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Arbucias. Censos y Censals de Barcelona. 

Ma Primera Nota de actes differents que se troban en casa 

Ma primera 

Número 1 

Donació que fa Galçeran de Cartella Senyor del Castell de Dosrius a Berenguer de Cartella son 

fill ÿ de Blanca sa muller a contemplació del matrymoni fahedor ab dit fill ÿ Blanca filla del 

honorable Guillem de Argentona ÿ de Blanca2 conjuges del Castell de Dosrius ab los delmes ÿ 

censos. Item los delmes de la parrochia Sant Quyrcei de Arbucias3. Item. La quadra4 del Molar 

en la parrochia de Sant Julia de Monsenÿ5: ab pacte ÿ reserva de la vida natural ÿ de sa muller 

del us de fruÿt ÿ dit aceptador moris sens fills de carnal matrymoni procreats o tals que no 

arribasen a 15 añs vol reunirse lo que en dita donació mensiona en Barcelona a 27 de febrer 

1353 en poder de Pere Borrell tenent las [.] de Francisco de Polio Notari de Barcelona. 

Número 2 

Precari Laudació aprobació ÿ Confirmació que fan Galceran de Cartela Senyor del Castell de 

Dosrius ÿ Agnes Muller de Pere de Vallmajor de dita parrochia a Pere Mir de una peça de terra 

que te per indivis en lo lloc anomenat Galobotam ab pacte de pagar tasca ÿ de tots splets6 

regonexensa ço es per cada quartera de blat 2 diners Barcelona y altres pactes fet en Dosrius a 

8 de febrer 1374 en poder de Guillem Bonmati habitant en Sant Celoni Notari Public. 

                                                           
1 Arxiu Nacional de Catalunya, Fons Llinatge Sentmenat, Marquesos de Castelldosrius, Caixa 2, 110.2. Les 
omissions per part del redactor d’aquestes notes s’han representat amb el signe [...]; quan una o més 
paraules són il·legibles o difícils d’interpretar, amb [.]. L’acte amb datació més antiga és la corresponent 
a la nota número 11, una concòrdia de l’any 1177; l’acte amb datació més moderna és la corresponent a 
la nota número 27, un censal de 1604. Atesa la uniformitat de la cal·ligrafia, cal inferir que les notes són 
posteriors a aquesta darrera data i redactades probablement per Enric de Sentmenat († 1652), el pare del 
primer Marquès de Castelldosrius, Manuel de Sentmenat. 
2 Guillem d’Argentona era fill de Berenguer d’Argentona i hereu de la senyoria del Pedrós. BENET I OLLÉ, 
Josep Maria, “Els Argentona, Vallmoll i el Pedròs”, pàg. 16. 
3 La parròquia de Sant Quirze d’Arbúcies pertanyia des del segle XII al Monestir benedictí de Sant Salvador 
de Breda. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 
4 La quadra era el tros extens de terra compost de diferents peces que pertanyen o han pertangut a un 
mateix senyor. 
5 El Molar és una masia a l’actual municipi de Montseny.  
6 Esplet és sinònim de collita. 



Transcripció de “Nota de actes de Dosrrius, Torre de Sant Andreu de Palomar, Mas Llado, Mas Guinardo. Arbucias. 
Censos y Censals de Barcelona” 

2 
 

Número 3 

Donació que fa Francisco de Pau soldat domiciliat en Perpinÿa y sa muller Francisca a 

contemplacio del matrÿmoni fahedor entre Maria filla dels dits; (acceptant) ab Pere Galceran 

de Cartella fill de Guillem de Cartella ÿ de Isabel conjuges de 33000 sous barcelonesos de terno 

ço es 22000 de part del Pare ÿ 11000 de part de la mare en poder de Joan Belero notari de 

Perpinÿa a 28 de setembre 1415 en poder de qui son los capitols matrimonials. 

Número 4 

Venda que feu lo Abat ÿ Monastir de Casserras del Castell ÿ Terme de Dosrrius a la Sra 

Elisabhet de Sentmanat muller de Galçeran Montserrat de Sentmanat a 13 de mars 1453 ab la 

llicencia obtinguda per la Santedad del Papa Nicolau V en lo anÿ 1451 per preu de lacatitat de 

10200 sous barcelonesos de terno en poder de Francisco Malella fet en lo cor de dit Monastir 

Notari de Barcelona. Es la apocha al peu. Item dintra una licencia concedida per Joan Reÿ de 

Arago7 a Guillem de Cartella de posar imposicions en lo pa vi y carn dada en Barcelona al ultim 

de setembre 1390. 

Donació que fa Bernat de Finestrells a Bernat Ferrer ÿ als seus ÿ aqui ell voldra de una pessa de 

terra part vinya plantada part herma situada en la partida dita Lo Coll Blac [Sant Andreu]; ÿ se 

tenia per lo altar de Sant Llorens de la Iglesia de Sant Andreu de Palomar ÿ per son rector a 

alou seu a cens de 9 sous moneda Barcelona de terno pagadors a Sant Miguel de setembre 

Item altre pessa de terra situada en dita parrochia en lo lloc anomenat Joluia o Jolucia; se te 

per lo Rector de Sant Llorens ÿ per lo segon presbytercet de Sant Nicolau fundats en la seu y en 

alou dels dits per indivis a cens de 9 sous pagadors per Nostra Senyora de setembre. Feta en 

Barcelona al 14 de juliol 1353. En poder de Simon de Forest Notari de Barcelona. Es nota val en 

lo número 8 de Sant Andreu. 

Capítols matrimonials entre Francesca de Perapertusa filla de Berenguer de Perapertusa Señor 

de Ortaffa; ÿ de Guillerma sa muller: ÿ Francisco de Paulo marit de la dita Francesca. Li aporta 

en dot Primer 2000 sous barcelonesos de terno censuals ÿ vendals que en virtut de la donació 

de son pare a contemplació del dit matrymoni. feta reb ab 3 iguals pagas sobre la lleuda8 de 

Caplliura9. Item 1000 sous que reb sobre la quistia10 de la Universitat de Piera. Item mil florins 

de or de Arago que valen 22000 sous barcelonesos de terno los quals rebe son marit obtenint 

la castellania de Caplliure. fet en Perpinya a 30 de Agost 1393 en poder de Joan Belero Notari 

de Perpinya. Nota: que los capítols matrimonials [.] a estos foran fets un anÿ antes y estos son 

ratificació de aquells en poder de Bernat Medici o Metge Secretari de la Reyna. 

Número 5 

Stabliment que fa Bernat Barceli o Batlle pages de la parrochia de Dosrrius a Francisco 

Comelles de la parrochia de Sant Esteva de Bruguera habitant en dita parrochia de Dosrrius de 

una pessa de terra que diu tenir en franch alou situada en lo lloch anomenat Sicardeny a cens 

de mitja quartera de blat bo mesura de Dosrrius pagadora per Sant Pere ÿ Sant Feliu. Fet en 

Dosrrius a 7 de desembre 1359 Notari Guillem Bonmatÿ per totam terram. 

                                                           
7 Es tracta de Joan I d’Aragó (1350-1396). 
8 La lleuda era el tribut que es pagava per l'entrada de mercaderies dins una vila o altre lloc. 
9 Es refereix a Cotlliure, a la comarca del Rosselló. 
10 La quístia o quèstia era el tribut en diners o en fruits, que el senyor feudal cobrava dels seus súbdits, sia 
per imposició senyorial, sia per repartiment efectuat per autoritats o funcionaris subalterns. 



Transcripció de “Nota de actes de Dosrrius, Torre de Sant Andreu de Palomar, Mas Llado, Mas Guinardo. Arbucias. 
Censos y Censals de Barcelona” 

3 
 

Número 6 

Venda de una pessa de terra que fa Pere Oliver fill de Ramon Oliver ÿ de Blanca sa muller ÿ 

Valenza muller de Pere Oliver dit pagesos de Dosrrius anomenada Puig de la Guardiola a favor 

de Galceran de Cartella per preu de 200 sous barcelonesos de terno fet en Dosrrius a 3 de junÿ 

o de janer 1347 Notari Guillem de Bonmatÿ pro Arnaldo SaMascorda Rectore Altaris Santi 

Projecti Constructi inecta Ste Maries de Palatio Tordera trobat en posse Bonanan de Bonmatÿ 

y dit Guillem lo clogue a 18 de setembre 1360. 

Número 7 

Venda de una feixa de terra que fa Pere Baruli o Batlle o Bajuli y sa muller; ÿ Guillem Bajuli ÿ sa 

muller Margarida de la parrochia de Dosrrius a favor de Ramon de Agell de la mateixa 

parrochia en lo anÿ 1289 a 18 de [...] Notari Ferrer de Caldrÿs de Cardedeu. És firmada per rao 

de senyoria per lo prior de Casserras. 

Número 8 

Ratificació de un capítol de concordia feta entre lo Convent ÿ Prior de Casserras ab los de la 

parrochia de Dosrrius sobre cedirlos la quistia per spay de quaranta anÿs feta en Barcelona a 3 

de Abril 1392 en poder de Petri de Pubeo Notari de Barcelona. 

Número 9 

Stabliment que fa Berenguer de Pujol ÿ Ramon de Pujol fill del dit ÿ Elyssenda muller del dit 

Ramon de la parrochia de Dosrrius a Guillem de Pujol y a sa muller Agnes; de una pessa de 

terra situada en lo lloch anomenat Viroll; tenintse per Galceran de Cartella Castellá del Castell 

de Dosrrius en senyoria empero ÿ alou del Monastir de Sant Pere de Casserres a cens de dos 

quarteres de blat bo mesura de Granollers pagadoras per Sant Pere ÿ Sant Feliu. fet en la 

iglesia de Dosrrius tertio idus Aprellis 1341. Notari Guillem Tolza per totam terram. Es firmat 

per rahó de Senyoria. 

Número 10 

Sagrament ÿ omenatge que prestan los de la parrochia de Dosrrius y Cañamas a Pomeÿ de 

Corbera procurador ÿ Pare de Blancheta muller de Galceran de Cartella; de que en cas de 

restitucio, solució, o augment de dot o altres drets pertanents a ella per lo dit dot per mayor 

seguretat de ell li correspongan a ella com avian ÿ deviam correspodrer a dit Galceran son 

marit; de tots censos, reddits, ÿ altres drets, fins a que estiga satisfeta; salvo empero en tot cas 

lo dret del Prior de Casserres. fet en Dosrrius a 3 de las klendas de octubre 1331 en poder de 

Guillem Canyadell Notari de Barcelona. 

Número 11 

Transactio o concordia feta entre Hugo prior de Casserres ÿ Bernat fill de Bernat de Dosrrius ÿ 

Dulcia mare del dit tudora de son fill; los pactes de la qual son que lo dit Prior Primer 

comendat al dit lo castell de Dosrrius ÿ li dona en feu a ell ÿ a los successors la tercera part de 

totas las cosas que da dit Castell ÿ per ell li pugan pertenir. Item en feu tambe li dona un moli, 

acens de una mitjera de blat; Item mes anant en totas las quistias la meÿtat. Item Mediatutem 

loltadaris. Item un ort, una vinya y bordeu los estacaments, que la meytat los prengue lo Batlle 

del Prior, y la altre meytat lo Batlle de Bernat dit y altres coses comes de veurer en dit acte a 5 

de las klendas de Abril 1177. Clos y transutat per Guillem de Canyadell Sant Hylari. Notari de 

Barcelona y lo original per Pere de Carron. 
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Número 12 

Venda ÿ original creació de censal que fa Pere de Sabrarriba beneficiat de la Seu de Vich com a 

procurador del Cardenal Joan Misinere en lo anÿ 1418 a 10 de octubre Prior de Casserras a 

Joan Brugá presbitero en la seu de Barcelona beneficiat com a procurador laica ÿ primada 

persona de 22 lliures 10 sous barcelonesos de terno per lluir y quitar cert censal mort de 

pensió 37 lliures 10 sous per ser dit censal que feÿa a dotze milia per mil venut per Bernat 

Terre a 11 de setembre prior que fou del dit convent a Joan Talangle de qui era hereva Serena 

muller de Bernat de Marÿmon; y aquest a vintemilia per mil ab obligacio de Crexell, Roda, 

Barano11, Bisbat de Tarragona. fet en Barcelona a 1 de juliol 1419 en poder de Gabriel 

Canyadell Notari de Barcelona. Nota que a las espallas del pregami diu que toca a Isabel Maria 

en estas paraula. tense vuÿ lo present contracte per la Senyora Elysabhet viuda de Sentmanat 

per quant del preu dazo que si a venut lo prior de Casserras es estat quitat lo present censal. 

Número 13 

Venda de una pessa de terra que fa Guillem Vallmaÿor ÿ Galceran Vallmaÿor y Pere Manrresa 

de la Parrochia de Dosrrius a Galceran de Cartella y aqui voldra que per indivis ab Pere de Pujol 

tenian, situada en lo lloch anomenat Gavarra per preu de 60 sous barcelonesos de terno feta a 

4 de Maig de 1284 en poder de Ferrer de Caldrÿs Notari de Cardedeu. 

Número 14 

Procura12 que fan Bernat de Cartella ÿ Bertran de Cartella ÿ Alamanda fills de Bernat de 

Cartella quondam ÿ de Agnes vivint muller que fou del dit a favor de Francesch de 

Montepanone; per cobrar los drets de llegitima llegats quels tocavan en los bens de son pare 

de qui era hereu son germa Galceran de Cartella y pera plets. feta als 16 de las klendas de 

Octubre 1326 en poder de Jacobi de Monteveteri. Notari de Barcelona. 

Número 15 

Debitori que firma Agnes muller de Bernat de Cartella ÿ filla de Bertran de Cartella et domne 

Gibilie muller del dit y hereva: a la germana Gratia muller de Berenguer Savit de 1000 sous 

barcelonesos de terno resultants de aquells 2000 sous de la mateixa moneda que se avia 

concordat a pagar la dita Agnes sobre los plets que avian tinguts del Castell de Cabanÿes13; per 

raho de la heretat ÿ llegitima de Pare y Mare. Com tambe de 2000 sous que los dits li llegaren 

en sos ultims testaments ÿ per altre qualsevol rao; del qual contracte li dona fer mansos a Pere 

                                                           
11 “Un dels primers senyors del terme hauria estat Geribert Miró, que l'any 1074 en féu donació a l’abadia 
de Cluny. Els monjos de Cluny no trigarien a posar aquelles terres sota l’administració directa del monestir 
de Sant Pere de Casserres. D'aquesta manera, l'any 1121 van ser enviats des del cenobi osonenc tres 
monjos a Berà per tal de reedificar la seva església i posar-la sota l'advocació de Sant Pere.  
Degut a la llunyania i a l’escassetat de monjos, el senyoriu del prior de Sant Pere de Casserres sobre els 
llocs de Creixell, Roda i Berà va estar presidit per una certa deixadesa. Això va afavorir la constant 
usurpació de rendes corresponents per part de la noblesa de la rodalia.  
Durant l’Edat Mitjana, els llocs de Roda i Berà van ser petits nuclis habitats, una mica a l’ombra de Creixell, 
l’únic d’aquests indrets que va adquirir el rang de vila i va ser clos amb una muralla. Amb el temps, el nucli 
de Berà acabaria sent abandonat i el de Roda consolidant-se com a poble.  
El 1573 es va produir la unió del monestir de Sant Pere de Casserres al jesuïta col·legi de Betlem de 
Barcelona, que es converteix en el nou senyor territorial i aviat redacta unes ordenances de bon govern”. 
Viquipèdia. 
12 Poder donat a un mandatari per a obrar. 
13 Probablement es refereix al Castell de Cabanes, al municipi actual de Cabanes (Alt Empordà). Inventari 
del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 
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de Prado. Feta pridies idus Martÿ 1323. En poder de Berenguer Symon Notari per totam 

terram. 

Número 16 

Assignacio de tudors a Galçeran de Cartella fill de Berenguer de Cartella; aqui li assignaren a 

Blanca muller del dit Berenguer de Cartella. firmat en Dosrrius ÿ fet en Barcelona a 4 de 

dezembre de 1260 en poder de Berenguer de Fonoÿeda. 

Número 17 

Debitori de 26 lliures 9 sous que confessa deurer Ramon de Cañelles a Agnes sa germana ÿ 

muller de Bernat de Cartella; la qual feu paga de la dita cantitat a Arnaldo de Quintana: ÿ 

promet lo dit pagarlas per pentecostes prop vinent a 3 de las klendas de febrer de 1332 en 

poder de Pere Agusti Notari de Barcelona. 

Número 18 

Donacio que fa la abadessa Monastir ÿ Convent de monjas de Sant Feliu de Codinas diocesis 

Girona a Elysabhet filla de Pere Galceran de Cartella de tot y qualsevol dret tenian ÿ tenir 

poguessen sobre la heretat ÿ bens de Pere de Pauo, o Pau, senyor del Castell de Pauo, o, Pau, 

diocesis Girona de y senaladament sobre dit Castell; per la llegitima paterna de la senyora 

Marquesa de Bonamemaria Abadessa passada de dit Monastir filla del dit; com per los llegats 

fets a dit Monastir; ÿ per causa desta donació confessa dita abadessa ÿ Monastir ab monjes 

aver rebut 40 lliures barceloneses de terno feta en la casa del capítol de dit Monastir a 7 de 

febrer 1435. En poder de Joan Andreu Malera Notari public del Castell de Cabanÿas. 

Número 19 

Acte de indemnitat que fa un principal a las fermallas zo es Bernat de Vilagut vicari perpetuo 

del comtat de Ampurias fill de Guillem de Vilagut a Pere de Palatio, o Palau; ÿ a Galceran de 

Cartella senyor de Dosrrius que faran fermanzas del dit per la evictio per ell feta a Berenguer 

de Soler, en la venda que li feu del castell de Vilardell situat en la parrochia de Sant Llorens de 

Vilardell14 diocesis Barcelona com consta en poder del Notari y anÿ baix designat quarto idus 

julÿ, de la qual los promet traurer indemnes fet en Barcelona Pridie idus julÿ 1347. Notari de 

Barcelona Guillem Turella. 

Número 20 

Apocha que fa Ramon de Cañelles fill de Bernat Cañelles y de Gibilia muller del dit a la senyora 

Agnes sa germana ex utroque latere de 600 sous barcelonesos de terno que restava la dita 

Agnes a deurerli de aquells 900 sous de la mateixa moneda per rao de la concordia entre los 

dos feta sobre las questions y plets del Castell de Cabanes ÿ per rao de una y altre llegitima de 

pare ÿ mare; y tambe per rao de aquells 1371 sous que li restava debitora de aquells 2000 sous 

que sos pares li llegaren feta a 19 de las klendas de janer 1333 en poder de Bernat Oliveres 

Notari de Barcelona. 

                                                           
14 Sant Llorenç de Vilardell és una església al municipi de Sant Celoni (Vallès Oriental). Viquipèdia. 
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A 

Donació que fa Hyeronima muller de Gabriel Ortet a son marit de las milloras que li tocavan 

per rao de son dot ÿ matrymoni; feta en la Selva del Camp de Tarragona a 8 de Abril 1562 en 

poder de Joan Sÿmon Rector de la vila de la Selva. 

Número 21 

Apocha de 1000 sous que ferma Bernat Salendino procurador de Bernat de Cartella; los quals 

sa mare Agnes li avia llegat en son ultim testament per rao de la llegitima materna; a 

Berenguer de Sant Vicens: al qual veneran Galceran de Cartella ÿ Bernat de Bigues 

manumyssors del testament de la dita Agnes per preu de 21200 sous barcelonesos de terno 

per libero ÿ franc alou, lo Castell de Cabañes; ÿ lo delme anomenat de Martorellas, ÿ los drets 

que la senyora Gibilia ÿ Agnes tenian en dit delme situat en lo Valles feta 6º idus Aprillis 1340 

en poder de Bernat Vilarubia Notari de Barcelona. Nota: aquest es lo mateix ab lo del número 

31. 

Número 22 

Debitori ÿ modo de paga que promet Bernat de Cartella senyor de Dosrrius a Guillem Desbachs 

de la vila de Sant Celoni de 164 sous barcelonesos de terno li devia per rao de uns panÿos avia 

rebut dell y son las pagas dos, la una per Sant Joan de juny y la altre per pasqua. Nono klendis 

juny MCCC vende nos pot llegir en poder de Ramon de Croso Notari de Barcelona. 

Número 23 

Procura que fa lo Prior ÿ Convent de Casserras per vendrer a censal a Ferrer Pujol Canonge; 

Joan Bruguera prebistero beneficiat de la seu de Barcelona; Francisco Ferriol Canonge; Pere de 

Sobrarriba presbítero beneficiat de la seu de Vich ÿ a Antoni Rubey Rector de Sant Martÿ de [.] 

y a tots y a qualsevol de ells per rao de vintmilia per mil per redimirse de dos censals que feyan 

lo un de 37 lliures 10 sous que feyan a la Senyora Serena muller de Bernat de Marÿmon a rao 

dotze milia per mil lo altre de 70 lliures que feyan al benefici instruit en la capella rodona de 

Santa Maria de Vich a rao quatorze milia per mil feta a 10 de octubre 1418. Notari Bernat 

Masdemunt per totam terram. 

Número 24 

Transumto del acte de la compra que feu lo prior de Casserras al Reÿ dels Castells de Crexell 

Roda ÿ de Barano per preu de 9000 sous lo qual trassumto fa traurer Elisabhet de Sentmanat 

muller que fou de Galceran Montsserrat de Sentmanat: per quant la dita Elisabhet ab [.] 

compra lo directe y alodial domini que lo Prior ÿ Convent de Casserras tenian en lo Castell ÿ 

terme de Dosrrius dels qual 9000 sous ab la mateixa [.] foren convertits per lluicio; dit del preu 

de la compra que feu Elisabhet foran convertits per lluicio de aquell censal pensio annual 22 

lliures 10 sous que los hereus ÿ succesors de Joan Berenguer quondam Canonge ÿ domer de la 

seu de Barcelona rebian tots anÿs sobre los drets de dit priorat; lo qual censal fou venut per dit 

Prior y Convent pera lluir altra censal del mateix preu; que fou venut pera pagar lo preu de las 

ditas jurisdiccions de Creixell Roda ÿ de Barano fet en Barcelona a 7 de Agost de 1381. Notari 

Bernat de Jonguerÿo germa del Duq Infant Joan primogenit del Rey per totam terram clos per 

Joan Mates Notari Public de Barcelona anno a nativitate domini MLXXXX sexto vide lo número 

4 de aquest llibre. 
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Número 25 

Transumto del acte en que promet lo Prior de Casserres Bernat Terre que sempre ÿ quant lo 

Reÿ o per ell son procurador li donc 9000 sous per lo qual preu li fou venuda per lo infant Joan 

primogenit del Reÿ ÿ Berenguer de Velasco Mestre racional la jurÿdicció dels castells de Roda, 

Craxell ÿ Barano restituira la dita juridsdiccio fet en Barcelona a 7 de Agost 1381 en poder de 

Bernat de Junquera [.] del infant Joan Notari per totam terram. Transumtat per Joan Mates 

Notari per totam terram. 

Número 26 

Possesio que se dona al prior de Casserres de las jurisccions de Crexell Roda ÿ Bara a 1 de 

octubre 1381 per rao de la venda a ell feta en nom del Reÿ per lo infant Joan de dits castells en 

la jurisdiccio de ells. En poder Joannis Anirrefat. Notari per totam terram. Clos lo trasumto de 

dit acte de possesio per Joan Mates Notari public per totam terram a 16 abril 1474. 

Número 27 

Venda ÿ original creacio del censal feta per Angela Gel a favor de Don Galceran de Sentmanat 

de preu ÿ propietat 300 lliures ÿ pensió 15 lliures pagadoras a 11 de junÿ. En poder de Bernat 

Puigvert a 8 de juny 1604. És la apocha al peu del acte lluit per partida de taula per Teresa Gel 

als 22 de juny 1699 en poder de Bonaventura Tordas Notari public de Barcelona ÿ de la 

difinicio de aquell feta per Don Francisco de Cardona en nom de [.] consta en poder del mateix 

Notari als 23 de dies. 

Número 28 

Venda que fa Francisco Comellas ÿ Francisca conjuges de la parrochia de Dosrrius a Bernat de 

Fonoÿet de unas casas ÿ una pessa de terra que se tenen per los hereus de Vallmajor ÿ per lo 

benefici de Santa Maria de Dosrrius per preu de 66 sous moneda Barcelona de terno; y s’ha 

encarregat lo cens de una quartera de blat pagadora per meytat als dits alodaris feta en 

Dosrrius a 6 agost 1367 en poder del Rector de dit lloc ÿ terme de Dosrrius. 

Número 29 

Setencia que doná Berenguer Jordana sobre los alous que tocavan a los de la casa de 

Vallmaÿor de la parrochia de Dosrrius; en la causa y questions entre los de la dita casa de 

Vallmayor que tenian ab lo Prior de Casserras ÿ Bernat de Cartellá; aont llargament estan 

designats los que son de la dita casa actum 2º idus julÿ 1238 en poder de tal de Larette. Nota 

que es transumto de transumto. 

Número 30 

Apocha que firma Perico de Barbara fill de Pere de Barbara senyor de la casa de Suÿadols ÿ 

Castella del castell de Mediona15 ÿ de Saurina muller del dit y mare sua y hereu de ella a 

Galçeran de Cartella marmesor una cum Bernat de Bigues del testament de Agnes mare de 

Galçeran y muller de Bernat de Cartella quondam senyors de Dosrrius: a Guillem Cañadell 

notari de Barcelona procurador una cum fra Ramon de Maschefa prior de predicadors de 

                                                           
15 El Castell de Mediona es bastí damunt del congost de Mediona, al municipi del mateix nom. El 1242 el 
castell passaria als Cardona i la castlania, el 1266 va ser cedida a Bernat de Barberà i descendència que la 
retingué fins a l'any 1616 quan Enric de Barberà, clergue, la vengué a Joan Ferrer, mercader. Els Ferrer 
foren castlans fins al segle XIX. Viquipèdia. 
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Barcelona; marmessors del testament de la senyora Gibilia de Canalis quondam muller de 

Bertran de Canelis de 5600 sous de terno; en los quals feran condemnats los testamentaris de 

Gibilia de Canelis a pagar a la mare del que firma per sentencia feta per Francesc Armengol 

Notari Belsyeu clos per Pere de Quadres a 13 de las klendas de mars de 1338 lo qual per aver 

rebut dit diner: Cedeix a Berenguer de Sant Vicens las actions; lo qual avia fet compra per 

libero y franc alou el castell de Cabanes y del delme de Martorellas quondam Agnes ÿ Gibilia 

tingueren en un y altre per preu de 21200 sous Barcelona de terno. Notari Bernat Puigvert de 

Barcelona a 10 de las klendas de mars 1338. [.] 

Número 31 

Apoca que firma Bernat de Cartella fill de Bernat de Cartella senyor de Dosrrius y de Agnes sa 

muller a Galçeran de Cartella germa seu [.] com a marmessor una cum Bernat de Buiguis del 

testament de Agnes llur mare de 1000 sous barcelonesos de terno los quals a rebut de 

Berenguer de Sant Viçens senyor de la Casa de Mogoda; de aquells 22200 sous de la mateixa 

moneda per preu dels quals li fou venut al St. Viçens lo Castell de Cabanes ÿ la part que la dita 

Agnes y la Senyora Gibilia tenian en lo delme anomenat de Martorellas com consta en poder 

del Notari Vall escrit a 8 dels idus de febrer 1338 per lo dit Galceran Marmessor ÿ Guillem 

Canadell procurador de Fra Ramon de Maschefa prior de predicadors de Barcelona del 

testament de la Senyora Gibilia los quals 1000 sous li tocavan al dit Bernat Cartella per rao del 

llegat li feu la mare per rao de la llegitima materna en poder de Bernat de Vilarubia Notari de 

Barcelona a 9 dels idus de Maig de 1339. 

Número 32 

Venda ÿ original creacio de un vuyte de blat bo mesura del Castell de Dosrrius pagador tots 

anys per Sant Pere ÿ Sant Feliu del mes de agost que fa Guillem de Vallmajor de la dita 

parrochia a Berenguer de Cartella per preu de 100 sous barcelonesos de terno per propi libero 

ÿ franc alou; y tot dominy firma ÿ fadiga; ab speccials obligacions fet en Dosrrius a 4 de 

setembre 1369 en poder de Pere Martÿ Notari de Barcelona; és la apocha al peu.  

Número 33 

Venda y original creacio de censal de preu ÿ propietat 6000 sous barcelonesos de terno ÿ 

pensió 500 sous pagadors tots anÿs per Nostra Senyora de setembre que fa Galceran de 

Cartella ÿ Berenguer de Cartella son fill senyors del castell de Dosrrius ÿ Blanca muller del dit 

Berenguer de Cartella: a Bernat Turrelli o Torrelles ciutada de Barcelona feta a 2 de Agost 1370 

en poder de Pomy de Sarria Notari per totam terram. Esta obligat al dit censal un censal de 

1000 sous que Guillem de Argentona senyor de la casa de Vallbona16 feya ÿ prestava al dit 

Galceran de Cartella y Berenguer del qual li donaran possesio al comprador. 

Número 34 

Apocha y carta dotal que fa Galçeran de Cartella fill de Bernat de Cartella a Blanca sa muller 

filla de Pomeÿ de Corbera ÿ de Gibilia del dot feu de 14000 sous barcelonesos de terno ço es 

per la part paterna 8000 sous per la materna 6000 sous per aqui li fa de aument 7000 sous de 

la mateixa moneda que junt dit dot pren la suma de 21000 sous per lo qual li obliga Dosrrius 

Arbucias  los quals li concedeix possoesca tot lo tems de sa vida ab marit o sens ell ab infant o 

sens ell; ÿ que lo dia de son obit tinga a sas voluntats 14000 sous si acas moris [.]; altrament no 

                                                           
16 Segons Carreras Candi, Guillem d’Argentona hauria servit al rei d’Aragó en diverses campanyes i li va 
fixar la residència a Vallbona. BENET I OLLÉ, Josep Maria, “Els Argentona, Vallmoll i el Pedròs”, pàg. 19. 
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mes de 4000 sous y los restants 10000 sous en tal cas se aya de tornar a son pare o aqui ell 

vulla; los altres empero 7000 sous que li feu de aument tornan al infant o infants de ell o ella 

[.]; los dit 7000 sous de aument tornen seguit lo obit als proxims del marit o aqui ell ab 

testament o altre ultima voluntat voldra fet a 16 de las klendas de mars 1321 en poder de 

Berenguer de Sirana Notari de Barcelona. 

Número 35 

Venda de dos troços de terra que fa Guillem de Manrresa del Mas Manrresa de la parrochia de 

Dosrrius a Galceran de Cartella per pur libero ÿ franc alou per preu de 70 sous barcelonesos de 

terno dels quals lo u es en lo lloc anomenat Puig de Cuardenis y lo altre en lo lloc anomenat 

Puig de la Guardiola fet en Barcelona. Lo ultim del mes de juny 1359 en poder de Ramon 

Morell Notari de Barcelona. 

Número 36 

Precari que fa Galceran de Cartella a Llorens Gavarra y als seus del Mas Gavarra situat en la 

parrochia de Dosrrius a cens de una quartera en la parrochia de Dosrrius a cens de una 

quartera de blat ÿ dos de ordi bo y net a mesura vella del Castell pagadoras tots anys per Sant 

Pere ÿ Sant Feliu del mes de Agost; y dos jovas17 lo tems que tinga animals de arada una per lo 

sembrar altre per lo batrer; ÿ una pera traginar: Item que ell ÿ los seus ayan de pagar nou 

vuÿtans de blat bo mesura corrent del Castell per Sant Pere ÿ Sant Feliu ÿ 2 sous per Nadal tots 

anys ÿ dos parells de gallinas per Nadal també ÿ 300 piñas. Lo qual precari o laudació se li feu 

per preu de 10 sous barcelonesos de terno en Dosrrius a 4 de novembre de 1362 en poder de 

Guillem Bonmacip Notari per totam terram. 

Número 37 

Inventari que pren Agnes muller del quondam Bernat de Cartella tudora llegitima y confirmada 

de Galceran, Bernardino Bertran; Elyssenda; y Alamanda fills ÿ pubills comuns a ella ÿ a son 

marit fet a 8 de los idus de junÿ de 1315. Primo y troba lo Castell de Dosrrius en la heretat y 

bens de dits pubills que foran de son pare.y alguns actes. 

Número 38 

Stabliment que fa Pere Oliver y Valenza sa muller de la parrochia de Dosrrius a Guillem Rubeÿ y 

a Alamanda sa muller de una pessa de terra sitada en lo lloch anomenat Maylabot de dita 

parrochia ab obligació de edificar casa y plantar; y a cens de 3 quarteres de blat bo mesura de 

la plaça de Granollers pagadoras tots anys per Sant Pere y Sant Feliu per preu de 40 sous 

barcelonesos de terno fet en dosrius 5º klendis May 1344 en poder de Guillem Tolza Notari per 

totam terram de Sant Celoni. 

Número 39 

Apocha firmada per Bonanata muller de Pere Abril ciutada de Barcelona a Galçeran de Cartella 

senyor de Dosrrius marmessor ab Bernat de Biguis del testament de Agnes quondam mare del 

dit Galçeran muller de Bernat de Carteÿa son pare del preu y propietat y porrata de un violari 

de 3600 sous y pensio 500 sous pagadors en dos terminis que la dita Agnes vene a la dita 

Bonanata; los quals paga Berenguer de Sant Vincens en propietat y pensions de aquells 21000 

sous barcelonesos de terno ab los quals compra lo dit Berenguer dels marmessors del 

                                                           
17 La jova era l’obligació del pagès emfiteuta d’aplicar una parella de bous a llaurar terrenys del senyor 
directe, durant una o més jornades. 
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testament de la dita Agnes que era lo dit Galceran; ÿ Guillem de Canyadell Notari de Barcelona 

com a procurador de Fra Ramon de Machefa prior de predicadors de Barcelona; de la senyora 

Gibilia de Cañelles quondam avia de Galceran y muller de Bertran de Cañelles quondam avi del 

dit per pur libero y franc alou lo castell de Cabañes ÿ lo dret que Agnes ÿ Sibilia ditas tenian en 

lo delme de Martorellas feta en Barcelona 8º idus Julÿ 1339 en poder de Bernat de Villarubia 

Notari de Barcelona. 

Número 40  

Sentencia arbitral dada per en Francesch de San Vincens ÿ Guillem de Villalba entre Galceran 

de Cartella y Agnes muller de Bernat de Cartella fill seu; sobre que li restituis a dit Galceran los 

bens de son pare com a son hereu; y juntament que li dones compte de la tutela sua: ab la 

qual sentencia li assignava entre altres cosas al dit Galçeran lo Castell de Dosrrius y tots los 

honors vendes censals ÿ possesions que foran del dit Bernat de Cartella marit de la dita Agnes 

son pare fetas en pero a la dita Agnes antes per dit Galçeran las ceguretats axi de 11000 sous 

com tanbe de 700 sous de venda de dos anÿs com ancora de 400 sous de venda. Lata die jouis 

12 klendis julÿ 1331 per Petrum de Quadres Notari de Barcelona. 

Número 41 

Apocha absolutòria ÿ deffinició que fa Elÿssenda filla de Bernat de Cartella senyor de Dosrrius y 

de Agnes quondam muller sua: muller de Bernat de Bigues fill de Guillem de Bigues a Galceran 

de Cartella germa seu [.] de tota la part de la heretat y llegitima sua paterna y de tota 

qualsevol altre actio que ella a los seus puja pretendrer a ell en los bens que foran de son pare 

per la qual diffinicio foran pagats a ella ÿ per ella a son marit Bernat de Bigues per rao del dot 

12000 sous barcelonesos de terno; ço es 8000 sous per lo llegat li feu son pare en sa ultima 

voluntat; ÿ 2000 sous que lo dit Galceran li anyadi per dot ÿ 2000 sous que sa mare Agnes li 

dona [.] per la llegitima materna. Feta 8º idus julÿ 1340 en poder de Berenguer Symon Notari 

per totam terram. 

Número 42 

Debitori que firma Sancha muller de Pere de Palau a Galceran de Cartella de 900 morabatis 

que li devia donar per lo adot de Elÿssenda filla dels dits conjuges ÿ muller sua; no obstant que 

la carta dotal confessas aver rebut la dita quantitat per lo que li assigna mentras no li sian 

pagats; los delmes de Arbucias lo que fa ab fermansas idus Setembris 1278 Transumtat per 

Ferrer de Calderÿs notari de Cardedeu a 18 de las klendas de agost. Notari de Sant Celoni 

Bernat de Viaria o Dÿaria a 13 de las klendas de octubre anno prefixo. 

Número 43 

Inventari que pren Galçeran de Cartella fill de Bernat de Cartella senyor de Dosrrius ÿ Bernat 

de Bigues marmessors del testament de la senyora Agnes de Cartella muller de Bernat de 

Cartella a 4 de octubre de 1338 en poder de Arnaldo de Saborit notari de Barcelona tenint las 

scripturas de Guillem de Canÿadell. 

Número 44 

Violari que ven Galçeran de Cartella senyor de Dosrrius a Mestre Bernat de Pemecol, phisich 

de 80 sous barcelonesos de terno de tota la vida ÿ de sa muller Barthomeva pagadors per Sant 

Lluc tots los anÿs per preu de 20 lliures de la mateixa moneda donant per fermansas. Guillem 
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Steper, Bernat Alyerio, Pere Gavarra, Pere Riuer, Guillem Brugueras fet en Dosrrius a 17 de las 

klendas de novembre 1340 en poder de Pere Salmania Notari de Barcelona. 

Número 45 

Apocha y carta dotal que fa Galçeran de Cartella a Elyssenda sa muller filla de Pere Palacio o 

Palau ÿ de Sancha muller del dit; de com á rebut per rao de son adot 900 morabatins; que sa 

mare Sancha ausent son pare li doná per llegitima ÿ heretat paterna ÿ materna; a la qual li fa lo 

dit Galçeran de aument 450 morabatins que ab tot pressent son adot la suma de 1350 

morabatins; ÿ per est aument y adot li obliga Galceran de consentiment de sa mare lo Castell 

de Dosrrius y que tinga la dita cantitat tota sa vida natural ab marit o sens ell; ab infant o sens 

ell: y lo dia de son obit si deixa fills de llegitim matrÿmoni a sas voluntats tinga los 900 

morabatins ÿ sino 600 ÿ los restants 300 tornen a Saniha de Palacio o Palau sa mare; o a los 

hereus; los altres empero 450 de aument tornen seguit de ella lo obit al infant o infants que de 

ell a ella sian procreats; ÿ a falta de ells al dit Galçeran o al proxims que de paraula o ab 

testament explicara; ÿ si lo dit Galceran faltara pervivint sa mare que ella ÿ sa muller tingan per 

meytat las rendas de la obligació; y morta sa mare ella sola. fet als idus de setembre 1278 En 

poder de Pere March o Marce Notari de Barcelona. 

Número 46 

Donacio que fa Sancha de Cartella muller del quondam Bernat de Cartella; a Galçeran de 

Cartella son fill del castell de Dosrrius y rendas de Canyamas y de Argentona y en Sant Julia de 

Monseny en lo lloch anomenat del Molar reservantse de sa vida lo us de fruït y per testar 100 

morabatins a 11 de las klendas de setembre de 1263 en poder de Joan Poreharÿs Notari de 

Girona. En lo número 55 es lo mateix. 

Número 47 

Venda de cens que fa Guillem Manrresa de la parrochia de Dosrrius a Galceran de Cartella de 

dos vuÿtans y dos parts de un vuÿta de blat bo a mesura de Granollers; ab firma, fatiga ÿ 

domini directe; sobre cert tros de terra de arbres diversos que Jaume Juell ÿ Elyssenda sa 

muller de la dita parrochia tenen a cens de una quartera pagadera per Sant Pere ÿ Sant Feliu 

del mes de Agost per dit venedor ÿ Guillem de Vallmaÿor y Francisca sa muller per indivis; en lo 

lloch anomenat Torrent de Vallmaÿor; la qual venda fa per preu de 73 sous barcelonesos de 

terno; ÿ se a de notar que Guillem de Vallmaÿor y la dita Francesca sa muller stabliren al dit 

Jaume Juell ÿ a Elyssenda sa muller a dit cens de una quartera lo dit tros de terra; ÿ per Pere de 

Fenollet Guillem Mir; ÿ Ramon Mir; homes de be fou declarat en favor del dit Manrresa tocarli 

la tercera part de dit cens feta en Barcelona a 26 de febrer 1362 en poder de Ramon Morell 

Notari de la dita ciutat. 

Número 48 

Sagrament y homenatge prestat per Thomas de Riuo o Riu procurador de Agnes muller de 

Bernat de Cartella senyor de Dosrrius Tudora de Galçeran; Bernardino, Bertran, Elÿssenda, ÿ 

Alamanda fills y pubils del quondam son marit y seus al procurador del Prior de Casserres del 

feu del castell de Dosrius ÿ sas pertinencias fet a 13 de las klendas de setembre 1315 en poder 

de Berenguer de Valeseca Notari per omnia loca. 
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Número 49 

Donacio que fa Ramon Pujol de Dosrrius a Alamanda filla comuna a ell y a Francesca sa muller 

a contemplacio del matrymoni fahedor entre dita Alamanda ÿ Francisco Vallmajor de tot lo 

mas anomenat Pujol situat en la parrochia de Dosrrius que tenia en alou del Prior de Casseras ÿ 

senyor de Dosrrius y de las demes possesions que tinga en dit lloch o altres fet en Sant Martÿ 

de Taÿa a 29 de Abril de 1380. Signat num Antonÿ de Puteo reglis. Sant Martyni de Teÿa Notari 

public ejusdem loci pro venerabili. Guillermo Valles ÿ Rector ipsiq eclessiactic. 

Número 50 

Venda de una pessa de terra de vinya novella plantada en lo lloch anomenat de Mayans que fa 

Anton Mirgros y Michaela conjuges y Bernat Mirgros fill dels dits y Eulalia muller del dit a favor 

de Joan Tarau texidor de lli tots de la parrochia de Dosrrius per preu de 20 ducats de or. Nota 

que no es clos pero fet en Dosrrius a 27 de octubre 1545 en vicaria. 

Número 51 

Venda dos pessas de terra que fa Galçeran de Cartella castella del Castell de Dosrrius a favor 

de Guillem de Presas o Pressis y a Elyssenda sa muller en loco vocato Mas Pi a cens ço es per la 

pessa de terra aont no y aura casas edificadas mitja quartera de blat bo mesura de Granollers 

pagadora per Sant Pere ÿ Sant Feliu del mes de Agost; y per la que ni aura 10 diners 

barcelonesos de terno per Nadal pagadors tots anÿs; las quals eran francas en alou del dit 

Galceran fet a 7 dels idus de Abril 1338 en poder de Guillem Tolza Notari de Sant Celoni. 

Número 52 

Venda de mitja quartera de blat bo mesura corrent que per pur libero ÿ franch alou fa Guillem 

Manrresa a favor de Berenguer de Carteÿa pagadora tots anÿs per Sant Pere ÿ Sant Feliu del 

mes de agost: Sobre lo mas Manrresa ÿ altres pesses de terras per preu de 15 lliures 

barceloneses de terno fet en Barcelona a 24 de mars 1368 en poder de Francisco Ulzinelles 

Notari de Barcelona. Nota que es la apocha al peu. 

Número 53 

Protesta que fa Bernat de Cartella Castella del castell de Dosrrius a Bernat Batlle de dita 

parrochia per la ampara ques feu a Guillem Resclosa com a marmessor del testament de 

Berenguer Rubeÿ per lo cens prestavan sos bens al Prior de Casserres per los Mas Pujol a la 

qual se opposa feta a 16 de octubre 1360 en poder de Guillem de Bonmatÿ Notari per totam 

terram. 

Número 54 

Stabliment que fa Guillem Batlle Barthomeu son fill y Anton Batlle fill del dit Barthomeu hereus 

del Mas Batlle de Dosrrius des de lo primer de janer 1512 y no mes a Sagimon Cañellas de la 

parrochia de Sant Joan de la Costa18 de una pessa de terra en lloc anomenat Alarit que entre 

altres confrontacions confronta ab la riera de Dosrrius; a cens de 12 quarteres de blat bo 

mesura del dit lloch; y per entrada un parell de gallinas; la qual terra se tenia a cert cens del 

senyor del Castell de Dosrrius; a for19 de 70 lliures las ditas 12 quarteres barceloneses ab 

facultat de quitar fet en Dosrrius a 24 de maig 1508. Nota que no es clos. 

                                                           
18 Sant Joan de la Costa formaria part del districte notarial de Sant Celoni. 
19 A for significa a preu de. 
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Número 55  

Donació que fa Saura de Cartella muller del quondam Bernat de Cartella a Galçeran de Cartella 

son fill y als seus y aqui ells voldran del Castell de Dosrrius que tenia per lo Prior de Casserres: 

ab totes les posesions y honors que en dit terma tinga; y en Canyamas ÿ en Argentona, y en 

Sant Julia de Monsenÿ en lo lloc dit lo Molar pertanents del domini de Dosrrius los quals coses 

li pertanÿian per veu ÿ succesio de son pare Bernat de Dosrrius; ÿ de Bernat de Dosrrius tambe 

son germa. fet a 11 de las klenas de setembre 1263 Notari Joan de Porcharÿs: Nota que es 

transumtat en lo número 46 es lo mateix. 

Número 56 

Constitucio de procuradors als notaris ÿ escrivants jurats de las Corts de Veguer ÿ Batlle de 

Barcelona per a continuar la scriptura de ters ÿ delmes guarantigias en lo acte de violari pensio 

80 sous moneda de terno creat per Mestre Bernat Ramentor phisych a favor de Galçeran de 

Cartella senyor de Dosrrius feta per Guillem de Brugueras, Guillem Esteper, Bernat Aler, Pere 

Oliver ÿ Pere Gavarra tots de Dosrrius los quals en dit violari son fianzas rebut en poder de 

Pere Sallmonÿa Notari de Barcelona als 17 de las klendas de novembre de 1340. 

Número 57 

Donació feta per Ramon Berenguer de Cartella donzell senyor del Castell de Dosrrius en favor 

de la senyora Francesca filla de Guillem Staper del terme de dit Castell dels drets ÿ accions a 

ells pertanents ÿ cedits per causa de la donació entre vius feta per lo homens de dit Castell a 

favor de dit Ramon Berenguer de Cartella ab acte fet en la rectoria de Dosrrius en poder de 

Guillem de Puig Rector de dita Iglesia als 4 de juliol 1366. Es dita donacio en poder de Ramon 

de Massana Notari de Barcelona als 19 de maig 1368. 

Número 58 

Diffinició de censal feta per lo Abat y Monjos del Convent de Sant Salvador de Breda20 a favor 

de Galçeran de Montsserrat de Sentmanat donzell en Barcelona domiciliat; preu 3000 sous ÿ 

150 moneda de terno de pensió que feya ÿ prestava lo honorable Guillem de Cartella y Isabel 

sa muller senyora del Castell de Dosrrius lo qual censal fora fet en Ostalrrich a 18 de dezembre 

1408 rebut en poder de Pere de Colomer de dita vela notaria;  en la qual diffinició ÿ es la cessió 

y es rebut en poder de Francysco Macella Notari de Barcelona als 27 de dezembre 1446. 

Número 59 

Precari o laudació y aprobació feta per Galceran de Cartella donzell domiciliat en Dosrrius y 

Agnes de Vallmajor de dita parrochia a favor de Arnau Rispau de la parrochia de Sant Martÿ de 

Mata y als seus de unas pessas de terra ÿ casas ab abres de differents generos es a saber de 

una pessa de terra que dit Rispau te en lo terme de Dosrrius, en lo lloch anomenat 

Assausinella, y de aquella altre situada en dit terme en lo lloc anomenat Asalabat; la qual dit 

Rispau juntament ab Bernat Berenguer y Pere Mir de Mata per endivis posseheix en dit lloch; 

de la qual dit Rÿspau ne te la quarta part comunament ÿ per indivis; ÿ lo dit Pere Mir ne te la 

meytat; y lo dit Berenguer la altre quarta part; de la qual pessa de terra dit Rÿspau fet als 

succesors, tasca y regoneixensa de tots los splets de pa ÿ de vi que diu donara en dita pessa de 

terra; es a saber tasca; ÿ per cada quartera de blat dos diners de terno per la regoneixensa; y 

                                                           
20 El monestir de Sant Salvador de Breda és un antic cenobi benedictí situat a la localitat de Breda, a la 
comarca de la Selva. Viquipèdia. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Benedict%C3%AD
https://ca.wikipedia.org/wiki/Breda
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Selva
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en cas que si fasa vi; aÿ de donar dos diners per cada samal21 de raims; y que no puga batrer ni 

partir sens presencia del Batlle a qui dega donar dinar; y tot asso dintre lo terme puga fer y no 

altrement. Y en cas ques deixe de cultivar algun anÿ dita dos pessas de terra ayen de donar 1 

sou de moneda de terno per Sant Pere y Sant Feliu; fou fet en poder de Guillem de Bonmatÿ 

notari de Sant Seloni a 8 de febrer 1374. 

Número 60 

Permuta feta per y entre Fra Arnaldo de Torno prior del monestir de Sant Pere de Casserres ÿ 

lo venerable Galçeran de Cartella Casla de Dosrrius de unas pessas de terra es a saber la una 

de dit Prior que la te per libero y franch alou la qual Guillem Staper de dita parrochia te per 

Bernat de Vallmajor sots domini y alou de dit Monastir la qual se termina a sol ixent ab honor 

del Mas de Cartella; a mitjdia ÿ a sol ponent ab honor del mas den Fonollet; y a tramontana ab 

lo cami publich que alli passa y lo altre ço es la de dit Cartella que tambe la tenia per libero ÿ 

franc alou la qual possehia Bernat Ferrer de dita parrochia; a cens de 1 sou de Barcelona 

pagador lo dia de Nadal; que afronta a sol ixent ab lo residuo honor de dit Bernat Ferrer; que 

tanbe es en alou de Cartella; a mitjdia en lo cami publich que alli passa; a sol ponent ab honor 

del Mas de Viñes; y a tramontana ab honor del Mas Staper. Fet a 14 de las klendas de mars de 

1335 es firmat de ma propia el prior y religiosos de dit convent y monastir de Casserras y no es 

clos per Notari. Se adverteix que aquest acte quant convingues infaliblement se trobaria en lo 

archiu de dit monastir. 

Número 61  

Confessio y regonaxensa de esser home propi ÿ solido del monastir de Sant Pere de Casserras 

feta per Ramon Canÿadell fill de Guillem Canyadell de la parrochia de Sant Esteve de Canyamas 

en favor de la senyora Agnes muller de Bernat de Cartella ÿ a Galçeran de Cartella son fill per la 

qual regoneixensa promet fer quiscun anÿ per Nadal una lliura de cera y allo o promerte ab 

fianzas. Lo que fora fet als 6 de las nonas de maig 1317. En poder de Berenguer de Valseca 

notari public de Barcelona. 

Número 62 

Precari o loacio y aprobacio que fa lo Prior de Casserras a favor de Guillem de Finestras ÿ de 

Guillerma sa muller de Dosrrius de totas aquellas casas ab una feixa de terra en la qual son 

situadas ab lo sol edificis ÿ dames drets, de les quals tal de Noguers y Ducendis muller sua de la 

parrochia de Sant Esteve del Coll los ne avia fet stabliment ab acte fet a 3 dels idus de febrer 

de 1320. fora feta dita regoneixensa a 14 de las klendas de mars 1335 en poder de Guillem 

Tolza Notari de Sant Celoni. e afrontan dites casas y feixa de terra a sol ixent y a mitjdia ab lo 

carrer de Dosrrius y part ab lo carrer publich a sol ponent ab lo mateix carrer publich; ÿ a 

tramontana ab honor de G. Roura. És firmat per raho de senyoria. 

Número 63 

Stabliment fet per senyora Sibilia Isabel muller de Guillem de Cartella senyora de Dosrrius y de 

sos termes a favor de Riambau de Corbera Cavaller22 de tots los boschs de Dosrrius y Cañamas 

es a saber de tota rabassa tant de brugs23 com de arbossos com y ancara de tots y qualsevols 

                                                           
21 Un semal (dial. samal) és una portadora, el recipient per transportar vi. 
22 Aquest Riambau de Corbera seria un dels descendents del militar i darrer governador general de 
Sardenya (1348-54), fill dels senyors del Far. 
23 La rel del bruc s'empra per fer pipes, el brancam per fer graneres, i tota la planta per combustible. 
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arbres ab certa limitacio. Ço es que ninguna persona de qualsevol grau que si li sia licit lo poder 

arrebassar en dits termes sens llicencia del dit Corbera. Lo qual stabliment es a cens de 40 sous 

barcelonesos de terno pagadors quiscun anÿ a Nadal; y de una dotzena de naps; fet en lo 

Castell de Dosrrius a 15 de desembre 1419. No es clos. 

Número 64 

Confessio ÿ regoneixensa que fa Bernat Rubeÿ fill de Pere Rubeÿ y Elyssenda quondam sa 

muller de la parrochia de Dosrrius de ser propi y solido; a favor del Prior de Casserras; y de 

Galceran de Cartella castella del Castell de Dosrrius; ab obligació per raho de domini de donar 

per Nadal quiscum anÿ una lliura de sera fet a 4 de janer 1336 en poder de Guillem Tolza 

Notari de Sant Celoni. 

Número 65 

Apellacio presentada per Guillem de Orta procurador de la senyora Agnes viuda de Galceran 

de Cartella a Bernat de Pedra administrador dels reddits del serenysim senyor Rey; apelantse 

de certa vexacio que dit administrador feu en exactio del dret de bonatge24 lo qual 

administrador despres de deduir de sa justicia fou obligat a abstenirse de la exactio25 de dit 

bonatge  que en concideracio dels papers enseñats per part de dita Cartella y en particular de 

la venda que lo Rey don Jaume de bona memoria li feu de dit dret. La qual apellacio fou feta en 

diffunts klendarys. Lo primer dels quals fou a 16 de las klendas de mars 1328 en poder de Pere 

de Torruella Notari de Barcelona. 

Número 66 

Inventari pres en tercer lloch per haver vingut a noticia de las cosas en ell contingudas despres 

de aver primer y segon inventari per la senyora Agnes muller del quondam Bernat de Cartella 

rebut en poder de Berenguer de Vallseca Notari de Barcelona als pridie die de las nonas de 

desembre de 1315. 

Número 67 

Venda que fa Pere Riubey y Elyssenda sa muller y sa mare Ermessenda de la parrochia de 

Dosrrius a favor de Ramon de Radolf y de Bernarda sa muller de dita parrochia de un camp 

prop la capella de Santa Eularia situat que es tenia per lo monastir de Casserras y son prior; y 

per Elyssenda de Dosrrius muller de Galceran de Cartella y afronta a sol ixent ab honor de 

Galçeran de Vallmajor a mitjdia ab honor de dita Capella a ponent ab lo ort de dita capella a 

tramontana ab lo canto de las casas de dita capella.per preu de 20 sous barcelonesos de terno 

dels quals se confessan estar pagats en poder de Guillem per dia ÿ any. Nota que no es firmat 

per raho de senyoria y se creu. Lo notari fou per lo Rector de la iglesia. 

Número 68 

Concordia feta sobre la controversia moguda entre Hugo prior de Casserras y Bernat fill de 

Bernat de Dosrrius y de Dolça sa mare curadora de son fill; ab intervenció del Bysbe de 

Barcelona y del de Vich en presencia de moltes memorables personas; la qual conte en si la 

divisio de moltas cosas ques feu entre dit Prior y dit Bernat de Dosrius; e la qual y es lo decret 

                                                           
24 El bouatge seria un impost sobre esdeveniments com el naixement, casament,... (https://histoire-de-
la-douane.org/leude-de-collioure-lieude-du-boulou/).  
25 Exactio significa cobrament. 
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del senyor rey Alfonso26 que fou feta a 5 de las klendas de Abril de anÿ de la incarnacio del 

senyor 1177 en poder de Valenti de Petra Notari de Vilafranca. 

Número 69 

Acte en lo qual lo sagrista del monastir de Casserras sobresegue o cessa de la demanda que 

tenia feta a la senyora Agnes de Cartella; sens perjudici de demanarla en avant de la potestat 

del Castell de Dosrrius fet als 15 de las klendas de novembre de 1326 en poder de Pere Venrell 

notari de Barcelona. 

Número 70 

Assignacio de curadora en favor de Elyssenda muller de Galceran de Cartella feta per Romeu 

de Marymon veguer de Barcelona dels fills a ella y a dit Galceran de Cartella comuns feta als 7 

dels idus de mars 1-93 en poder de Bernat de Ossona Notari de Barcelona regent la escrivania 

de la cort del veguer. 

Número 71 

Inventari quart pres per la senyora Agnes muller de Bernat de Cartella curadora de sos fills de 

part de la heretat y bens de son marit; fet a 4 de las nonas de junÿ de 1316 en poder de 

Berenguer de Vallseca Notari Public de Barcelona. 

Número 72 

Privilegi de capita dels termes y parrochias de Dosrrius y Cañamas donat per Joan Reÿ de 

Arago27 a favor de la persona de Pere Vallmajor per revocacio de Joan Oms; donat en Torruella 

de Mongri a 17 de 1472. 

Número 73 

Donació y heretament en capítols matrimonials que fa la senyora Elysabhet Maria de 

Sentmanat a favor de Henrrich de Sentmanat fill seu a contemplacio del matrymoni aleshores 

celebrador ab la noble doñana de Oms filla de Don Anton de Oms ÿ de Ana Lucrecia sa muller 

ab los vincles en ella continguts ab la qual dona las cosas següents: Primer lo castell y terme de 

Dosrrius ab tots los drets y pertinencias de aquell; delmes, molins, jovas, tragins28, batudas29, 

taschas30, censos, parts de esplets ÿ totas les rendes ÿ emoluments de aquells; y tot y qualsevol 

dret de castell ab tota la plenitut de los drets; juntament ab Cañamas. Item lo delme de 

Arbusias y dret de delmar que te en lo bescomtat de Cabrera en dit terme de Arbusias. Item 

tota aquella heretat situada en lo terme de Sant Julia del Monsenÿ dita lo remolat y vuÿ lo 

Molar. Item tot aquell censal mort de preu ÿ propietat [...] y pensió 100 lliures que reb sobre 

les rendes reals de Caplliure. Item tot altre censal de preu 500 lliures y pensio 25 lliures que a 

15 de Doña Chantia de Cardona li fa y presta. Item altre censal pensio de set lliuras ÿ preu [...] 

que reb en y sobre les marcas31 [...]. Item altre censal pensio annual 8 lliures y propietat [...] 

que fa la byscomtesa de Palamos a 24 de mars. Item altre censal pensio 21 lliures y preu [...] 

                                                           
26 Es tracta del rei Alfons II d’Aragó (1157-1196). 
27 Joan II d’Aragó (1398-1479). 
28 La tragina era l’acció de transportar amb animals o amb carro i era una de les obligacions en benefici 
del senyor feudal. 
29 La batuda és el dret feudal consistent en una quinzena part dels fruits. 
30 La tasca és la prestació agrària que es pagava a més del delme i que solia consistir en l'onzena part dels 
fruits. 
31 La marca seria l’impost damunt persones o coses pel pas de la frontera o límits comarcals. 
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que reb sobre la seu de Urgell a 24 de mars. Item 10000 sous sobre la lleuda32 de Mediona. 

Item altre censal pensio [...] y preu 125 lliures 16 sous lo qual reb sobre les Baronias y honor de 

Eril. Item lo us de fruÿt a ella llegat per lo quondam Galceran de Sentmanat son marit en lo 

testament per ell fet en poder de Rafel Puig Notari de Barcelona feta en los capitols 

matrimonials entre dits Sentmanat ÿ Oms firmats en poder de Pau Renart Notari de Barcelona 

sots diversos Klendarys lo present dels quals fou a 12 de setembre 1541. 

Número 74 

Testament transumtat de Bernat de Cartella fill de Galceran de Cartella en lo qual instithueix 

hereu seu universal a Galceran de Cartella fill seu fet als 9 de las klendas de juny 1311: en 

poder de Ramon de Crosso Notari publich de Barcelona. Nota que importa per lo benefici de 

Dosrrius. 

Número 75 

Original del sobre dit Testament. 

Número 76 

Testament de Blanca muller de Galçeran de Cartella; ab lo qual instituheix hereu a Ramon 

Berenguer de Cartella son fill. Fet als 3 de dezembre 1366 en poder de Ramon de Massana 

notari de Barcelona. 

Número 77  

Testament de Galçeran de Cartella fa hereva a doña Isabel sa neta fet a 22 de octubre 1376 en 

poder de Pere Ortiz Notari publich de Barcelona te una clausula dintre. 

Número 78 

Testament de Elyssenda de Pano muller de Pere de Pano ab lo qual instithueix hereva a 

Elyssabet filla de Galceran de Cartella fet en lo monastir de Sant Feliu de Cadenas o Codinas a 

10 de Maig 1435 en poder de Joan Andreu Malera Notari del Castell de Cabanyas y sos termes. 

Número 79 

Testament sagramental33 transumtat a instancia de la senyora Elyssabhet muller de Galceran 

Montsserrat de Sentmanat per raho de la compra per ella feta del directe y alodial domini del 

Castell y terme de Dosrrius y altres, que lo Reverent Prior y convent del Monastir de Casserras 

tenian en lo terme de dit castell; fet dit testament per Gerbert Miró. Lo qual fa hereva a la 

anima ÿ fa differents llegats de moltissima inportancia. Fet en lo altar de Sant Thomas Apostol 

de la Iglesia de Sant Jaume en la forma acostumada als 5 dels idus de janer anÿ 14 del Reÿ 

Felip34. 

Número 80 

Precari o loacio ÿ aprobació fet per Fran Ramon Prior del Monastir de Sant Pere de Casserras ÿ 

Elyssenda de Dosrrius ÿ Bernado fill seu; a favor de Berengude de Podido o Pujol de dita 

parrochia de tot lo mas anomenat de Podido o Pujol ab tots sos honors ÿ possesions ab [.] la 

                                                           
32 Tribut que es pagava per l'entrada de mercaderies dins una vila o altre lloc. 
33 Constitueix un testament atorgat quan el testador es troba de viatge fora del seu domicili, de paraula o 
per escrit, davant dos testimonis almenys. 
34 Es refereix a Felip I de França, rei de 1060 a 1108. 
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qual [.] termina a sol ixent ab honor del Mas Oliver y del Mas de Olzina, a mitj dia ab honor de 

dits masos, Oliver ÿ Olzina y del Mas de Lagostera; a sol ponent ab honor del Mas Llagostera ÿ 

Olzina; y a tramontana ab honor del Mas Batlle; per raho del qual Mas y pertenencias deuen 

ser dits Pujols homes propis solidos ÿ affocats; a cens lo dia de Sant Pere ÿ Sant Feliu del mes 

de agost de 2 quarteres de blat bo ÿ tres quarteras de blat ab la tercera part de spelta; una 

quartera y mitja de civada a mesura del Castell ÿ per Nadal un parell y mitj de gallinas ÿ 16 

diners monenda de tern; y quatra quarteras de vi y mitja y 8 diners un anÿ y altre anÿ 8 y 

malla35 pro molis y quatre samals y mitja de fems ÿ tres ous; ÿ tots aquells serveÿs que de dit 

mas per los possesors de aquell dits Prior y dita Elyssenda de Dosrrius ÿ los succesors an 

acostumat rebrer; fet al pridie de las klendas de setembre 1297 en poder de Ferrer de Calders 

Notari de Cardedeu. 

Número 81 

Precari fet per Galceran de Cartella senyor de Dosrrius y Blanca sa muller ÿ Bernat de Vallmajor 

fill y hereu de Berenguer de Vallmajor quondam y Guillemona sa muller a favor de Bernat de 

Ossona en la parrochia de Sant Andreu de Llavaneras; de una pessa de terra ab los drets y 

pertinencias de aquella que los hereus del dit Ossona possehien en lo terme de Dosrrius y la 

parrochia de Canyamas en lo lloch anomenat Pereyo; la qual la te per dits Cartella ÿ Vallmajor 

per indivis la prestacio de tascha y a regonexensa de tots splets de pa ÿ de vi: a qual se 

termina, a orient ab honor del mas Libra, a mitj dia ab honor den Major, a sol ponent ab honor 

de Berenguer de Latono y part ab honor de dit Cartella, y a tramontana ab honor de Berenguer 

de Petrono. Item altra pessa de terra plantada de arbres, que los antecessors del dit Ossona an 

possehit en lo terme de dit Castell de Dosrrius y en la parrochia de Cañamas en lo lloch 

anomenat Asaulmela y se termina a orient ab un torrent que alli dyscorra; a mitj dia ab honor 

den Freguch; y den [.] Berenguer; a sol ponent ab honor de Berenguer de Latano; y part en 

honor de dit Bernat Berenguer y a tramontana en honor de G. Pelegri: a prestacio de tascha y 

de tots los splets de pa ÿ de vi y per cada quartera de blat dos diners per raho de la 

regoneixensa; y si en ditas pessas y aura raims a prestacio de dos diners per cada samal y 

berenar als batlles que duidiran lo blat es a saber pa vi y formatje fet al pridie de las nonas de 

dezembre 1331 en poder de Guillem Tolza Notari de Sant Celoni. 

Número 82 

Apocha feta per Blanca muller de Berenguer Batlle de la parrochia de Dosrrius ÿ Bernat Batlle 

son fill a favor de Galceran de Cartella de tots y qualsevols diners fins lo dia avall escrit per dit 

Cartella a dits Batlles degues per qualsevol causas ÿ rahons fet a las klendas de maig 1348 clos 

per Pere Sabater domer mayor de Cardedeu tret de un capbreu o protocol que troba en la 

escrivania o rectoria de dit lloch. 

Número 83 

Donació feta per Bernat de Cartella fill de Galceran de Cartella quondam ÿ de Elyssendis sa 

muller a favor de Alemanda sa germana de 11000 sous moneda de torn ab los vincles en dita 

donació contengues feta als 11 de las klendas de mars 1302 en poder de Jaume de Malini 

Notari de Barcelona de la qual fa fe Jaume de Folcras Notari de dita ciutat regent las scripturas 

de aquell. 

                                                           
35 La malla equivalia a mig diner. 
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Número 84 

Venda feta per Guillem Manrresa de la parrochia de Dosrrius en favor de Galceran de Cartella 

de tot aquell censal de 6 diners moneda barcelonesa de torn y del dret domini ÿ fadiga que dit 

Manrressa tenia per pur libero ÿ franc alou sobre aquella pessa de terra cum insulis hinch inde 

positis la qual dit Cartella la havia comprada a Guillem March y a Francesca sa muller de la 

parrochia de Sant Esteve del Coll, situada en lo lloch anomenat Sasveneÿas; la qual se termina 

ab orient ab honor de Bernat Vallmajor, a mitj dia ÿ a sol ponent ab honor de Pere Vallmajor; y 

a tramontana ab honor de dit Manrresa per preu de 20 sous moneda de torn feta en poder de 

Guillem Bonmatÿ o Bonmacip Notari per totam terram als 9 de dezembre 1357. 

Número 85 

Donació ÿ stabliment fet per Agnes muller de Bernat de Cartella o de Dosrrius tudora dels fills 

de dit Bernat a favor de Arnau Taÿa de dita parrochia de una pessa de terra ab ses pertinencias 

situada en dita parrochia y en la Costa del Castell la qual se termina a orient ab honor del Mas 

Tiner y part en honor del mas den Manrresa; a mitj dia ab honor de dit mas den Manrresa a sol 

ponent y tramontana en honors de dit Castell a prestacio de tascha de tots fruÿts fet als 7 dels 

idus de Agost 1316 en poder de Berenguer de Caldes Notari de Caldes de Monbuÿ. 

Número 86 

Venda feta per Llorens Gavarra olim nomenat Llorens Resclosa de la parrochia de Dosrrius 

senyor util y propietari del Mas Gavarra en favor de Galceran de Cartella Primer de tot aquell 

censal de nou vuytans de forment mesura de Dosrrius pagadors per Sant Pere y Sant Feliu. 

Item de altre censal de 2 sous moneda barcelonesa de torn pagadors a Nadal. Item de altre 

censal de dos parells de gallinas pagadoras per Nadal. Item de altre censal de 300 pinyas 

pagadoras a Nadal; los quals censals quedan acigurats en ÿ sobre dit Mas Gavarra lo qual 

confessa tenir en alou de dit Cartella; a cens de una quartera de forment ÿ dues quarteras de 

ordi a mesura vella del Castell de Dosrrius; ÿ de dues jovas en lo temps que dit Gavarra tinga 

animals de llaurar; es a saber una per lo sembra y altre pel batrer, y una tragina en lo tems que 

tinga animal o bestia. Lo preu de quals censals son 35 lliures 15 sous barcelonesos de torn. feta 

a 4 de novebmre 1362 en poder de Guillem Bonmacip Notari per totam terram. es la apocha al 

peu. 

Número 87 

Apocha feta per Ramon de Pujol de Dosrrius a Francesca filla de Pere Ramon de Mata del 

terme de Mataro de 500 sous moneda de torn per lo dot que li constithui a contemplacio de 

son matrÿmoni del qual dot li fa de creix 250 sous de la mateixa moneda feta en Mataro a 25 

dezembre de 1363 en poder de Pere Martÿ Notari de Barcelona ÿ de tot lo terme de Mataro. 

Número 88 

Regoneixensa de feu y de ser home propi feta per Francisco Canÿadell fill de Bernat Canyadell 

de Canyamas en favor de Ramon Berenguer de Cartella senyor de Dosrrius feta a 16 de juliol 

de 1368 en poder de Guillem de Podio Notari de la parrochia de Dosrrius. 

Número 89 

Precari fet per lo prior de Casserras ÿ per la senyora Sancia de Cartellá y Galceran son fill a 

favor de Pere Matheu ÿ als seus, del Mas Carbonell ab sos drets y pertinencias situat en 

Dosrrius a cens de 16 diners moneda de torn y una gallina per Nadal ÿ per Sant Pere ÿ Sant 



Transcripció de “Nota de actes de Dosrrius, Torre de Sant Andreu de Palomar, Mas Llado, Mas Guinardo. Arbucias. 
Censos y Censals de Barcelona” 

20 
 

Feliu mitja quartera de blat a mesura censual de dit castell; y una quartera de blat ab la tercera 

part de espelta; ÿ una quartera de espelta tot a dita mesura; y per tots Sants un quintar y mitj 

de vi y per pascua un ou ÿ 2 diners ÿ malla de dita moneda; y an der fer los demes serveÿs per 

meÿtat ÿ han de ser homes propis fet a 4 de las klendas de Abril 1274. Nota que no es clos sino 

format per rahó de senyoria del prior. 

Número 90 

Sagrament ÿ homenatge prestat per Galceran de Cartella; senyor de Dosrrius ab lo qual 

confessa tenir dit castell per lo prior y monastir de Casserras asi la investidura del feu feta per 

lo Prior al dit Galceran fet a 15 de las klendas de novembre 1332 en la escrivania de Casserras 

del qual fa fer Ferrer de Fontanella prevere regint la dita escrivania. 

Número 91 

Sentencia promulgada per Ramon de Torlano jutge del senyor Reÿ sobre la questio moguda 

entre Galceran de Cartella Guillem de Sant Ilari de Cardedeu y los homes del Monastir de 

Casserras; sobre la contribucio del feu al senyor Reÿ; ab la qual se declara que los homes de 

Dosrrius ni dit Galceran de Cartella no dehuen contribuir a la cera que lo prior de Casserras a 

de fer al senyor Reÿ la data de la qual fou a 8 de las klendas de maig 1281 en poder de t. 

Sanarres Notari de Barcelona. 

Número 92 

Procura ab libera administracio pera plets que fa la senyora Agnes muller de Galceran de 

Cartella senyor de Dosrrius a favor de Bernardo de Canÿellas parent seu ÿ de Bertran de 

Canyellas son germa feta a 14 de las klendas de juliol 1318 en poder de Pere de Cudinachs 

domer de la iglesia de Cardedeu. 

Número 93 

Venda transumtada del Castell de Dosrrius feta per Ahaladis ÿ Berenguer Accnis en favor de 

Gerberto Innonis per preu de 30 onzas fet als 7 dels idus de juny anÿ 13 del Reÿ Philip en poder 

de Guillem Presbíter Sacerdot clos per Delmau Oller Notari de Vilafranca. 

Número 94 

Regoneixensa de feu feta per Bertran de Canÿellas fill de Guillem de Canyellas ÿ de Berenguera 

sa muller de la parrochia de Canÿamas a favor del prior de Casseras ÿ de Galçeran de Cartella 

casla del castell de Dosrrius per la qual li confesa prestar una lliura de sera per Nadal feta a 3 

de las nonas de janer 1336 en poder de Guillem Tolza Notari de Sant Celoni. 

Número 95 

Apocha dotal feta per Ramon de Pujol fill de Berenguer de Pujol y de Agnes sa muller de 

Dosrrius a favor de Alamanda fill de Arnau de Insulis de Sant Martÿ de Moscarolas de 900 sous 

moneda de Barcelona de torn ÿ lin fa de creix 450 los quals dot ÿ creix li acigura sobre lo mas 

seu anomenat del Pujol; lo qual mas se en Dosrrius en alou de Galçeran de Cartella feta a las 

klendas de maig 1337 en poder de Rector [...] de Dosrrius. 

Número 96 

Acte de promesa i endemnitat que fa la senyora Agnes muller de Bernat de Cartella a favor de 

Galceran de Cartella son fill y de Fulana; ÿ de Sibilia sa muller ÿ de Guillem Gavarra Guillem 
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Staper Bernat Alier, Sibilia sa muller y de Bernat de t. dit del terme de Dosrrius per raho de 

violari en que se avian obligats de 150 sous pagadors a las klendas de junÿ a Guillem de Orta 

Cavaller per acta rebut en poder del Notari avall escrit pridie Klendas junÿ del any infrascrit fet 

als 3 de las nonas de juny 1335 en poder de Pere Figuera Notari de Barcelona. 

Número 97 

Stabliment a cens de 6 diners firmat per Pere de Manrresa y Saurina sa muller als 6 dels idus 

de maig 1332 en poder de Guillem Tolza Notari de Sant Celoni: a favor de March de Rabassa ÿ 

de Geraldá sa muller de la parrochia de Dosrrius. 

Número 98 

Precari fet per Guillem de Brugueras y Sibilia sa muller de la parrochia de Dosrrius a favor de 

Bernat Alier ÿ de Sibilia sa muller de dita parrochia de una feixa de terra drets ÿ pertinencias de 

aquella situada en dita parrochia en lo lloch anomenat devant Polell la qual se te en alou de 

Galceran de Cartella la qual se termina ab orient ab honor de Bernat Miro y part ab honor del 

Mas Oliver; a Mitjdia ab honor de Ramon Mir; a sol ponent ab honor de Bernat Mir ÿ part ab 

honor de Bertran Ferrer; y a tramontana ab lo residuo o honor de dit Bruguera fet a 9 de las 

klendas de mars 1334 en poder de Guillem Tolza Notari de Sant Celoni. 

Número 99 

Apocha feta per Bernat de Bigues Cavaller en favor de Galceran de Cartella senyor de Dosrrius 

son sogre de tot lo interes a dit Bigues degut per raho de aquells 7000 sous que dint son sogre 

li quedava devent per raho del dot de sa filla com de dits 7000 sous y de dit adot ja y confessa 

ab dita apocha estant plenament satisfet feta als 8 dels idus de juliol de 1340 en poder de 

Berenguer Symon Notari publich per totam terram. 

Número 100 

Procura pera plets feta per Bernado de Cartella Bertranet de Cartella ÿ Alamanda fills de 

Berenguer de Cartella a Guillem de Vallverde; feta als 4 de las nonas de octubre 1326 en poder 

de Francesch de Rafecas Notari public de Barcelona. 

Número 101  

Regoneixensa de feu que fa Pere de Castella fill de Guillem Castella y de t. muller sua de la 

parrochia de t. a favor del prior de Casserras ÿ de Galçeran de Cartella Carla del Castell de 

Dosrrius a prestacio de una lliura de sera per Nadal feta a 3 de la nonas de anÿ 1336 en poder 

de Guillem Tolza Notari de Sant Celoni. 

Número 102 

Regoneixensa omenatge de feu feta per Alexandro de Tapiolas Bernat Brugueras Berenguer 

Siver Guillem Gavarra, Pere Oliver ÿ Guillem Oliver de la parrochia de Dosrrius ÿ Jaume de 

Mataro ÿ Bernat de Mataro de la parrochia de Mataro; a favor de Galceran de Cartella fill ÿ 

hereu de Bernat de Cartella; la qual fora a requisicio de Bertran de Canyellas son avi feta als 7 

dels idus de setembre 1315 en poder de Berenguer de Vallseca Notari de Barcelona. 

Número 103 

Debitori firmat per Berenguer Mirrego ÿ Oliva sa muller de la parrochia de Dosrrius a favor de 

Joseph Zarach per causa de mutuo o presta de pur caital de 79 sous moneda de torn fet a 16 
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de las klendas de novembre 1278 en poder de Alamanÿ [.] ÿ de Pere de Termino Notari de 

Barcelona. 

Número 104 

Apocha feta per t. ÿ Pere Ferrer de la parrochia de Dosrrius en favor de Valenza muller de Pere 

Oliver de dita parrochia de 190 sous barcelonesos de terno per raho de una deixa de 

consenblant quantitat feta per Galcera de Cartella feta en Sant Celoni a 29 de janer 1372 en 

poder de Guillem Bonmacy Notari de dita vila. 

Número 105 

Apocha feta per Bonanat de Vilar de Sant Celoni en favor de Berenguer de Pujol de la parrochia 

de Dosrrius de tots y qualsevols deutes y comtas fet a 9 de las klendas de setembre 1341 en 

poder de Guillem de Ginesta prevere Notari publich de Sant Celoni per lo Rector de dita vila. 

Número 106 

Procura pera demanar y rebrer feta per Francesch de Pano o Pau senyor del lloch de Pau del 

Comtat de Ampurias en favor de Galceran de Cartella son gendre feta en Pau a 7 de febrer 

1433 en poder de Pere Negre Notari de Rosas. 

Número 107 

Presentacio de una lletra o requesta a la senyora Agnes de Cartella ÿ a sos fills a instancia de 

Francisco Mataro de la parrochia de Sant Julia de t. com a procurador de Galceran de Cartella 

feta als 6 de las klendas de octubre 1326 en poder de Guillem de Estrada Prevere Notari de 

Cardedeu. 

Número 108 

Sentencia arbitral feta per Berenguer de Viavia Prior de Clara sobre la questio moguda entre 

Oliver de Ossina en nom de sa muller Maria; de una ÿ Guillem de Fonoyet de altre sobre un 

camp plantat de vinÿa lo qual camp fa tascha al Castell de Dosrrius la lacra de la qual fou a 6 de 

las klendas de setembre 1263. 

Número 109 

Donacio y heretament fet per Ferran de Libra ÿ Guillema sa muller de la parrochia de 

Canyamas en favor de Arnau fill seu; entre altres cosas del mas anomenat Libra ab las 

pertinencias de aquell situat en dita parrochia lo qual tenen per lo Monastir de Casserras ÿ per 

donya Elyssenda de Dosrrius ab tots los honors ÿ prossessions de dit mas feta als 5 dels idus de 

juliol 1294 en poder de Ferrer de Calders Notari de Cardedeu. 

Número 110 

Regoneixensa de feu feta per Berenguer de Castro de la parrochia de Dosrrius a favor de 

Sancia de Cartella y de Galceran de Cartella son fill per la qual confessa ferli ÿ prestarli quiscun 

any un parell de capons feta als 2 dels idus de febrer  [..]74. 

Número 111 

Regoneixensa de feu feta per t. Mir de Dosrrius en favor del Prior de Casserras ÿ de Galceran 

de Cartella senyor de Dosrrius per la qual confessa fer per Nadal quiscun any una lliura de sera 
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fet als 6 de janer, o de juny de 1336 en poder, se creu, de Guillem Bonmacip Notari de Sant 

Celoni. 

Número 112 

Donacio y heretament fet per Guillem Angles a favor de Elyssenda sa filla y entre altres cosas 

de tot aquell mas que dit Guillem te per lo prior de Casserras ÿ per donya Sancia de Cartella en 

lo terme de Dosrrius en lo lloch nomenat Mas de Pujol; feta als 13 de las klendas de febrer 

1266 en poder del Rector de Dosrrius o de Bernat de Corra prevere de Argentona. 

Número 113 

Divisio feta entre Ermenÿsendis Rubeÿ o Ruebi y Pere Matheu son marit de una part; y Pere de 

Pujol de altre, de totas las alzinas que los contrahents tenen en los masos en dita divisio 

specificats; feta als 12 de las klendas de mars 1270 en poder de Berenguer de t. 

Número 114 

Donacio per causa de nupcias feta per Pere Oliver en favor de una filla sua y entre altres cosas 

del Mas nomenat Oliver ab sos honors ÿ possesions en la qual se diu que en dit mas ÿ sia salvo 

lo dret ÿ domini a Galceran de Cartella senyor de Dosrrius per lo qual lo dit mas se te, feta a 3 

dels idus de junÿ 1345 en poder de Guillem de Ginestar per Ramon de Gaila Rector de Sant 

Martÿ de Arenÿs. 

Número 115 

Requesta presentada a Berenguer de t. a instancia de Galceran de Cartella en poder de Guillem 

de Estrada prevere ÿ Notari de Cardedeu alas klendas de novembre 1333. 

Número 116 

Transumto de la procura que fa lo sereníssim infant Joan primogenit del Reÿ de Arago y lo 

Mestre Racional Berenguer de Rielato; y Pere Çacosta Batlle General de Catalunya a favor de 

Francisco Ramonet porter de dit senyor infant per entregar en nom del senyor Reÿ com a 

procurador substitut del senyor infant Batlle General y Mestre Racional; qui o eran constituits 

per lo senyor Rey de Arago, pera entregar possesio corporal quasi a Fra Bernat Terrer Prior de 

Casserras del mer y mixt imperi; y tota jurydictio alta y baixa Civil ÿ Criminal ÿ altre qualsevol; 

de qualsevol naturaleza ÿ speccie que sia; la qual lo senyor Rey o dit infant tinguessen o los 

expectas en los Castells de Creixell de Roda ÿ de Bara y en los termes y [.] de aquells; feta dita 

substitucio en poder de Bernat de Jonqueria escriva del senyor infant ÿ notari per totam 

terram y clos dit transumto per Joan Maltas Cuitada de Barcelona Notari per totam terram. 

Vide lo número 4 y lo número 24 y número 26. 

Número 117 

Apocha de dot feta per Berenguer de Cartella filla de Galceran de Cartella senyor de Dosrrius y 

de la senyora Blanca muller de aquell en favor de Blanchetta sa muller filla de Guillem de 

Argentona senyora de la casa de Vallbona ÿ de Blanca sa muller de 6000 sous barcelonesos de 

terno ÿ altres cosas que li avia constituidas en dot ab los capítols fets en poder del notari y dia 

avall series. feta a 27 de febrer 1323 o be 63 en poder de Francisco de Puig Notari closa per 

Pere Borell Connotari seu. 
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Número 118 

Venda feta per Guillem Manressa de la parrochia de Dosrrius a favor de Galceran de Cartella 

per pur libero ÿ franch alou de un tros de terra ab sos drets ÿ pertinencias situat en dita 

parrochia en lo lloch anomenat a Sas Vinÿas; y se termina a orient ab honor de Vallmajor; a 

mitjdia ab honor de Pere de Vallmajor, a sol ponent ab honor de dit Pere y part ab honor de 

Jaume Jovell y a tramontana ab honor de dit Jovell per preu de 80 sous barcelonesos de torn 

feta als 8 de dezembre de 1358 en poder de Ramon Morell Notari de Barcelona. 

Número 119 

Testament sagramental de Bernat de Dosrrius ab lo qual entre altres cosas que disposa deixa a 

Bernat son fill, lo Castell de Dosrrius ab tots sos feus termes ÿ afrontacions segons ell lo 

possehia per veu de sos pares axi com aquells o tenian per sos antescedents. Item lo Castell 

seu de Montanÿda y sos drets. Item lo Castell de Tona ab sos señorias ÿ feus; ÿ lo feu de 

Mataro que te per Guillem de Castellvall per mort de sa muller. Item lo feu de Agell ÿ de 

Cabanas lo qual tenia per Pere de Sant Vicens. Item los masos ÿ alous de la mateixa Molar los 

quals tenia en la parrochia de Santa Maria de Martorellas y altres cosas. 

Item deixa a sa filla Beatriz aquell honor seu del Molar que tenia en lo terme de Monseny. Item 

deixa al infant que sa muller portava al ventre si seria fill aquella casa sita de Orta ÿ sos termes 

ÿ afrontacions ÿ altres alous que tenia ÿ possehia en lo territori de Barcelona per mort de sa 

muller Dulcia fet en un iglesia prop de Sant Pere de las Puellas a las klendas de Agost anÿ 41 

del Regene de T. Junior en poder de Pere de Coscon escriva jurat. 

Número 120 

Requesta que presenta lo Batlle de Dosrrius en nom de Galceran de Cartella y del Prior de 

Casserras al Veguer del Valles contenint dita requesta no haver pogut Jaume Sargila Sacx nunci 

de dit Veguer ordenar als homes de Dosrrius que anasen ab armes seguint las banderas del 

Reÿ per quant dits homes de Dosrrius eran propis de dits prior ÿ Cartella; feta a 4 de las 

klendas de juny 1347 en poder de Berenguer Symon Notari Publich de Granollers. 

Número 121 

Precari y nova lloacio fet per lo Prior de Casserras Galceran de Cartella Casla de Dosrrius ÿ 

Blanca sa muler en favor de Guillema de Serradas muller de Bernat de Terredas de dita 

parrochia del mas de Terradas ab las casas ÿ quintanas de aquell y drets ÿ pertinencias ab 

pacte que hajan de ser homes propis solidos ÿ affocats y que hajan de tenir habitat lo mas a 

cens per Sant Pere y Sant Feliu del mes de agost de un quartera de forment mesura de 

Dosrrius; mitja de civada; y cada anÿ a Nadal 16 diners; y tascha de tots fruts ÿ splets de pa ÿ 

de vi [.]; ÿ se termina dit mas a orient ab honor dels homens Vallmajors, a mitjdia ab la riera de 

Dosrrius ÿ ab honor de t. a sol ponent ab honor del mas Fonoÿet, a tramomentana en alou de 

t. y han de fer cada any dues traginas, una al monastir y altre al Carla y han de fer ÿ prestar 

quiscum any un ou al dit Carla y diners per la Mola es a saber 5 diners un any y altre 5 y malla 

fet a 11 de las klendas de mars 1335. Nota que no és clos sino firmat per rao de senyoria. Per 

lo Prior y altres monjos del Monastir de Casserras. 

Número 122 

Regoneixensa de feu y de ser home propi feta per Bernat de Vallmajor fill de Grau o Geraldo 

de Vallmajor de Dosrrius en favor del prior de Casserras ÿ de Bernat de Cartella per la qual 
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confessa fer quiscun any per Nadal una lliura de sera feta als 2 dels idus, o 6 de octubre de 

1341 en poder de Ferrer de Calders Notari de Vilamajor. 

Número 123 

Sentencia real en publica firma feta per lo llochtinent del Reÿ en la causa que la R. A. se 

aportava entre Barthomeu Vallmajor de una y Galceran de Sentmanat ÿ Elysabet Maria sa 

muller de altre ab la qual declara que la sentencia feta per lo jutge primitiu de la qual se 

interposa causa de apellacio fos confirmada in omnibg exceptat lo cap de las jovas ÿ tragins 

sobre del qual cap se declara en dita real sentencia que ditas jovas ÿ tragins no haurian de ser 

pagadas per dit Vallmajor de temps passats ans del plet. Sino tant solament a dia litigis mate. 

La laca de la qual fou a 17 de Abril 1590 closa per Francisco Payro escriva del Senyor Reÿ y 

Notari per totam terram. 

Número 124 

Regoneixensa de feu ÿ de home propi feta per Grau Rosell de la parrochia de Dosrrius a favor 

del prior de Casserras y de la senyora Agnes de Cartella muller de Galceran de Cartella ÿ de sos 

fills feta a 13 de las klendas de juliol 1316 en poder de Berenguer de Calders Notari de Caldes 

de Monbuy. 

Número 125 

Apocha feta per Ramon de Canÿellas fill de t. en favor de Agnes muller de Bernat de Cartella sa 

germana de 9 lliures 2 sous barcelonesos de terno las qual havian quedat en son poder de 

aquellas 10 lliures 12 sous de dita moneda que procehira del preu de un bestiar feta a 4 dels 

idus de janer 1330 en poder de Bonanat de Oliveras Notari de Barcelona. 

Número 126 

Precari fet per Galceran de Cartella domiciliat en Dosrrius y per Agnes muller de Pere de 

Vallmajor de dita parroquia a favor de Guillem Flaquer de la parrochia de Sant Martÿ de Mata. 

Primero de una pessa de terra que te ÿ posseheix junt ab Bernat Berenguer en lo terme de dit 

castell y parrochia de Dosrrius en lo lloch anomenat Aspontarro la qual te dit Flaquer en alou 

de dit Cartella en dos parts y en la tercera part per dita Agnes comunament ÿ per indivis; la 

qual se termina a orient ab honor de Bernat Berenguer, a mitjdia ab honor del Mas de Llado, a 

sol ponent y a tramontana ab honor del Mas Rubiol. Item aquella pessa de terra situada en dit 

terme y parrochia en lo lloch anomenat Sausenella la qual se termina a orient ab honor de 

Bernat Berenguer ÿ part ab honor del Mas Llado; a mitjdia ab honor de dit Berenguer, a sol 

ponent ab honor seu de Aspontarro; y a tramontana ab honor den Rubiol y part ab honor del 

Mas Llado. Item altre pessa de terra en lo lloch anomenat devant la font de amada; y se 

termena ab [...] ab honor del Mas Llado; a mitj dia y sol ponent ab honors de dit Berenguer y 

de Jaume Carbo; y a tramontana ab honor de Arnay Rispau; item altre pessa de terra qual dit 

Flaquer junt ab lo hereu del Mas Llado comunament ÿ per indivis en lo lloch anomenat 

Asafontanella la qual se termina; a orient ab honor den Faner, a mitjdia ab honors del Mas 

Grau o Geralt y den Nadal a sol ponent ab honor de dit Berenguer y a tramontana ab honor 

den Ferragut. Item altre pessa de terra situada en lo lloch nomenat Asanata que termina de 

una part ab honor den Pere de Ossona de altre part ab honor del Mas Llado; de altre part ab 

honor de Ramon Olivera; las quals pessas de terra te per dos parts per dit Galceran ÿ per la 

altre part per dita Agnes de Vallmajor comunament ÿ per indivis a prestacio de Tascha y 

regonexensa de los splets pa vi y obras ÿ per cada quartera de blat que es cultiva en ditas 
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pessas 2 diners de moneda de terno per la regoneixensa; y si en alguna y haura raims, aye de 

donar 2 diners per cada samal; y quant duidiran lo Batlle las parts li aye de donar berenar sens 

que pugan batrer fora del terme. Ab pacte que cas que nos cultivan ditas pessas aye de pagar 

quescun any 3 sous feta en Dosrrius a 8 de febrer 1374 en poder de Guillem Bonmacip Notari 

de Sant Celoni. 

Número 127 

Remisio36 que fa lo Veguer del Valles Pere Grimau ÿ de Barcelona a tots en comu y particular 

dels homens del Castell ÿ terme de Dosrrius del delicte que hauran comes en recaptar y 

sustentar a Guillem de Bon Macip notari per quant per certs delictas era cridat ÿ bannit; la qual 

remisio se fan per preu de 17 lliures feta en Barcelona a 7 de setembre de 1364 en poder de 

Berenguer de Fonoÿeda notari de Barcelona ÿ escriva de la cort del Veguer. 

Número 128 

Venda per temps de 8 anÿs feta per Berenguer de Cartella Casla del Castell de Dosrrius en 

favor de Benet de Valls de Sant Celoni del drets de bosquejar, o tallar bosch a effecte de feri 

naps en qualsevol part de dit lloch ÿ terme de dosrrius per preu de 16 lliures barceloneses de 

terno y quiscun anÿ durant dies vuyt anÿs una dotzena de naps feta en Dosrrius a 28 de 

octubre 1358 en poder de Guillem Bonmacip Notari per totam terram. 

Número 129 

Comanda feta per Joan Lirana de la parrochia de Monmaló ab la qual confessa tenir ÿ guardar 

del senyor Guillem Galceran de Cartella 16 lliures las quals ly promet tornar sempre que sia 

requerit feta en Granollers a 28 de setembre de 1456 en poder de Jaume Mata Notari de 

Granollers. eshi la apocha del peu. 

Número 130 

Donació entre vius feta per Valenza que fou muller de Pere Oliver de la parrochia de Dosrrius 

en favor de Galçeran de Cartella de tota la sua dot ÿ de tot so ÿ quant de drets ÿ accions 

tingues ÿ ly conpetijan en ÿ sobre lo Mas Oliver que fou de dit son marit y en ÿ sobre las 

heretats ÿ bens de aquell; tant per raho de dita sa adot que son 950 sous barcelonesos de 

terno dels quals dit son marit len avia fet carta dotal ab acte fet als 3 dels idus de junÿ 1335 en 

poder de Guillem Ginestar deservint la iglesia de Sant Martÿ de Arenÿs per Ramon Saÿla Rector 

de dita Iglesia; com y tambe per altre qualsevol causa ÿ raho feta en Sant Celonÿ a 29 de janer 

1372 en poder de Guillem Bonmacip Notari de dita vila. 

Número 131 

Apocha feta per Valenza muller de Pere Oliver de Dosrrius feta en favor de Pere de Vallmajor ÿ 

de Pere Ferrer de dita parroquia de 90 sous barcelonesos de terno a ella restaneja pagar de 

aquells 150 sous de dita moneda que li estava devent Galceran de Cartella per las rahons 

contingudes en un debitori fet en Sant Celonÿ per dit de Cartella a 22, o 21, o 29 de janer 1372 

en poder de Guillem Bonmacip Notari de dita vila feta dita apocha a 21 de febrer 1373 en 

poder de dit notari. 

                                                           
36 La remissió és l’acte de perdonar un delicte o una infracció. 
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Número 132 

Acceptacio de la gracia que fan los priors del Monastir de Casserras a la senyora Agnes de 

Cartella de no esconbrar37 lo Castell de Dosrrius ni buydar aquell per si ni per sa familia ni 

mobles per quant en lo acte de la venda de la potestat de dit Castell dits priors li feran dita 

gracia feta a 4 de las nonas de juny 1316 en poder de Berenguer de Vallseca Notari de 

Barcelona. 

Número 133 

Apocha feta per Joan Hilli de la Thesoreria del senyor Reÿ ciutada de Barcelona procurador 

constithuit de Pere de Vall conceller ÿ Thesorer consta de la procura en poder de Francisco 

Ladernoso Notari de Barcelona a 25 de Abril prop passat en favor del Prior del Monastir de 

Casserras de 9000 sous que son lo preu de la venda per lo senyor Duq ÿ altres persones del 

senyor Reÿ dels castells de Creixell Roda ÿ Bara situats en la vegueria del Panades feta en 

Barcelona a 28 de setembre 13 ÿ tants en poder de Joan Ulzyna Notari de Barcelona del qual fa 

fe t tenint y regint sas scripturas: Nota que es transumto. 

Número 134 

Regonexensa de feu y confessio de homes propis  feta en favor de la senyora Agnes muller de 

Bernat de Cartella ÿ de sos fills per t. Mir fill de dit Ramon Guillem de Vallmajor; Bernat de 

Terradas, Berenguer de Vallmajor, Guillem Ferrer, Guillem de Roura, Pere de t. tal villa, 

Berenguer Despedro, Brambau de Bosch, Berenguer Jaume; Berenguer Mir, Guillem de Puig, 

Francesch Rubei; Berenguer de [.] tal Manrresa; Guillem Jovell; Bernat Despalau t. Berenguer 

Mir; Guillem de Vallmajor, Bernat de Fonollet, Izern Pere de Leno, Guillem de Gel, Arnau t. 

Guillem Despedro, Guillem de Canyadell, Guillem Maltes, Arnau Despanis, Pere Izern fill de dit 

Pere; Ramon Saÿllella; Guillem Llado, Galçaran Saulet; Pere de Oli, Bernat de Rupit, Pere Rupit, 

t. Bernat de Rugent; Berenguer Canyadell; Jaume de Rugent; Arnau de Gel; Symon de Rimble; 

Ramon Canyadell; Pere Lladó; Pere t.; Jaume de Hom; Ramon Dosset; Berenguer Padro de la 

parrochia de Canÿamas tots de Dosrrius la qual feran convocats y congregats en la iglesia o 

casa del Rector feta als 7 dels idus de setembre 1315 en poder de Berenguer de Vallseca Notari 

de Barcelona. Nota quey a forats y axi faltan alguns noms; al que seria bo per lo molt que 

importa fer lo traurer. 

Número 135 

Procura pera plets pera cobrar 229 florins de Arago de Nando Segui, feta per Albert Serilla ÿ 

Bernat de Vilacorba donzells a favor de Guillem de Cartella ÿ Ramon de Blanes feta a 8 de janer 

1392 en primera en poder de Guillem Mares notari de dita villa de [.]. 

Número 136 

Venda feta per Ermasendis Vuba ÿ Pere son fill de la parroquia de Dosrrius en favor de Pere 

Manrresa ÿ de Sibila sa muller de un camp que tenian per los senyors del Castell dit; lo qual se 

termina a orient ab lo mas de Pujol a mig dia ab dit mas de Pujol, a sol ponent ab la riera; y a 

tramontana ab honor del mas de Aulina; per preu de 20 sous barcelonesos de terno; feta a 6 

de las klendas de juliol 1281. Nota que no es clos; sino firmat per raho de senyoria per lo prior 

de Casserras. 

                                                           
37 Netejar, alliberar, buidar, evacuar un lloc de coses o de persones expulsant-les. 
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Número 137 

Servitut o llicencia de poder carregar sobre una paret concedida per Guillema Castellara muller 

del quondam Jaume Castellar de Dosrrius a Guillem Riambau de dita parrochia ab los pactes en 

ella continguts feta a 4 dels idus de junÿ 1332 per Bernat de Comas o Cumbÿ prevere ÿ notari 

de Cardedeu. Com a regint la escrivania de dita parrochia. 

Número 138 

Stabliment fet per Guillem de Vallmajor ÿ per Geralda sa muller a favor de Riambau Bosch ÿ a 

Elÿssendi sa muller de la parrochia de Dosrrius de una pessa de terra que dits Vallmajor tenen 

per pur libero ÿ franch alou ab pacte que en aquella ÿ ayan de construir casa y habitar en ella; 

la qual se termina a orient en honor de Galceran de Vallmajor; a mij dia ab la riera a sol ponent 

en honor de dit Bosch; ÿ a tramontana ab la feixa que alli poseheix dit Bosch de nou entre 

honor seu y de dit Vallmajor; a cens de 1 quartera de blat per Sant Pere y Sant Feliu de Agost 

feta a las klendas de dezembre 1294. Notari Ferrer de Calders de Cardedeu. 

Número 139 

Precari fet per lo Prior de Casserras ÿ per Bernat de Dosrrius ÿ Agnes sa muller; a favor de 

Berenguera muller de Marymon filla de Oliva muller que fou del quondam Berenguer Janaro 

Mir de la parrochia de Sant Julia de Argentona de tot aquell mas anomenat de Puig situat en 

Dosrrius ab sos drets ÿ pertinencias; com millor dita Oliva ÿ Guillem Mir ÿ Pere ÿ Berenguer Mir 

germans de dita Berenguera a ella dita Berenguera li fan donacio de dit mas ab acte en poder 

de Symon de Cruce Notari publich de Valencia als 11 de las klendas de Maig 1305. Ab pacte 

que aya de ser lo posesor de dit Mas home propi solido ÿ affocat; ÿ a cens de 1 quartera de 

forment mesura vella del Castell pagadora per Sant Pere ÿ Sant Feliu del mes de Agost ... fa de 

cens quiscun anÿ en dit dia per aquella masoveria que es en la segrera de Dosrrius mitja 

quartera de forment y quiscun anÿ per Nadal un parell de Gallinas ÿ 8 diners fet a 18 de las 

klendas de maig 1307 en poder de [...]. Nota que no es clos. 

Número 140 

Concordia ÿ divisio feta entre Carbonell ÿ sa muller Guila y son fill Berenguer y sa muller 

Catalina de una ab Geraldo de Pujol son germa ÿ son germa Ramon de altre; sobre un honor 

propi dels dos; ab la qual feran divisio de dit honor que es situat en la part qui va de Canÿamas, 

per Dosrrius vers la iglesia feta a 2 de las nonas de maig 1195 en poder nos pot llegir. 

Número 141 

Venda feta per don Anton de Setmanat a Narcis Bordoy pages de Dos rius del mas Jofra situat 

en la parroquia de Dos Rius y preu de 540 lliures encaraganse a fer de censal 400 lliures ab 

obligacio de pagar diferents censos es dit acta en poder de Barnat Puigvert Notari de 

Barcelona als 20 de Abril 1617. 

Nota que per ocasio que se devian moltas y grans quantitats y avia de ocasionar molts plets se 

ha feta una concordia en poder de Esteva Cols notari de Barcelona als 2 de setembre 1693 

entre Don Manuel de Sentmanat Duran Adroguer y la casa de Vallmajor de dos rius y en dit dia 

en poder del dit notari se feu nou establiment a Francesch Ribas que ara sols se a cobrat la 

casa de Sentmanat 6 lliures 10 sous per tots los drets tenia en dit mas. 
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Número 142 

Pardonament fet per Baranguer de Castro de la parrochia de Dosrius a Guillem y Farrario de 

Llado y pera Gel dels agravis a ell fets y averlo nafrat en una baralla que entra ells tingueran 

apar ab alta pub. en 2 del idus de fabrer 1274 clos per Baranguer prevera de [...]. 

Debitori firmat per barnat de Cartella senyor del Castell de Dosrius a pera Figuera draper 

ciutada de [...]. 


