona, els quals abans prestava Josep Duran.

AP 420/37

Doc. (235). Conté també còpia de l'acte de col·lació de la rectoria de Santa Maria de
Barberà (1685) i un certificat de l'acte d'elecció dels obrers (1694).

1695.10.21, Barcelona
Revenda d'un censal mort de 575 lliures feta per la Comunitat de Preveres
de Sabadell a favor d'Antoni Pau Duran, botiguer de teles de Barcelona.

AP 420/41

Doc. (240 i 241). És precedit de la llicència de revenda donada per Josep Duran del
Pedregar a Antoni Pau Duran el 9 d'abril de 1695.

90

Aquest document era classificat al lligall de “Fundació de misses”, però el classifiquem aquí, atesa la
vinculació amb el document anterior.
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1696.04.11, Barcelona
Venda i creació d'un censal de 440 lliures feta pels esposos Josep Duran
del Pedregar i Francesca Derrocada a favor d'Antoni Pau Duran, botiguer
de teles de Barcelona. Aquest censal és creat per pagar el debitori de la
mateixa quantitat fet per Antoni Pau Duran, el qual serví per pagar el dot
dels capítols matrimonials d'Engràcia Duran amb Josep Serrallarch, pagès
de Sant Pere de Rubí.

AP 420/43

Doc. (243). Conté l'albarà del debitori i un "memorial de drets o crèdits" de Josep Duran.

1697.02.06, Santa Maria de Barberà
Venda i creació d'un censal de 400 lliures feta per Josep Duran a favor del
rector i obrers de l'església de Santiga, com a administradors de la causa
pia per a maridar donzelles fundada per Manuel Bonet, pagès de Barberà.
La venda es fa per lluir dos censals morts que dit Duran prestava a
l'Hospital de Sabadell i un violari pagador a Josep Canyameres, pagès de
Sentmenat.

AP 420/31

Doc. (215). Conté els dos censals venuts a l'Hospital de Sabadell l'any 1694. Un
d'aquests censals fou creat per pagar el dot d'Engràcia Duran, consignat en els capítols
matrimonials amb Josep Torres i Serrallarch.

1701.04.08, (Barcelona)
Venda i creació d'un censal de 2.000 lliures feta per Josep Duran a favor
de la Comunitat de Preveres de Santa Maria del Pi de Barcelona. La venda
es fa per lluir cinc censals que dit Josep Duran prestava als hereus
d'Antoni Pau Duran, mercader de Barcelona.

AP 420/34

Doc. (230 i 231). Conté també el trasllat d'un plet tingut a la Reial Audiència (17281735) i quatre clàusules del testament d'Antoni Pau Duran, fill de Joan Duran, pagès de
Palausolità (1694).

1701.05.17, Granollers
Debitori de 135 lliures signat per Josep Duran, pagès de Sabadell, a favor
de Josep de Llançà i Derrocada, donzell habitant de Sant Pere de
Vilamajor.91

AP 421/28

Doc. 257 (253).

1701.09.06, Barcelona
Venda i creació d'un censal 72 dobles d'or fet per Josep Duran a favor de
Dídac Arau, prevere beneficiat de Sant Just i Sant Pastor de Barcelona,
amb hipoteca de la casa i terres del mas Sanfeliu de la Riba de la
parròquia de Sant Quirze, terme de Terrassa.92

AP 421/11

Doc. (353). Conté també una àpoca de 382 lliures signada pels administradors de la
causa pia fundada per Bernat Berenguer, doctor en medicina de Barcelona, a favor de
Dídac Arau, i una altre àpoca de 17 lliures signada per Elisabet i Baudili Vilar, mare i
fill, de Sant Just Desvern, a favor del mateix Dídac Arau.
91

Aquest document originàriament era integrat dins el plec titulat “Diferents documents”.
Precedeix als documents un memorial dels actes que Josep Duran lliura a Dídac Arau, els quals havia
de retornar en cas de lluir-se el censal. Del contingut del memorial es desprèn que als tres documents
descrits s'acompanyaven 11 documents més, tot relacionats amb el mas Sanfeliu de la Riba.

92
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1702.02.19, Sabadell
Venda i creació d'un censal mort de 80 lliures feta per Feliu Mimó, pagès
de Sabadell, a favor de Josep Duran. El censal és creat per la compra a dit
Duran de dues peces de terra.

AP 420/49

Doc. (335).

1702.10.01, Sabadell
Venda i creació d'un censal de 25 lliures feta per Ramon Turell, paraire de
Sabadell, a favor de Josep Duran. El censal és creat per la compra a dit
Duran d'una peça de terra situada l'Horta Novella.

AP 421/1

Doc. (336).

1704.02.29, Sabadell
Insolutumdació i consigna a carta de gràcia de diversos censos i censals
feta per Francesca Duran i Derrocada, vídua de Josep Duran del Pedregar,
a favor de la Comunitat de Preveres de Sabadell.

AP 420/48

Doc. (334).

1722.02.07, Sabadell
Venda i creació d'un censal de 55 lliures feta per Josep Costa, apotecari de
Sabadell, a favor de la Comunitat de Preveres de Sabadell. El censal és
creat per raó de la venda a carta de gràcia d'una peça de terra situada al
lloc dit "dellà lo riu Ripoll" i altra venda d'una casa del carrer del Pedregar
i una peça de terra situada a Riutort.93

AP 421/3

Doc. (339).

1728.08.26, Sabadell
Venda d'un censal de 100 lliures, ja creat, feta per Josep Costa, apotecari
de Sabadell, a favor de la Comunitat de Preveres de Sabadell.

AP 421/5

Doc. (341). Còpia de 26 de març de 1729.

1730.07.06, Barcelona
Venda i creació d'un censal de 206 lliures feta per Francesca Derrocada,
vídua de Jaume Pujol i en primeres núpcies de Josep Duran, i Tomàs
Duran, mare i fill, a favor de Baltasar Arau, courer de Barcelona.

AP 421/10

Doc. (352).

1730.12.24, Sabadell
Venda d'un censal, ja creat, de 131 lliures feta per Francesca Duran i
Derrocada, vídua en primeres núpcies de Josep Duran, i Tomàs Duran, fill
seu, a favor de la Comunitat de Preveres de Sabadell. El censal és venut
per pagar els vestits nupcials de Francesca Duran, aparaulada amb Feliu
Massicas, confiter i candeler de Vilassar.

AP 421/2

Doc. (338).
93

Aquestes propietats eren subhastades. Al document no consta la situació de la casa i la peça de terra de
Riutort, però sí a l'expedient d'execució de béns instat per la Comunitat de Preveres contra Josep Mimó
del Pedregar. Vegeu AHS. Cort del batlle de Sabadell, procés de l’any 1719 (AMH 2202/10).
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1747.10.31, Sabadell
Venda i creació d'un censal de 110 lliures feta per Francesca Derrocada,
vídua en primeres núpcies de Josep Duran, els esposos Tomàs i
Magdalena Duran i Josep Duran i Cuyàs, fill d'aquests, a favor de la
Comunitat de Preveres de Sabadell, amb obligació d'un hort situat al lloc
dit del Pontet, darrera un molí paperer, i un altre hort situat a l'Horta
Novella.

AP 421/4

Doc. (340). Conté dues àpoques signades per Antoni Sales i Domènec Serra, ambdós
treballadors de Sabadell.

1750.10.24, Sabadell
Venda i creació d'un censal de 158 lliures feta pels esposos Tomàs Duran
i Derrocada i Magdalena Cuyàs i el seu fill Josep a favor de la Comunitat
de Preveres de Sabadell. El censal és creat, entre d'altres motius, per pagar
a la dita comunitat els oficis i misses de Francesca Duran i Derrocada. Per
pagar les pensions, atorguen facultat a la comunitat per arrendar un hort
situat a l'Horta Novella.

AP 421/7

Doc. (343).

1751.12.14, Sabadell
Venda i creació d'un censal de 57 lliures feta pels esposos Tomàs Duran i
Derrocada i Magdalena Cuyàs i el seu fill Josep a favor de la Comunitat
de Preveres de Sabadell. El censal és creat, entre d'altres motius, per pagar
les despeses de l'arranjament de la casa que habiten, al lloc dit del
Pedregar. Per pagar les pensions, atorguen facultat a la comunitat per
arrendar un hort situat a l'Horta Novella.

AP 421/6

Doc. (342). Còpia de 5 de gener de 1752.

1752.06.03, Sabadell
Venda i creació d'un censal de 60 lliures feta pels esposos Josep Duran i
Cuyàs i Maria Costa a favor dels administradors de la causa pia de Valentí
Curet, amb hipoteca sobre una peça de terra del camí de la Creueta, prop
del portal de la Palanca. La venda es fa per pagar a la Comunitat de
Preveres de Sant Feliu de Sabadell i al convent dels Pares Caputxins els
funerals i misses de Josep Costa i Magdalena Costa, la seva madrastra.

AP 420/29

Doc. (210-211). Conté l'acte de lluïment del censal de 31 de maig de 1760.

1762.12.10, Barcelona
Venda i creació d'un censal de 400 lliures feta per Josep Duran, en nom
propi i com a procurador de la seva muller Maria Costa, a favor de la
Comunitat de Preveres de Sant Joan de Jerusalem de Barcelona, amb
hipoteca del cens d'una casa establerta a Isidre Bosch, teixidor, situada al
carrer de Sant Antoni de Sabadell. El censal és creat per pagar a Pau
Duran, argenter de Barcelona, germà seu, la legítima paterna.94

AP 421/8

Doc. (344). Còpia d’11 de febrer de 1763.
94

Pau Duran és esmentat la primera vegada en el document com a Pere. Al dors del primer full hi consta
"nota dels actes que junt ab lo present se entregan", on hi són ressenyats 10 documents.
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1767.08.07, Barcelona
Venda i creació d'un censal de 600 lliures feta per Josep Duran a favor del
convent de Sant Agustí de Barcelona, amb hipoteca de la casa i diverses
peces de terra del mas Sanfeliu de la Riba, situat a la parròquia de Sant
Quirze. El censal és creat per lluir altres dos censals que prestava a
Baltasar Arau, courer de Barcelona.

AP 421/9

Doc. (348). Còpia de 8 de gener de 1768.

1778.02.20, Barcelona
Venda i creació d'un censal de 800 lliures feta pels esposos Josep Duran i
Maria Costa a favor del convent de Sant Agustí de Barcelona, amb
hipoteca sobre un camp situat a la Parellada de na Bruguesa i una altra
peça de terra propera a l'Horta Novella. El censal és creat per pagar a
Josep Puigjaner i Mata, pagès de Sant Vicenç de Jonqueres, el dot
d'Antònia Duran i Costa.
Doc. (319).
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AP 420/47

01.31 Definició de censals

1409.07.03, Sabadell.
Antic Marquet confessa haver rebut de Francesc Oromir, ambdós de
Sabadell, la quantitat de 42 lliures, com a lluïment d’un censal de 70 sous
de pensió venut el 7 d’abril de 1396 per dit Oromir i la seva muller
Francesca.

SGF 62/2-21

Doc. (180). Perg. 290 x 310 mm.

1441.07.11, Sabadell
Eulàlia, vídua de Joan Marquet, mercader de Sabadell, confessa haver
rebut de Sança -vídua en primeres núpcies de Jaume Rifós i després de
Francesc Oromir- i de Bernat Duran, menestral, gendre de Sança, la
quantitat de 28 lliures, com a lluïment d’un censal creat el 18 de setembre
de 1389 per Francesca i Jaume Rifós, mare i fill, a favor dels tutors dels
fills de Bernat Guamir.

SGF 62-1/32

Doc. (220). Perg. 430 x 585 mm.

1673.04.17, Barcelona
“Notas sobre la creació y quitació de un censal de preu 2.500 lliures feta a
favor de Joan Duran per lo comú de Sabadell, que después pasà a
Montalegre. Per lo qual apar que se encarregà Duran de la quitació de
altre censal de 140 lliures que prestaba lo comú a don Francesc Ferrer i
Despuig. Se contenen los instruments de las pertenèncias de aquest”.

AP 421/13

Doc. (256). Intima del convent de Montalegre a Feliu Duran, amb què li notifica la
consigna d’un censal de 112 lliures i 10 sous de pensió feta pel comú de Sabadell, creat
per aquest a favor de Joan Duran l’any 1618.
Conté còpies de 1620 del testament de Francesc Ferrer i Despuig, donzell de Barcelona
(1589); sentència amb la qual s’adjudiquen els béns de Jerònima Ferrer i Despuig a favor
de la seva filla, Anna Corbera Ferrer i Despuig (1592), i dels capítols matrimonials
signats entre Jeroni d’Argençola i Anna Corbera Ferrer i Despuig (1608). Aquestes
còpies són lliurades amb motiu del plet tingut entre els síndics de la vila de Premià i els
esposos Argençola.

1690.12.18, Barcelona
Àpoca de 270 lliures signada pel rector i comunitat de preveres de
l’església de Santa Maria del Pi de Barcelona a favor de Josep Duran,
pagès de Sabadell, amb la qual es llueix la meitat d’un censal de 500
lliures, creat l’11 d’octubre de 1638 per Francesc Duran i Feliu Moret a
favor de Margarida Palau.
Doc. (264).
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AP 421/14

1691.07.27, Barcelona
Àpoca de lluïment d’un censal de 440 lliures signada per Pere Joan
Llobet, procurador de la Comunitat de Preveres de Sabadell, a favor de
Margarida Soler, vídua de Jaume Derrocada, ciutadà honrat de Barcelona
i habitant de Sant Pere de Vilamajor, que paga per Josep Duran..

AP 421/12

Doc. (222)95. Conté una intima de 29 de juliol de 1690 feta per Joan Sanmartí i Josep
Gallart, passamaner i sabater de Barcelona, amb la qual es notifica a Josep Duran la
consigna d’un censal de 440 lliures feta per Francesc Gallart a la Comunitat de Preveres
de Sabadell.

1704.02.29, Sabadell
Consigna de diversos censos feta per Francesca Derrocada, vídua de Josep
Duran, a favor de la Comunitat de Preveres de Sabadell. Aquesta consigna
es fa per lluir un censal de 705 lliures, 3 sous i 4 diners que presta a la
mateixa comunitat, amb el qual és hipotecada una peça de terra del mas
Perelló de Sant Vicenç de Jonqueres.

AP 421/20

Certificació lliurada el 21 de febrer de 1721.

1730.07.06, Barcelona
Aprovació i confirmació signada per Francesca Derrocada, vídua de
Jaume Pujol i en primeres núpcies de Josep Duran, i Tomàs Duran i
Derrocada, mare i fill, a favor de Baltasar Arau, courer de Barcelona, d’un
censal de 72 dobles d’or, 2 rals de vuit i 8 rals de plata, venut i creat per
Josep Duran a favor de Dídac Arau, prevere beneficiat de l’església de
Sant Just i Pastor de Barcelona, el 6 de setembre de 1701.

AP 421/17

Doc. (354).

1801.01.21, Barcelona
Definició de dos censals, l’un de 600 lliures i l’altre de 800, feta pel
convent de Sant Agustí de Barcelona a favor d’Anton Duran, pagès de
Sabadell, els quals havien estat creats els anys 1767 i 1778.

AP 421/16

Doc. (346).

1801.01.23, Barcelona
Definició de dos censals, l’un de 537 lliures i 10 sous i l’altre de 400
lliures, feta pels procuradors d’herències de la comunitat de Sant Joan de
Jerusalem de Barcelona a favor d’Anton Duran.

AP 421/15

Doc. (345). Inclou el censal de 537 lliures, venut i creat per Tomàs i Josep Duran, pare i
fill, a favor de la comunitat de Sant Joan, per tal de pagar a Feliu Duran, argenter de
Barcelona, la legítima paterna i materna (1757). També conté dues notes hològrafes
d’Anton Duran i Costa i tres cartes creuades amb la comunitat de Sant Joan (1800-1801).

1801.04.10, Sabadell
Àpoca de 1.173 lliures, signada per Josep Rifós, procurador de la
Comunitat de Preveres de Sabadell, a favor d’Anton Duran, pagès.
Aquesta quantitat és pel lluïment d’un cens i diversos censals.
95

AP 421/18

El document és erròniament numerat amb el número 221, ja que a la “Història antiga” es correspon al
222.
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01.32 Àpoques96

1323.01.01, Sabadell
Àpoca dotal signada per Guillem de Cabrafiga, fill dels esposos Bernat de AMH 2697/16
Cabrafiga, difunt, i Ròmia, de Sant Joan de Matadepera, a favor de la seva
esposa Margarida, filla dels esposos Bartomeu de Figueres i Guillema, de la
vila de Sabadell. Aquest dot consta, entre d’altres béns, de dues peces de
terra, una a la parròquia de Sant Feliu d’Arraona i l'altra a la parròquia de
Santa Maria de Barberà.
Doc. (127). Perg. 250 x 295 mm.

1358.04.28, Sabadell
Àpoca de la venda del mas de les Oliveres signada pels procuradors de AMH 2697/20
Roger Bernat de Foix, vescomte de Castellbó, i Francesc de Togores,
cavaller, a favor de Guillem Oliva, traginer de Sabadell, i de Francesc de
Coll, àlies Escanyalboc (?). Aquest mas és situat a la parròquia de Sant
Salvador de Polinyà, al terme del castell d’Arraona.
Doc. (168). Perg. 200 x 285.

1386.08.16, Terrassa
Àpoca dotal de 30 lliures signada per Pere Comtals, habitant de Sabadell,
fill de Guillem Comtals, de la parròquia de Sant Julià d'Altura, a favor de
Francesca, filla de Guillem Oliva, de la vila de Sabadell.

SGF 61-1/11

Doc. (31). Perg. 285 x 650 mm.

1403.06.25
Àpoca de16 lliures i mitja signada pels esposos Bernat Mirot i Francesca,
de la vila de Sabadell, a favor del seu gendre Jaume Rifós, vidu d'Eulàlia,
llur filla. Aquesta restitució és feta de mutu acord per raó d'un plet entre
ambdues parts sobre el retorn del dot i altres béns mobles que foren de la
predita Eulàlia.

SGF 61/2-6

Doc. (29). Perg. 305 x 390 mm. Pèrdua de suport de part del marge dret.

1404.07.06, Sabadell
Àpoca dotal de 45 lliures signada per Bartomeu de Vilanova, àlies Prat, de AMH 2697/22
la vila de Sabadell, a favor de la seva muller Angelina, filla de Pere
Sallent.
Doc. (179). Perg. 220 x 295. El marge dret és retallat.
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Els documents compresos aquí són resultat de la fusió de dos lligalls: el lligall de número 26 i un altre
sense numerar titulat "àpoques vàries". El primer comprenia els documents 219 a 249 del
“Nomenclator...”, la major part també amb doble numeració. El segon era integrat per 12 pergamins, tots
només amb numeració antiga.
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1417.12.08, Terrassa
Àpoca dotal de 10 lliures signada per Jaume Pedralba, de Sant Julià AMH 2697/17
d'Altura, a favor d'Antic Llobet, de Santa Maria de Santiga, quantitat que
es part del dot de 50 lliures del matrimoni entre Guillem Llobet i
Margarida Pedralba.
Doc. (163). Perg. 185 x 275 mm.

1419.12.02, Sabadell
Àpoca de 28 lliures, corresponent al lluïment d'un censal mort de 40 sous
de pensió, signada per Pere de Sau, àlies de Sant Martí, donzell i senyor
de la casa de Sant Martí, del terme del castell de Castellar, a favor
d'Eulàlia, vídua d'Antic de Pèlecs, de la vila de Sabadell. Aquest censal
era consignat a la confraria de Sant Antoni i aquesta n'accepta el lluïment.

AMH 2697/1

Doc. (3). Perg. 275 x 345 mm.

1463.11.29, Sabadell
Àpoca dotal signada per Bernat Ramon a favor de la seva filla Elionor, AMH 2697/24
muller d'Antoni Calaf, tots de Sabadell. El dot consisteix en una casa
situada davant de la casa de Joan Ferrer, i una vinya situada al lloc
anomenat Besanta, del terme de Sabadell.
Doc. (183). Perg. 145 x 290 mm.

1470.05.23, Sabadell
Àpoca dotal de 25 lliures signada per Antoni Salvany a favor de Rafael AMH 2697/19
Pèlecs, ambdós de Sabadell, per raó del matrimoni entre dit Salvany i
Antònia, filla de Rafael Pèlecs.
Doc. (167). Perg. 135 x 220.

1472.09.17, Sabadell
Àpoca signada per Sanç d'Osma, de l'exèrcit del rei, a favor d'Angelina, AMH 2697/12
vídua de Rafael Pèlecs, de la vila de Sabadell, per la quantitat de 20
florins d'or i en concepte de pagament del rescat de Ramon Moliner, de la
ciutat de Barcelona, presoner de Sanç d’Osma.
Doc. (99). Perg. 200 x 325 mm.

1515.02.17, Sabadell
Àpoca de 50 lliures signada per Eulàlia, filla de Joan Llonch, de Sant Julià97 AMH 2697/28
d’Altura, a favor d'Antoni Duran, àlies Pèlecs. Les 50 lliures són d’un dot
llegat pel seu difunt pare i per Antònia, vídua d'Esteve Pèlecs.
Doc. (213). Perg. 120 x 380 mm.
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Tant a l’original com a la nota de registre apareix com Sant Joan d’Altura. Vegeu AHS. Manual de
Jaume Mataró, 1514-1518 (E 68/2).
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1549.03.20, Sabadell
Àpoca de la lluïció d'un censal de 20 lliures signada per Quirze
Llobateres, pagès de Sant Quirze, terme de Terrassa, a favor de Joan
Duran, pagès de Sabadell i hereu de Rafael Pèlecs, teixidor de llana de
dita vila, la seva muller Angelina i llur fill Esteve.

SGF 62/2-1

Doc. (101). Perg. 280 x 400 mm.

1556.03.24, Sabadell
Àpoca de legítima paterna i materna signada Rafael Duran, paraire de AMH 2697/29
draps de llana, a favor del seu germà Joan, pagès, ambdós de Sabadell.
Doc. 219 (118). Perg. 240 x 270 mm.

1569.04.11, Terrassa
Àpoca dotal signada per Pere, Antic i Pere Argelaguet (pare, fill i nét), AMH 2697/31
tots pagesos de Sant Julià d'Altura, terme de Terrassa, a favor de Joana,
filla de Joan Duran i muller de Pere Argelaguet.
Doc. 220 (100). Perg. 175 x 235 mm.

1603.06.03, Sabadell
Àpoca dotal signada per Pasqual Moret, negociant de Sabadell, a favor de
la seva muller Margarida, filla dels esposos Feliu Duran i Margarida.

SGF 62/2-27

Doc. 221 (103). Perg. 180 x 465 mm.

1603.09.03, Sabadell
Debitori de 99 lliures signat per Pere Joan Munts, paraire de Sabadell, a
favor de Feliu Duran.

AP 420/22

Doc. 243 (267).

1618.05.16, Barcelona
Àpoca de 2.500 lliures signada per Cristòfol Gallart i de Traginer, tresorer
del Principat de Catalunya, a favor la universitat de Sabadell, les quals
corresponen al pagament de les imposicions, en part finançades per un
censal creat a favor de Joan Duran.

AP 420/16

Doc. 237 (255).

1624.08.23-1624.09.07, Sabadell
Tres àpoques signades, respectivament, per Antoni Francí, hostaler de
Barcelona; Narcís Mimó, procurador de la comunitat de preveres de Sant
Feliu de Sabadell, i Antoni Albert, rector de la parròquia de Sant Feliu del
Racó, a favor de Joan Duran, pagès de Sabadell, corresponents a les
respectives quantitats de 10, 23 i 20 lliures. Aquests pagaments són fets
per comanda de Caterina Gravella, vídua de Joan Gravella, pagès de
Sabadell, qui vengué al predit Joan Duran una peça de terra situada al lloc
dit de Mas Colom, a la mateixa vila, pel preu de 60 lliures.
Doc. (136). Perg. 720 x 620.
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SGF 96/3

1625.02.21, Barcelona
Àpoca de 13 lliures signada per Jaume Camps, veí de Barcelona, a favor
de Joan Duran. Aquesta quantitat és part de les 532 lliures que Feliu
Duran féu fiança de pagar per Joan Pujades, paraire de Sabadell.98

AP 420/26

Doc. 247 (61)

1627.12.14, Sabadell
Àpoca signada per Galceran Vilar, pagès de Sabadell, a favor del rector i
els obrers de l'església de Barberà, amb la qual reconeix haver rebut 200
lliures que són part d'un deute de Jaume i Maria Àngela Farrés i Borrull.

AP 420/27

Doc. 248.

1640.10.14, Sabadell
Àpoca dotal de 500 lliures signada per Francesc Duran, pagès de
Sabadell, a favor de Nicolau Cuyàs, pagès de Montcada.

AP 420/5

Doc. 226 (388).

1644.05.13, Sabadell
Àpoca de 10 lliures signada per Geralt Bonet, causídic i procurador
d'Antic Mateu, pagès de Santa Maria de Barberà, a favor de Francesc
Duran, corresponent a les despeses d'una lletra de reclam.

AP 420/21

Doc. 242 (268).

1676.05.18, Barcelona
Àpoca de 97 lliures signada per Antoni Dolius, prevere de Santa Maria
del Mar de Barcelona, marmessor del testament de Casilda de Sentmenat,
priora del monestir de Santa Maria de Jonqueres, a favor d'Engràcia
Duran, en compliment d'un debitori de 115 lliures.

AP 420/23

Doc. 244 (265)

1678.03.06, Barcelona
Àpoca del lluïment d'un canvi de 40 dobles d'or signada per Francesca
Roger, vídua de Raimon Roger, mercader de Barcelona, a favor d'Antoni
Pau Duran, botiguer de Barcelona, que paga en nom dels fills de Feliu
Duran, pagès de Sabadell.

AP 420/17

Doc. 238 (272).

1678.03.30, Barcelona
Àpoca del lluïment d'un canvi de 31 dobles i mitja d'or signada per Josep
Argullol, botiguer de draps d'Igualada, a favor dels tutors i curadors dels
fills de Feliu Duran.

AP 420/18

Doc. 239 (271).

98

A l'anvers hi consta "àpoca firmada per don Jaume Camps a Joan Duran de 13 lliures que fa per las
compras feran nos pasats als horomirs".
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1678.05.05, Barcelona
Àpoca del lluïment d'un canvi de 20 dobles d'or signada per Magdalena
Vilacir, vídua de Jacint Vilacir, assotador de la Reial Audiència, a favor
dels curadors dels fills de Feliu Duran.

AP 420/19

Doc. 240 (270).

1678.05.10, Barcelona
Àpoca del lluïment d'un canvi de 24 dobles i mitja d'or signada per Josep
Miralles, corredor d'orella de Barcelona, a favor dels curadors dels fills de
Feliu Duran.

AP 420/20

Doc. 241 (269).

1678.12.23, Barcelona
Àpoca de 1.000 lliures signada per Engràcia Duran a favor d'Antoni Pau
Duran, botiguer de teles de Barcelona, que les reté en concepte de
despeses en robes i altres deutes satisfets.

AP 420/12

Doc. 233 (276). Inclou una relació de les despeses avançades per Pau Duran.

1682-1685, Barcelona
Tres àpoques dotals signades pels esposos Bonaventura Vigo, notari de
Mataró resident a Barcelona, i Maria Duran, a favor d'Engràcia, vídua de
Francesc Duran.

AP 420/11

Doc. 232 (257, 258, 259)

1683.08.11, Terrassa
Àpoca signada per Pere Fizes, donzell i castlà del castell de Terrassa, a
favor de Josep Duran, pagès de Sabadell, amb què reconeix haver rebut 21
lliures de censos del masos dits de la Fàbrica i de la Canal, ambdós situats
a Sant Quirze, terme de Terrassa.
1690.04.19, Sabadell
Àpoca dotal de 500 lliures signada per Miquel Puig, pagès de Ripollet, a
favor de la seva esposa Eulàlia, filla de Feliu Duran.

AP 421/19

AP 420/8

Doc. 229 (274).

1691.07.30, Sabadell
Àpoca dotal de 60 lliures signada per Joan Gasch, moliner de Sabadell, en
nom de Miquel Puig, pagès de Ripollet, a favor de Josep Duran.

AP 420/7

Doc. 228 (275).

1691-1692, Barcelona
Dues àpoques dotals de 80 i 66 lliures signades per Bernat Fornés,
argenter de Barcelona, en nom de Miquel Puig, a favor de Josep Duran.
Doc. 230 (252 i 273).
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AP 420/9

1693.07.14, Sabadell
Àpoca dotal de 134 lliures signada pels cònjuges Miquel Puig, pagès de
Ripollet, i Eulàlia Duran a favor de Josep Duran del Pedregar.

AP 420/6

Doc. 227 (277).

1714.01.07, Sabadell
Àpoca de 437 lliures signada pels administradors de la causa pia per a
maridar donzelles, fundada per Manel Bonet, de Santiga, a favor de
Francesca Pujol i Duran, muller en primeres núpcies de Josep Duran, les
quals són preu de les pensions i lluïment d'un censal.

AP 420/25

Doc. 246 (217).

1725.03.05, Santa Maria de Barberà
Àpoca dotal de 300 lliures, de compliment de 825, signada per Josep
Serrallarch, pagès de Rubí, a favor de Tomàs Duran.

AP 420/10

Doc. 231 (266). Còpia de 5 d'octubre de 1727. Conté una nota de comptes.
.

1763.01.08, Barcelona
Àpoca de 400 lliures de legítima paterna i materna signada per Pau Duran,
argenter de Barcelona, a favor del seu germà Josep, pagès de Sabadell.

AP 420/13

Doc. 234 (398).

1765.10.25, Barcelona
Àpoca signada per Jaume Pujol, prevere de Caldes de Montbui, a favor de
Josep Duran, pagès de Sabadell, en concepte de la legítima materna de
Francesca Pujol, abans Duran i Derrocada.

AP 420/4

Doc. 225 (389).

1767.08.12, Barcelona
Àpoca de 600 lliures signada per Francesc Espar, courer de Barcelona, i
Francesc Espar i Arau, pare i fill, pagant per Josep Duran, a favor del
Convent de Sant Agustí de Barcelona.

AP 420/15

Doc. 236 (349). Còpia de 8 de gener de 1768.

1768.02.21, Barcelona
Àpoca dotal de 350 lliures signada per Josep Puigjaner i Mata, pagès de
Sant Vicenç de Jonqueres, a favor dels esposos Josep Duran i Maria
Costa.

AP 420/2

Doc. 223 (384)

1768.05.18, Barcelona
Àpoca dotal de 450 lliures signada per Josep Puigjaner i Mata, pagès de
Sant Vicenç de Jonqueres, a favor dels esposos Josep Duran i Maria
Costa.
Doc. 222 (384).
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1787.05.14, Barcelona
Àpoca de 110 lliures signada per Tomàs Duran, argenter de Barcelona, a
favor de Josep Duran, pagès de Sabadell, en concepte de legítima paterna
i materna.

AP 420/3

Doc. 224 (390).

1788.09.19, Barcelona
Àpoca de 107 lliures de pensions d'un censal, signada per la Comunitat de
Preveres de l'església de Santa Maria del Pi de Barcelona a favor de Josep
Duran.

AP 420/24

Doc. 245 (245).

1796.09.09, Sabadell
Àpoca de 640 lliures signada per la Comunitat de Preveres de Sabadell a
favor d'Anton Duran i Costa, en satisfacció de pensions de censos i
censals.

AP 420/14

Doc. 235 (392). Còpia hològrafa d'Anton Duran i Costa, autoritzada pel notari Joan
Mimó.

1804.11.11, Sabadell
Àpoca de 62 lliures signada per Margarida Armengol, donzella de Sant
Andreu de Palomar, a favor d'Antoni Duran i Costa, les quals són a
compliment d'una major quantitat que s'havia cobrat indegudament a Pere
Sallent d'uns censos, ja lluïts, sobre unes cases del carrer de Gràcia de
Sabadell

AP 420/28

Doc. 249.

1808-1818, Sabadell
Plec de set àpoques dotals.

AP 581/25

Conté les àpoques atorgades per Pere Llobet i Font i Pere Llobet i Turull, pare i fill,
fabricants de draps de de Sabadell; Josep Fontanet i Parés i Josep Fontanet i Casalí, pare
i fill, fabricants de draps de Sabadell; Anton Albert i Juliana i Miquel Albert i Sanpera,
pare i fill, pagesos de Castellar; Josepa Albert i Duran, i Francesc Domingo i Teresa
Bellsolà, retorcedors de llana de Sabadell.

1821.09.02, Sabadell
Àpoca dotal de 1.300 lliures signada per Josepa Busquets i Joan Salt i
Busquets, fabricant de draps, mare i fill, a favor de Paula Roca, vídua
d'Anton Duran.
1839.02.09, Sabadell
Àpoca de 25 lliures signada per Jaume Manent, procurador de Joaquim
Mornau d'Amat, hisendat de Barcelona, a favor de Pau Duran. L'import és
producte de la cessió d'un terreny en el lloc dit la Plana del carrer de la
Creueta.

152

AP 581/26

AP 581/27

1841.03.26, Sabadell
Àpoca de 100 lliures signada per Josep Cot i de Palaudàries, pagès
hisendat de Sant Llorenç Savall, a favor de Pau Duran i Roca. L'import és
pels oficis i misses de Paula Llobet i Duran, muller de dit Josep Cot.

AP 581/28

Conté el testament de Paula Llobet i Duran (1836).

1844.09.21, Sabadell
Àpoca de 1.206 duros signada per Josep Capdevila i Viñas, fabricant de
draps de Sabadell, a favor de Pau Duran i Roca. L'import correspon a unes
lletres de canvi enviades des de Màlaga.

AP 581/29

1849.01.09, Sabadell
Àpoca de legítima paterna i materna signada per Antònia Duran i
Domènec Bellsolà i Duran, mare i fill, a favor de Pau Duran i Roca.

AP 581/30

1849.01.09, Sabadell
Àpoca de legítima paterna i materna atorgada pels esposos Joan Salt i
Busquets i Joaquima Duran a favor de Pau Duran i Roca.

AP 581/31
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01.33 Capítols matrimonials

1569.10.06, Granollers
Capítols matrimonials signats entre Feliu Duran, pagès de Sabadell, i
Margarida, filla d'Antic Bellsolei, àlies Caselles, ballester de la Garriga.

AP 419/25

Doc. 211 (367).

1600.03.12, Sabadell
Capítols matrimonials signats entre Pasqual Moret, negociant de Sabadell,
i Margarida, filla de Feliu Duran.

AP 419/28

Doc. 214 (201).

1607.11.03, Sabadell
Capítols matrimonials signats entre Feliu Duran, pagès de Sabadell, i
Maria, filla de Climent Folguera, pagès de Sant Genís de Plegamans.

AP 419/26

Doc. 212 (366).

1615.08.20
Capítols matrimonials signats entre Jaume Borrull, pagès de Barberà, i
Maria Àngela, filla de Francesc Ferrer de Bossegós, pagès de Sabadell.

AP 419/31

Doc. 217.

1636.08.03, Santiga
Capítols matrimonials signats entre Francesc Duran, pagès de Sabadell, i
Engràcia, filla de Nicolau Cuyàs, pagès de Montcada.

AP 419/30

Doc. 216.

1653.09.24, Sabadell
Capítols matrimonials signats entre Feliu Duran, pagès de Sabadell, i
Maria, filla de Magí Mas, negociant de Mataró.
Doc. 218.
1674.06.10, Sabadell
Capítols matrimonials signats entre Pau Costa, apotecari, i Maria Anna,
filla de Francesc Anisant, apotecari, tots de Sabadell.

AP 419/32

AP 419/23

Doc. 209 (373).

1689.05.28, Cardedeu
Capítols matrimonials signats entre Josep Duran, pagès de Sabadell, i
Francesca, filla de Joan Xammar i Derrocada, ciutadà honrat de
Barcelona, habitant de Vilamajor, i de Margarida Vendrell.
Doc. 208 (368 i 374). Coberta de pergamí. El doc. (374) és un certificat del matrimoni
celebrat a la parròquia de Santa Maria de Cardedeu entre Jaume Alguer i Suari, pagès de
Cardedeu, i Maria Gràcia Pujol, filla de Jaume Pujol, natural de Caldes, i de Francesca
Duran i Derrocada (1736.08.29).
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AP 419/22

1741.04.10, Sabadell
Capítols matrimonials signats entre Josep Duran i Cuyàs, apotecari, i
Maria, filla de Josep Costa, apotecari, tots de Sabadell.

AP 419/29

Doc. 215.

1776.02.13, Sabadell
Capítols matrimonials signats entre Anton Duran i Costa, pagès de
Sabadell, i Paula Roca i Batlle, filla de Damià Roca, pagès de Molins de
Rei.

AP 419/24

Doc. 210 (391).

1778.02.12, Sabadell
Clàusules dels capítols matrimonials signats entre Josep Puigjaner i Mata,
pagès de Sant Vicenç de Jonqueres, i Antònia, filla de Josep Duran i
Cuyàs.

AP 419/27

Doc. 213 (383). Trasllat.

1813.05.15, Sabadell
Capítols matrimonials signats entre Pau Duran i Roca, pagès de Sabadell,
i Raimunda, filla de Josep Salt i Amat, fabricant de draps de Sabadell.
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AP 419/33

01.34 Testaments

1470.02.04, Sabadell
Testament de Bernat Ramon, de la vila de Sabadell.

AMH 2697/26

Doc. 206 (162). Perg. 270 x 310 mm.

1472.08.16, Sabadell
Testament de Rafael Pèlecs, teixidor de Sabadell.

SGF 62/2-26

Doc. 205 (161). Perg. 215 x 495 mm.

1475.04.27, Sabadell
Donació que fa Pere Gomir de tots els seus béns a favor de Joan Gomir,
nebot seu, fill d’Antoni Gomir i de Maria. Aquesta donació, en agraïment
pel serveis prestats, és feta amb la condició que el donador en sigui
usufructuari mentre visqui i en pugui disposar o testar lliurement la
quantitat de 100 sous.99

SGF 62/2-16

Doc. (169). Perg. 245 x 395 mm.

1494.03.30, Sabadell
Testament de Joan Duran, de la vila de Sabadell.

SGF 62-1/28

Doc. 181 (105). Perg. 335 x 590 mm.

1494.09.29, Sabadell
Codicil de Joan Duran, de Sabadell, amb què nomena marmessors i AMH 2697/23
curadors a Esteve Pèlecs i Pere Font, ambdós de Sabadell.
Doc. 182 (106). Perg. 250 x 365.

1522.07.17-1522.07.19, Sabadell
Testament i codicil d'Antoni Duran, teixidor de draps de Sabadell

SGF 62/2-24

Doc. 184 (111). Perg. 515 x 395 mm.

1530.05.04, Sabadell
Testament de Joan Duran, pagès de Sabadell.

SGF 62/2-23

Doc. 183 (107). Perg. 420 x 290 mm.

1573.06.17, Sabadell
Testament de Joan Duran, pagès de Sabadell, fill de Joan Duran i
d’Eulàlia.

SGF 62-1/30

Doc. 185 (108). Perg. 755 x 345 mm.

1585.08.14, Sabadell
Testament de Jaume March, retorcedor de llana de Sabadell, fill de AMH 2697/27
Francesc March i de Joana.
Doc. 207 (148). Perg. 265 x 200 mm.
99

Aquest pergamí formava part del lligall dit “varias ventas y establecimientos”.
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1597.03.10, Sabadell
Testament de Pere Melcior March, retorcedor de llana de Sabadell, fill de
Jaume March i de Margarida.

AP 419/19

Doc. 204 (150).

1605.03.30, Sabadell
Testament de Maria Anna, muller de Joan Duran, pagès, filla de Jaume
Macià i d’Elisabet Vendrelles, naturals de Canet.

AP 419/3

Doc. 188 (109).

1613.02.27, Sabadell
Testament de Feliu Duran, pagès de Sabadell, fill de Joan Duran i
d’Antiga.

SGF 62-1/31

Doc. 186 (110). Perg. 765 x 305 mm.

1613.02.27, Sabadell
Testament de Feliu Duran, pagès de Sabadell, fill de Joan Duran i
d’Antiga.

AP 419/1

Doc. 186. Trasllat de 24 d’agost de 1767.

1619.07.02, Barcelona
Testament de Francesc Ferrer de Bossegós, comissari reial a la ciutat de
Barcelona, natural de Sabadell, fill de Francesc i de Margarida.

AP 419/18

Doc. 203.

1629.08.23, Sabadell
Clàusula d'heretament del testament de Joan Duran, pagès de Sabadell, fill
de Feliu Duran i de Margarida.

AP 419/2

Doc. 187. Trasllat de 27 d’octubre de 1756.

1647.07.28, Sabadell
Clàusula d'heretament del testament de Francesc Duran, pagès de
Sabadell, fill de Joan Duran i de Maria Falguera.

AP 419/4

Doc. 189. Trasllat de 20 d’octubre de 1756.

1678.03.02, Sabadell
Testament de Feliu Duran, pagès de Sabadell, fill de Francesc Duran i
d’Engràcia.

AP 419/5

Doc. 190. Trasllat de 20 d’octubre de 1756. Conté una còpia de la cláusula d’heretament.

1690.08.21-1692.08.05, Barcelona
Testaments de Francesc i Antoni Duran, novicis del monestir de Nostra
Senyora del Jesús de Barcelona, fills de Feliu Duran i de Maria Mas.
Doc. 191 (370 i 371).
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AP 419/6

1702.12.27, Sabadell
Testament de Josep Duran, pagès de Sabadell, fill de Feliu Duran i de
Maria.

AP 419/7

Doc. 192 (337, 375-376, 397). Conté els següents documents: (337), Trasllat de la
clàusula d’heretament fet el 20 d’octubre de 1756; (397), Trasllat de 26 d’agost de 1750
de la clàusula de llegat del testament de Francesca, filla de Joan Xammar i Derrocada i
de Maria Xammar i Vendrell; (375-376). Còpia de les clàusules dels testaments de Josep
Duran (27/12/1702) i de Tomàs Duran (21/7/1759).

1727.11.23, Barcelona
Clàusula hereditària del testament de Dídac Arau, prevere de l'església de
Sant Just Pastor de Barcelona, fill de Joan Arau i de Paula.
Doc. 202 (351). Trasllat de 10 d’agost de 1767.
1738.10.12, Sabadell
Testament de Magdalena Artigas, vídua de Pau Costa, apotecari de
Sabadell, filla de Bartomeu Artigas i Maria Soler.

AP 419/17

AP 419/13

Doc. 198 (372).

1752.05.20-1762.12.06, Sabadell / Sant Vicenç de Jonqueres
Clàusula hereditària del testament de Josep Costa, apotecari de Sabadell, i
procura feta per Maria Costa a favor del seu marit, Josep Duran i Cuyàs.

AP 419/14

Doc. 199 (377-378 i 385). De la cláusula hereditària de Josep Costa n’hi ha dues còpies:
una en llatí (1762) i l’altra en castellà (1778).

1759.01.11-1759.07.21, Sabadell
Clàusules dels testaments Magdalena Cuyàs, filla de Josep Cuyàs, pagès
de Montcada, i de Maria Rifós, i de Tomàs Duran, fill de Josep Duran i
Francesca Derrocada.

AP 419/8

Doc. 193 (399 i 400). Còpies de 1762.

1760.03.10, Barcelona
Testament de Baltasar Arau, courer de Barcelona, fill de Josep Arau i
d’Isabel Roca.

AP 419/16

Doc. 201 (350). Trasllat de 10 d’agost de 1767 de l’acta de publicació del testament feta
el 13 d’abril de 1760.

1764.01.06, Sabadell
Testament de Pau Duran i Cuyàs, argenter de Barcelona, fill de Tomàs i
de Magdalena.

AP 419/11

Doc. 106. Conté una còpia de la clàusula hereditària de 10 d’abril 1777.

1768.01.09, Barcelona
Testament d'Anton Duran, prevere de l'església de Sant Pere de les
Puel·les de Barcelona, fill de Tomàs Duran i Magdalena Cuyàs.
Doc. 195 (387). Còpia de 12 de maig de 1785. Conté un certificat de l’òbit d’Anton
Duran.
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1782.11.28-1783.01.14, Sabadell
Testaments dels esposos Maria Costa i Nanot i Josep Duran i Cuyàs.

AP 419/9

Doc. 194 (381 i 382). El testament de Josep Duran és reproduït en l’acte d’obertura del
testament clos feta el 10 de gener de 1793 i en conté un esborrany.

1785.05.12, Sabadell
Donació dels drets, béns mobles i immobles atorgada per Francesca
Duran i Costa a favor del seu germà Anton.100

AP 421/24

Doc. 253 (386).

1792.05.11, Sabadell
Testament de Maria Duran, muller de Francesc Piulats, comerciant de
Sabadell, filla de Josep Duran i Maria Costa.

AP 419/12

Doc. 193 (393). Acte de publicació del testament clos de 31 de juliol de 1794.

1796.03.10, Sabadell
Esborrany del testament de Paula Roca, muller d’Anton Duran, filla de
Damià Roca i Font i Caterina Batlle.

AP 419/20

Hològraf d’Anton Duran i Costa.

1812.10.01, Sabadell
Testament d'Anton Duran, pagès, fill de Josep Duran i Maria Costa.
Doc. 200. Acte de publicació del testament de 7 de desembre de 1812. Conté un
esborrany d’un primer testament, en part hològraf. S’afegeix còpia de 1819 de l’acte de
publicació, emprada per a la inscripció de finques al Registre de la Propietat l’any 1903.

100

Aquest document era inclòs dins un lligall dit “Diferents documents”.
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01.35 Institució de misses i aniversaris

1613.01.10, Sabadell
Institució d’una missa setmanal de rèquiem feta per Feliu Duran, pagès, a SGF 62-1/35
celebrar per la Comunitat de Preveres de Sabadell. Per això, consigna al
rector de dita comunitat dos censals de 125 i 50 lliures, prestats,
respectivament, per Joan Barber, pagès de Barberà, i Joan Argemir, pagès
de Sabadell.
Doc. 263 (104). Perg. 360 x 610 mm.
Conté un altre pergamí de 29 de gener de 1613 consistent en la intima adreçada a Joan
Argemir i als esposos Agustí Parera i Joana Barber (330 x 610 mm).

1614.01.28, Sabadell
Institució de sis aniversaris feta per Feliu Duran i el seu fill Joan Duran, SGF 62-1/34
pagesos, a celebrar per la Comunitat de Preveres de Sabadell. Per això,
consignen a Pere Llobet, prevere i ecònom de dita comunitat, un censal de
80 sous de pensió que presten els hereus de Lleonart Pagès, natural del
lloc de Claramunt, del regne de França.
Doc. 262 (112). Perg. 495 x 615 mm.

1631.02.22, Sabadell
Àpoca signada per la Comunitat de Preveres de Sabadell a favor de
Francesc Falguera, pagès de Plegamans, marmessor del testament de Joan
Duran, amb què confessen haver rebut 30 lliures per la fundació de 12
misses.
Doc. 265 (254).
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01.36 Fundació de beneficis

1851.11.27, Barcelona
Atorgament d’una renda o patrimoni de 120 lliures anuals atorgada per
Pau Duran i Roca a favor del seu nebot Antoni Salt i Duran, a percebre
mentre aquest no gaudeixi de cap benefici eclesiàstic.
1859-1899
Fundació dels beneficis de Sant Pau i Sant Antoni de Pàdua de l'església
de Sant Feliu de Sabadell.
14 docs. Conté una còpia de l’expedient de la fundació, correspondència i esborranys
d’instàncies.
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