
PERGAMINS DEL MONESTIR DE JONQUERES 
A L'ARXIU DE LA CORONA D 'ARAGÓ 

(SEGLE XIII) 

M ARIA-MERCÈ COSTA I PARETAS 

El monestir de Santa Maria de Jonqueres, de l'orde militar de Sant 
Jaume, fou fundat per Maria de Terrassa l'any 1214. El seu arxiu va 
anar creixent al pas dels segles i es va anar formant amb documentació 
de diverses procedències. S 'hi poden trobar butlles pontificies, originals 
o en còpia, sobre assumptes de caràcter general de l'orde. Però també 
hi ha tota mena de documents i llibres referents, en general , a la vida 
del convent: administració, manuals notarials, testaments, etc. Sense 
oblidar els de caràcter familiar o patrimonial que podien haver-hi 
aportat les monges individualment. 

L'arxiu ha hagut de sofrir diversos trasllats. La primera casa del 
monestir fou a Sant Vicenç de Jonqueres, prop de Sabadell. Vers el 
1270, Jaume I els permeté de traslladar-se a un edifici del molí d ' en 
Carbonell, al Clot, on visqué la comunitat fins que, per raons sanitàries, 
van haver de construir un edifici nou a Barcelona i allà van viure des 
del 1300 fins a l'ocupació francesa del 1808. L ' administrador es féu 
càrrec de l'arxiu, que retrobem més tard a la Biblioteca Universitària 
de Barcelona, des d'on passà a l'Arxiu de la Corona d 'Aragó, on es 
troba actualment. 

Els fons documentals de Jonqueres són a la secció d 'Ordes Reli
giosos i Militars, sèrie d'Universitat, nom donat per la seva darrera 
procedència. Hem pogut estudiar-los en diverses ocasions, especialment 
els volums i els lligalls de documents en paper, i hem publicat alguns 
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2 MARIA-MERCÈ COSTAi PARET AS 

articles sobre la història del monestir. Podem citar,com a referència, el 
titulat Les dames nobles de Jonqueres, «11 Col.loqui d'Història del 
Monaquisme Català», vol. 11, Abadia de Poblet 1974, pp. 253-309. 

Però hi ha una sèrie de pergamins que havia estat poc estudiada 
perquè es troba encara en curs de classificació i catalogació. D'ella 
donem ara a conèixer els pertanyents al segle xm, però són molt més 
nombrosos els de segles posteriors. Els hem donat unes primeres 
signatures, totalment provisòries, fins que hom els doni una numeració 
definitiva. 

En la present publicació, al costat de la signatura, apareix, algunes 
vegades, un asterisc. Significa que els documents així assenyalats són 
esmentats en un altre nostre article: Notícia de les possessions del 
monestir de Jonqueres a les illes Balears, «XllI Congrés d'Història 
de la Corona d'Aragó», Comunicacions I (lª part), Palma de Mallorca 
1989, pp. 61-72. 
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PERGAMINS DEL MONESTIR DE JONQUERES 3 

REFERÈNCIES DOCUMENT ALS 

1.- J. 465 1201 octubre 14, Lió 

El papa Innocenci Ill confirma a Pelayo Pérez, mestre de l'orde de Sant Jaume, 
la butlla d'Alexandre Ill que aprovava al mestre Pedro Fernandez la institució de 
l'orde i els seus privilegis i estatuts. 

2.- J. 490 

Trasllat, del 16 - IV - 1494, del document anterior. 

3.- J. 593 1227 setembre 27 

Pereta, muller de Berenguer de Galach, acusa rebut al seu pare Pere de Blanes 
de 300 morabetins d'or i del que li deixà en testament la seva mare Guillema (88 
sous en marcs d ' argent); la suma, l 'ha donada en dot al seu marit. 

4.- D-1581 1227 novembre 6 (tr. del 6 - VI - 1345) 

Maria de Terrassa, de consell de la comunitat de Sant Vicenç de Jonqueres, 
dóna a Bernat de Comabella la masoveria de «Fabrica Vetere», parròquia de Sant 
Llorenç Savall, per una quartera de forment anual als rectors del monestir. 

5.- J. 190 1229 juny 9 (tr. del 26 - IX - 1229) 

Testament de Guillem de Montcada, vescomte de Bearn, pel qual fa hereu de 
totes les seves possessions a Gascunya, Aragó i Catalunya el seu fill Gastó. 

6.- J. 456 1230 gener 23, Barcelona 

Jaume I dóna a la priora i convent de Sant Vicenç de Jonqueres la «fabrica» de 
Soberber, al castell de Terrassa, amb tots els drets. 

7.- J. 375 1231 abril 8, Laterà (Roma) 

El papa Gregori IX atorga la seva protecció a la priora i convent de Sant Vicenç 
de Jonqueres i els confirma les possessions. 
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8.- D-1572 * 

MARIA-MERCÈ COST A IP ARET AS 

1233 gener 28, Ciutat de Mallorca (tr. del 24 - Ill 
- 1273) 

Bernat de Santa Pau, prevere, de l' hospital de Sant Andreu, de 
Mallorca, demana a Berenguer Ces-Orseres, procurador de la priora de Jonqueres, 
la reparació d'un document d'establiment fet per Pere de Centelles, sagristà de la 
seu de Barcelona, a Pelegrí Fuster de dues cases de moros, a la dita Ciutat de Ma
llorca, a cens d'un morabetí , que el mateix Centelles cedí al dit hospital. 

9.- J. 186 * 1233 juny 11 

Garsenda, vescomtessa de Bearn, vídua de Guillem de Montcada, per ella i pel 
seu fill Gastonet, estableix a Guillem Escrivà, a cens de 8 morabetins, el mas de 
Llavaneres que aquells tenen a Mallorca. 

10.- J. 415 1235 juliol 21, Mallorca (tr. del 31 -lll - 1321 de 
dos tr. anteriors sense data) 

Arnau de Piera, procurador de Garsenda de Bearn i del seu fill ,estableix a 
Estefania Constància i al seu marit Guillem Moliner, a cens de 130 quarteres de 
farina, un molí a la sèquia que entra a la Ciutat de Mallorca entre els de Ramon 
Despuig i d'Arnau de Montroig. 

11.- J. 584 1236 setembre 27 

Els marmessors de Berenguer de Rubí venen, per 1.350 morabetins, a Bernat 
Sebastià, en nom del seu germà Berenguer, tres parellades de terra a la parròquia de 
Sant Pere i Sant Miquel de Gavà, terme del castell d ' Eramprunyà . 

12 .- D-1573 * 1238 setembre 17, Mallorca (tr. del 24 - lII -
1273) 

Pere de Centelles, sagristà, dóna a Déu i a la confraria de l'hospital de Sant 
Andreu, de Mallorca, un morabetí censal que rep per les cases que tenia per ell el 
difunt Pelegrí Fuster. 

13 .- J. 99 1239 setembre 17 

Porcell, clergue de Vacarisses, dóna a Guillema de Sant Vicenç, priora de 
Jonqueres, i al seu procurador Bernat Llorenç, 12 quarteres d'ordi censals que rep 
a la fàbrica de Vacarisses . 
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PERGAMINS DEL MONESTIR DE JONQUERES 5 

14.- J. 100 

Trasllat, sense data, del document anterior. 

15.- J. 450 1240 juliol l (tr. del 23 - VII - 1242) 

Guerau Alemany, cavaller, fa donació entre vius a Marquesa de Rubinat d'un 
honor que fou de Valeses, al terme de Guimerà, amb terres, vinyes, cases, etc. 

16.- D-1568 1240 setembre 27 

Testament de Sanxola, vídua de Pere Des-Pujol, pel qual fa hereus universals 
els fills Guillem Ricard i Ramon Ricard, a parts iguals. 

17.-D-1585 * 1240 octubre 15 

Pere de Centelles, sagristà, ven per 2.500 morabetins a Garsenda de Bearn tot 
el que té a la Ciutat i a l'illa de Mallorca, a Menorca, i també l 'alqueria de Rubines. 

18.- D-1584 

Trasllat, del 2 - VI - 1279, del document anterior. 

19.- D-1586 

Trasllat, del 10 - VIII - 1286, del document núm. 17 

20.- A-1247 1245 setembre 20, Lió 

Trasllat d ' un privilegi d'Innocenci IV, pel qual ordena a l'arquebisbe de 
Tarragona que no permeti que els seus bisbes causin molèsties als frares de l'orde 
de Sant Jaume, els quals, en ocasions, es veuen exclosos dels oficis litúrgics, etc. 

21.- J. 633 1246 setembre 13, Lió 

Innocenci IV atorga la seva protecció a la priora i monestir de Santa Maria de 
Jonqueres i els confirma totes les possessions i privilegis donats per papes anteriors 
i pels reis. 
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6 MARIA-MERCÈ COSTA IP ARET AS 

22.- J. 486 

Trasllat, del 27 - IV - 1311, del document anterior. 

23.- D-1560 124 7 desembre 7 

La priora Jofrena de Terrassa i el convent de Jonqueres estableixen a Arnau 
Barutí, a cens de 50 s.b., el mas Barutí, a Sant Pere de Vic, al Prat Narbonès, que el 
monestir té en alou. 

24.- J. 566 1248 agost 27 

Sanç d' Albareda i la muller Serena venen, per l 00 s.b., a Guillem de Bassegoda 
una casa que tenen per Marimon de Plegamans al carrer del Mar, de Barcelona. 

25.- J. 552 1251 juliol 11 

Mateu Janer i la muller Ermessenda venen a la priora de Jonqueres un cens de 
5 quarteres de forment i 30 s.b. sobre el mas d' Arenys,que tenen pel convent. 

26.- J. 367 1252 juliol 20, Vic 

Jaume I dóna llicència a la priora i convent de Jonqueres per construir un forn 
per coure pa i altres vitualles a l'hort o casa que tenen per donació de Bernat Barutí 
prop de l'església de Sant Cugat i dels molins del rei . 

27.- J. 467 1252 agost 7, Barcelona 

Jaume I atorga la seva protecció i guiatge al monestir de Jonqueres. 

28.- J. 349 1253 gener 11 

Guillem de Canemars, prevere, rector de l'altar de Sant Llorenç a la seu de 
Barcelona, confirma a Guillem de Palau i la muller Maria de Terròs la casa i hort 
que el germà d'ella,Arnau,li donà per núpcies i que es tenen a cens de 7 s. i 12 
diners,respectivament. 

29.- J. 372 1255/56 desembre 18, Laterà (Roma) (tr. sense 
data) 

El papa Alexandre IV ordena a tots els prelats que puneixin les persones laiques 
i eclesiàstiques que robin o perjudiquin altrament els membres de l' orde de Sant Jaume. 
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PERGAMINS DEL MONESTIR DE JONQUERES 7 

30.- J. 437 1258 març 29 

Mateu Janer i la muller Bernarda venen a Garsenda de Bearn, germana de 
l 'orde de Sant Jaume, i a la casa de Jonqueres, per 3.000 s. b., un mas a Sant Andreu 
de Palomar. 

31.- J. 594 1258 desembre 20 

La priora de Jonqueres, amb l ' assens de Garsenda de Bearn i de Bernat 
Ermengol, rector de la capella de Finestrelles, estableix a Carbonell Janer i la muller 
Ramona un tros de terra al mas que els vengué Mateu Janer a Sant Andreu de 
Palomar, a cens de 2 morabetins, i 2 parells de pollastres al rector pel servei de 
l'aigua per regar. 

32.- D-1567 1259 maig 20 (tr. del 20 - Ill - 1283) 

Testament de Ramon Calvet, pel qual deixa el seu mas i alous al seu fill Pere. 

33.- J. 60 1260 setembre 23 

Arnau de Bussones i la muller Maria estableixen a Pere Arnau i la muller 
Pericona dos camps a Mataró, a cens de 3 quarteres i mitja d ' ordi . 

34.- J. 191 i J. 192 (cartes partides) * 1263 octubre 27 

Gastó de Montcada, vescomte de Bearn, confirma a la priora i convent de 
Jonqueres la donació que els féu la seva mare Garsenda, difunta, de 3 masos a Sant 
Vicenç de Jonqueres, de l ' alqueria de Rubines i altres possessions a Mallorca 
comprades a Pere de Centelles, del mas comprat a Mateu Janer a Sant Andreu de 
Palomar i de masos i drets donats o venuts per Bernat Barutí. 

35 .-J. 193 

Trasllat, del 15 - VII - 1286, del document anterior. 

36.- J. 345 1264 setembre 27 

Ramon de Noguera, de Santa Maria de Palau, ven a Pere de Ribauta, de Sant 
Celoni, una casa i una feixa a la vila nova de Sant Celoni, que es té per l'Hospital de 
Sant Joan de Jerusalem i que tenia, per Noguera, a cens de 12 s., Arnau de Prat. 
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8 MARIA-MERCÈCOSTAIPARETAS 

37.- J. 7 1264 novembre 16 

Astrug de Tolosa i Abraham de Forn estableixen a Jaume Moragues, a cens 
d'un morabetí, una part d'una vinya que tenen a la cort comtal de Barcelona. 

38.- D-1587 * 1266 juliol 26 

La priora Elisenda i el convent de Jonqueres reconeixen a Gastó de Bearn que ell, 
el 27 - X - 63, d'acord amb la priora Jofrena, confirmà les donacions de la seva mare; i 
li'n fan definició, ja que no es pogué fer abans per mort de la dita priora Jo frena. 

39.- J. 9 1267 gener 2 

Jaume Moragues estableix a Berenguer Crespí i la muller Maria, a cens de 2 
morabetins i mig, dos obradors i hort a l 'honor que té per A. de Tolosa i A. de Forn. 

40 .- J. 554 

Trasllat, del 6 - 11 - 13 13, del document anterior. 

41.- J. 18 1267 maig 2 

Janer de Prat, la muller Maria i el fill Ramon estableixen a Bernat d'Olivera, a 
cens de 2 morabetins, un obrador i una vinya, part del que tenen per Tolosa i Forn . 

42.- J. 8 1267 agost 9 

Jaume Moragues estableix a Vidal de Soler i la muller Ramona, a cens d'un 
morabetí i un quart, un obrador amb hort que té a l'honor establert per Tolosa i Forn. 

43.- J. 428 1267 agost 10, Barcelona. 

Jaume I confirma a Pere Carbonell, de Barcelona, un molí que construí al coll 
de Celada, quan el rei prohibí que funcionessin els molins fets de nou; i li canvia el 
cens de 50 morabetins per la meitat del guany del molí, deduïdes les despeses . 

44.- D-1571 1267 desembre 15 

Pere de Font ven a Pere Teyer una terra amb vinya i arbres que té per Guillem 
Moneder, al suburbi de Barcelona, pel preu de 6 s. b. i a cens d'un morabetí a Moneder. 
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45.- J. 11 1268 gener 29 

Jaume Moragues estableix a Guillem de Marsans, a cens d'un morabetí i mig, 
un tros de terra amb un obrador i arbres que té per A. de Tolosa i A. de Forn. 

46 .- J . 244 1269 octubre 7 (tr. del 28 - IV - 1276) 

Testament de Guillem de Terrassa, pel qual fa hereu universal el seu fill Jaume 
i nomena com a primer substitut possible el monestir de Jonqueres. 

47.- D-1630 1270 abril 9, València (tr. del 17 - Ill - 1273) 

El mestre de l'orde de Sant Jaume dóna les ordinacions del monestir de Sant 
Pere de la Pedra, a Lleida, i li assigna diversos drets . 

48.- D-1629 

Trasllat, del 17 - XIT - 1430, del trasllat anterior. 

49.- J. 317 1270 maig 13 

Guillem Gruny, batlle de Barcelona, dóna possessió a Elisenda de Mura, priora 
de Jonqueres, del molí que té Pere Carbonell pel rei prop del coll de Celada i que el 
rei cedí al mestre de l'orde de Sant Jaume el 13 d'abril darrer. 

50 .- J. 305 1270 agost 4 (tr. del 9 - VIII - 1270) 

Guillem d'Espiells , sotsveguer de Barcelona, interpel.la Guillem Moneder 
perquè contradiu la venda que fa el veguer, per ordre reial, de les vinyes de Ponç de 
Galach, difunt; Moneder respon que no ho contradiu. 

51.- J. 204 * 1271 febrer 9, Mallorca 

Bernat de Clergue àlias Bernat d'Olost, i la muller Romia venen per 460 s. 
reals de València a la priora i convent de Jonqueres i al seu procurador Berenguer 
Ces-Orseres la quarta part de l'alqueria de Rubines, procedent en darrer terme de 
Pere de Centelles i que ha passat al monestir per donació de la vescomtessa Garsenda. 

52.- J. 378 1271 març 6 (tr. sense data) 

Arnau, bisbe de Barcelona, dóna llicència al canonge Berenguer de la Pedra, 
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10 MARIA-MERCÈCOSTAIPARETAS 

procurador del mestre de Sant Jaume, per edificar cases per als cavallers, dames i altre 
personal de l'orde; les dames podran viure a Jonqueres o traslladar-se a un altre lloc. 

53.- D-1476 127 1 juliol 21. 

Jacma, muller de Pere Bardoner, reconeix a Ja priora de Jonqueres i a la monja 
Elisenda, germana d'aquella, que dels béns dels seus pares Pere Gil, calafat, i Elisenda 
queden per dividir alguns censos i possessions de les dues germanes. 

54.- J. 348 127 1 agost 24 

Els marmessors de Pere de Banyeres venen, per 15 li. 3 s. b., a Joan Nebot un 
obrador amb Ja meitat d'un solar i unes taules sota els murs de Barcelona, que es 
tenen per Simona, vídua de Pere Mercader, a cens de 13 morabetins. 

55 .- J. 187 1272 maig 19 

La priora i el convent de Jonqueres reconeixen a Elisenda, vídua de Bonanat 
Sebastià, que quan recuperin certs diners dels marmessors de Guillem Vita, ella es 
quedarà el valor de les despeses fetes en les causes mogudes per aquesta recuperació 
i la resta es dividirà entre ella i el convent. 

56.- J. 578 1272 maig 28 

Guillem de Marsans, cuireter, ven a Jaume de Sant Andreu i Ja muller Agnès, 
per 100 s., una terra amb vinya i arbres a Ja cort comtal, de la qual té dues parts per 
Jaume Moragues i cinc pels hereus del difunt Astrug de Tolosa. 

57.- D-1546 1272 juliol 30 

Testament de Brunissenda Espanyola, filla de Tomàs, de Vic, pel qual fa hereu 
universal el monestir de Jonqueres. 

58.- J. 239 1272 setembre 5 (tr. del 17 - XI - 1288) 

Testament de Jaume de Terrassa, fill de Guillem, difunt, i Saurina, pel qual fa 
hereva la seva filla Saurina i, en darrera substitució, el monestir de Jonqueres. 

59.- J. 446 1273 febrer 13, Mallorca 

Berenguer Ces-Orseres, procurador de Jonqueres, estableix, a cens de 16 
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morabetins, a la priora i convent de Santa Margarida, de Mallorca, un honor a 
l' alqueria de Fornalutx, alou de Jonqueres, que tenia Bernat d'Escala i el deixà a la 
filla Blanca, monja de Santa Margarida. 

60 .- J . 240 1273 juny 12 

Bernat de Centelles i la muller Sança venen per 1.000 morabetins a Guillema, 
vídua de Jaume de Terrassa, en alou, la casa d'Olivet, al Vallès, i tot el que per raó 
d ' aquesta els pertany a Granollers, Palou, Lliçà d'Amunt i Canovelles. 

61.-J . 344 1273 setembre l 

Guillem de Palau i la muller Ermessenda confessen deure 600 morabetins a 
Bartomeu de Castellbisbal i la seva promesa Blanca, filla d ' ells, per aixovar i 
llegítima, i els assignen sobre la casa de Palau. 

62 .- J. 333 1273 octubre 30 

Bernat de Bayona, cavaller, acusa rebut a la seva promesa Guillemona, filla de 
Berenguer de Sant Vicenç, de 1.300 morabetins per dot, i li obliga tots els seus 
béns. 

63 .- J. 320 1273 desembre 10, Alzira 

Jaume I dóna llicència a la priora i convent de Jonqueres per a prendre de la 
sèquia del molí d'en Carbonell l'aigua necessària exclusivament per regar l'hort 
d'elles. 

64.- J . 449 1274 març 24, Mallorca (tr. del 24 - VII - 1366) 

Pere de Quintana estableix a Joan de Balma, a cens d'un morabetí i mig, un 
molí a l ' entrada de Sóller que té a cens per diversos, entre ells el monestir de 
Jonqueres. 

65 .- J. 195 * 1274 maig 18 

Saurina, priora de Jonqueres, i Jaume de Santa Eugènia, sagristà de Mallorca, 
fan compromís amb Bernat Dalmau, jurisperit, com a àrbitre en les qüestions que hi 
hagi sobre un prat i sobre termes entre les respectives alqueries de Beniomara i de 
Sancelles. 
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66.- J. 322 1274 juny 5, Barcelona 

L'infant Pere, primogènit, confirma a la priora de Jonqueres la donació dels drets 
sobre el molí d'en Carbonell feta per Jaume I al mestre de l'orde de Sant Jaume. 

67.- J. 319 

Trasllat, del 3 - XI - 1276, del document anterior. 

68.- J. 225 1275 desembre 23 (tr. del 9 - VI - 1309) 

Testament de Pere Rafard, pellisser, pel qual, trets alguns llegats, deixa la resta 
dels seus béns, a parts iguals, als seus fills Berenguer, Guillem i Ramona. 

69.- J. 439 1276 febrer 16 (tr. del 7 - VI - 1291) 

Ramon de Viladecols, fill de Ramon i de Sança, es dóna a Déu i a l ' orde de 
Sant Jaume en persona de Guillem de Cervelló, comanador major de Catalunya, 
amb tots els seus béns. 

70.- J. 232 1276 març 10 (tr. del 9 - VI - 1309) 

Els marmessors de Berengueró de Canal, fill de Berenguer i germà i hereu de 
Pere, venen a Pere Rafard, pellisser, un cens de 7 morabetins menys 4 diners sobre 
un tros de terra prop de l'església de Santa Maria dels malalts. 

71.- J. 607 1277 febrer 9 (tr. sense data) 

Testament de Berenguera, muller de Ramon Romeu, pel qual fa hereus 
universals els seus fills Ramon, Pere, Guillem, Berenguer i Saurina. 

72.- D-1569 1278 maig 23 

Testament d'August Jornet, pel qual fa hereus universals els nebots Bernat, 
Pere i Guillem Oliver en una casa amb obradors que deixa vitalícia a la muller 
Benvenguda. 

73.- J. 3 1278 juliol 15 

Gastó, vescomte de Bearn, dóna a la priora i convent de Jonqueres, fins a nova 
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donació, 50 s. anuals sobre els molins de Montcada, per fer un aniversari per les 
ànimes de la seva mare i d 'ell , i els dóna llicència per tallar fusta al castell de 
Montcada. 

74.- J. 238 1279 gener 25 (tr. del 9 - VI - 1291) 

Testament de Guillema de Terrassa, muller de Bernat de Bayona, pel qual fa 
hereu universal el monestir de Jonqueres quan mori el marit d'ella, i vol que admetin 
com a monges les seves nebodes Laura i Alamanda de Sant Vicenç, filles del seu 
germà Guillem. 

75.- D-1545 

Altre trasllat, del 29 - VII! - 1291, del document anterior. 

76.- D-1473 * 1279 juny l O, Perpinyà 

Jaume II de Mallorca defineix a la priora i convent de Jonqueres els seus drets 
i els absol l 'embarg que, a instància del bisbe de Barcelona, posà als béns que tenen 
a Mallorca en feu reial mai reconegut, però els dóna un any de temps per vendre ' ls 
a cavallers laics que prestaran servei reial per raó del feu. 

77.- D-1548 1279 agost 8 

Guillema de Santromà, priora de Jonqueres, rep com a companya al monestir 
Elisenda de Canet, la qual dóna 200 s. d 'entrada i en donarà altres 900 quan rebi 
l ' hàbit. 

78.-J. 184 128 1 maig 8 

La priora de Jonqueres i Bernat Ermengol, rector de la capella de Finestrelles, 
estableixen a Bernat Ferrer de «Fabrica» un tros de terra del mas que fou de Mateu 
Janer a Sant Andreu de Palomar, a cens de 2 morabetins i de 2 parells de pollastres 
al rector a canvi del dret de l'aigua. 

79.- D-1575 1282 gener 22 

Pere de Ribalta i la muller Agnès, de Sant Celoni, donen a la filla Brunissenda, 
en casar-se amb Bernadó Metge, unes cases amb obrador i hort a la dita vila i una 
feixa de terra que tenen per Arnau de Vilacort, alou de l monestir de Sant Cugat. 
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14 MARIA-MERCÈCOSTAIPARETAS 

80.- J. 237 1282 juny 15 (tr. del 25 - X - 1297) 

Sentència arbitral de Guerau de Gualba en la qüestió entre Bernat de Bayona i 
els esposos Bernadó de Centelles i Saurineta sobre la casa d'Olivet, a Canovelles, i els 
seus masos, que Guillema de Terrassa llegà al seu marit, el dit Bayona, mentre visqui, 
i després al monestir de Jonqueres, però que reclama Saurineta, filla de Guillema. 

81.- J. 287 1282 juliol 23 

Bernat Romeu estableix a Bartomeu de Riera, blanquer, un tros de terra per a 
fer-hi cases, part de la que ell té prop dels molins de Mar de Barcelona. 

82.- J. 236 1283 maig 25 (tr. del 25 - X - 1297) 

Saurina, muller de Bernadó de Centelles, absol Bernat de Bayona de totes les 
reclamacions que ella li feia per 1.300 morabetins del dot de la seva mare Guillema 
i pels béns mobles d'aquesta que ell pogués tenir. 

83 .- J. 16 * 1286 gener 9, Mallorca 

Sentència de Joan Sabata, jutge del rei Alfons, a petició de Bernat de Plegamans, 
procurador del monestir de Jonqueres, per la qual se li han de restituir tots els béns 
que tenia a Mallorca per donació de Garsenda de Bearn i que li foren presos pel rei 
Jaume II; i a més, els béns que li ocupà Arnau Burgués en nom del dit rei Jaume, 
tret dels que hagués donat a aquest i al rei Alfons . 

84.- J. 264 1286 setembre 2 

Marimon de Plegamans assigna a la priora de Jonqueres un censal de 27 
morabetins sobre un honor al seu nou carrer, prop del mar, de Barcelona, per raó de 
400 morabetins que deu al monestir pel passat ingrés de la seva filla Blanca i altres 
300 per l'actual de l'altra filla, Constança. 

85.- J. 263 1286 setembre 2 

Marimon de Plegamans promet a la priora de Jonqueres que li farà rebre els 27 
morabetins censals i ho defensarà contra qualsevol persona que s'hi oposi. 

86.- J. 262 1286 setembre 2 

Guillema, priora de Jonqueres, reconeix a Marimon de Plegamans la donació 
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del censal de 27 morabetins, del qual les filles rebran 200 s. mentre visquin, més, a 
la mort del pare, altres l 00 s. sobre rendes que es compraran amb els 400 morabetins 
deguts. 

87.- J. 261 1286 setembre 2 

Marimon de Plegamans confessa deure a la priora de Jonqueres 400 morabetins 
per l'ingrés de la filla Constança, a part dels 700 que li donà en forma d'un censal 
de 27 morabetins, i assigna el deute sobre els seus béns per a després de Ja seva mort. 

88.- J. 438 1289 maig 2 

Guillem Carbó, de Sant Vicenç de Jonqueres, acusa rebut a la priora de 176 s. 
b. per la venda que li féu de les tasques de la verema del 1287, que rep Bernat de 
Bayona al terme d' Arraona. 

89.- J. 425 1289 juny 6 nones (sic), Calataiud 

Alfons li concedeix a la priora de Jonqueres que puguin canviar i edificar el 
monestir a Barcelona o un lloc proper, pel mal estat de Ja seva actual situació, i li aprova 
la donació de Jaume I dels drets sobre el molí d'en Carbonell, que seguirà vigent. 

90.- J. 433 1289 agost 14 

Bernat Martí, dit Bernat Macip, i la muller Benvenguda es donen en cos, ànima 
i béns a la priora i convent de Jonqueres, tret d'un violari sobre Ja casa que tenen a 
Ciutat de Mallorca, d'on cobraran lloguers i altres drets mentre visquin. 

91.- J . 457 1289 desembre 21, Barcelona (tr.del' 11-1-
1290) 

Alfons li ordena a Guillem Eimeric, jurisperit de Barcelona, que resolgui les 
reclamacions de la priora de Jonqueres sobre el forment que Jaume I assignà per al 
manteniment de Ja monja Cília de Vilanova i que no s'ha rebut, i sobre el domini del 
molí d'en Carbonell, assignat al mestre de l'orde, i del qual s'ha rebut només la 
meitat. 

92.- J. 17 1291 gener 18 

Bartomeu de Castellbisbal dóna a Dalmau, fill del seu germà Bernat, el castell 
de Castellbisbal, però se'n reserva l'usdefruit mentre visqui . 
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93 .- J. 235 1291 juny 5 (tr. del 14 - VI- 1291) 

Testament de Bernat de Bayona, cavaller, pel qual fa hereu universal el seu 
nebot Guillem de Massanet, però deixa al monestir de Jonqueres els seus béns mobles 
d' Arraona, els drets a la casa d'Olivet, els que té a Granollers i a la casa de Palau i 
300 morabetins de tot el que se li deu . 

94.- J. 288 1292 juliol 22 (tr. del 17 - IX - 1319) 

Testament de Bartomeu de Riera, pel qual fa hereves universals les seves filles 
Elisenda i Caterina. 

95. - D-1683 1293 març 3 

Sentència arbitral de Bertran de Seva i Jaume Rossell en un litigi sobre l'herència 
de Guillem de Ventayola entre els seus germans Berenguer, Sança, muller de Guillem 
de Conangle, i Esclarmunda, muller de Bernat Roig, amb la filla d' aquests, Margarida. 

96.- J. 429 1293 maig 25, Barcelona 

Jaume 11 dóna llicència a la priora i convent de Jonqueres per traslladar el 
monestir a un lloc convenient prop de Barcelona, ja que l'actual, prop del molí d'en 
Carbonell, es troba en un lloc poc idoni per a la salut de les monges. 

97.-J. 316 1293 maig 25, Barcelona 

Jaume 11 dóna llicència a la priora de Jonqueres per vendre o establir a cens 
l'aigua atorgada per Jaume I, presa del rec Comtal, per regar l'horta del monestir, 
vist que per canviar aquest de lloc necessiten vendre les cases i possessions actuals. 

98.- D-1556 1293 novembre 28 

Bonanat Sebastià acusa rebut a la seva promesa Elisenda, filla de Berenguer de 
Riera, d'un forn amb cases, en alou, vora l' església de Sant Jaume, i 4 morabetins 
censals sobre unes cases que té Pere Cantalosella per Riera; i ell li dóna 500 
morabetins per núpcies. 

99.-J. 194 1294 juny 16 

Sentència arbitral de Bernat de Palol per la qual el monestir de Jonqueres pot 
rebre l'aigua del rec del molí de Guillem Carbonell, fill de Pere, i li ha de pagar 20 
s. b. pels danys que hagi sofert per raó del dret de pas. 
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100.- J . 335 1295 març 25 

Margarida, priora de Jonqueres, presenta una cèdula al batlle de Barcelona on 
diu que la part que té Carbonell en el molí, la té pel monestir i el requereix per tal 
que no en disposi en nom del rei ja que és només el monestir qui en té el domini. 

101.- D-1626 1295 agost 9 

Isaac de Tolosa, de Tarragona, fill del difunt Astrug, ven en alou a la priora de 
Jonqueres 5/8 d'un censal de 2 morabetins sobre les cases amb hort que tenen 
Arnau de Campbó i Jaume de Sant Andreu,cadascun a cens d'un morabetí, aquest 
sobre dues feixes al costat del monestir prop del forn d'en Lacera; i 5/8 d'un altre 
censal igual sobre un honor amb cases que fou del difunt Jaume Moragues. 

l 02.- J. 599 1295 agost 31 

Isaac de Tolosa acusa rebut a la priora de 52 li. b. i mitja per les parts dels dos 
censals esmentats en el document anterior. 

103.- J. 15 1295 novembre 24 

Andreu Sorell, de Barcelona, acusa rebut a la muller Elisenda de Serra de l 00 
s. b. de dot, als quals ell afegeix 50 s. de donació per núpcies. 

104.- J. 443 1296 març 14 

La priora de Jonqueres ven a Pere Barceló, en alou, per 5.000 s. b., la quarta 
part del molí del coll de Celada, pel qual ha de pagar 3.000 s. a Guillem Carbonell. 

105 .-J. 440 1296 març 30 

La priora de Jonqueres dóna possessió a Pere Barceló de la quarta part del 
molí. 

l 06.- J. 325 1296 abril 11 

Pere Barceló promet a la priora i convent de Jonqueres que si dins 3 anys li 
paguen els 3.000 s. que ell donà dels 5.000 de preu de la part del molí, ell els restituirà 
aquesta part; si no li paguen res, passats els 3 anys els donarà els 2.000 s. restants. 
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107.-J. 555 1296 juny 7 

Pere de Sala, marmessor de Jaume Moragues, ven a la priora de Jonqueres 3/8 
d'un censal de 2 morabetins, del qual Isaac de Tolosa ja li vengué els altres 5/8. 

108.- J. 324 1296 octubre 24 

Acta de la possessió que dóna Guillem Carbonell a la priora de Jonqueres, de 
2/3 de la quarta part que tenia el seu pare en el molí; de 2/3 de 2 censals de mig 
morabetí cadascun que es rebien de les monges Menors i de dos moliners pel dret 
del pas de l'aigua del rec Comtal; i de 2/3 d'un censal de 3 s. sobre una terra que té 
Ramon Jaume vora el molí. 

109.- D-1651 1296 desembre 23 

Maimó de Forn, de Barcelona, estableix a Bernat Moragues, a cens de 14 s. b., 
un tros de terra amb vinya i oliveres a la riera de Magòria. 

110.- D-1663 1296 desembre 23 

Maimó de Forn estableix a Guerau de Torroella, a cens de 14 s. b., una terra 
amb vinya i oliveres a la riera de Magòria. 

111.- D-1664 1296 desembre 23 

Maimó de Forn estableix a Ferrer de «Regali» i Elisenda Porcell, a cens de 23 s. 
4 d., una terra a la riera de Magòria. 

112.- D-1665 1296 desembre 23 

Maimó de Forn estableix a Guillem de Sala, a cens de 14 s. b., una terra a la 
riera de Magòria. 

113.- D-1667 1296 desembre 23 

Document igual a l'anterior (Carta partida). Establiment d'una vinya, a cens 
de 14 s. b. 

114.- D-1666 1296 desembre 23 

Maimó de Forn estableix a Joan Roig i la muller Romia, a cens de 14 s. b., una 
vinya a la riera de Magòria. 
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115.-J. 6 1297 gener 7 

Acta de la possessió donada per Pere de Sala a la priora de Jonqueres de 3/8 
d'un censal de 2 morabetins, del qual ja té el monestir els altres 5/8 (doc. l O l i l 07). 

116.- J. 285 1297 febrer 14 (tr. del 17 - IX - 1319) 

Elisenda, filla de Bartomeu de Riera, difunt, i la seva mare Gueraua venen a 
Pere de Gualbes, per 66 li. b., una casa amb obrador a l'horta de Mar, prop dels 
molins de Mar. 

117.- J. 445 1297 maig 14 

Els executors testamentaris de Guillem Colrat institueixen un prevere que celebri 
tres misses setmanals per les ànimes del rei Alfons i del dit Colrat, a l'altar de Sant Joan 
i Santa Maria Magdalena del monestir de Jonqueres, i assignen diverses parts de censal 
que han comprat, per 2.000 s. b., especialment als marmessors de Pere Carbonell. 

118.- J. 269 1297 setembre 29 

Guillem Vidal, fill de Pere d'Olivera, difunt, dóna possessió a la priora de 
Jonqueres d ' un solar amb dos obradors, tocant a les parets del monestir, que ell 
tenia per Arnau de Campbó, i un altre obrador proper, venut tot el 19 del mateix 
mes de setembre. 

119.- D-1576 1297 octubre 11 

Arnau de Campbó ven a la priora de Jonqueres, per 23 li. b. i mitja, 4 morabetins 
censals sobre dos trossos de terra amb obradors, que rebia de Guillem Vidal, i que 
ell té pel monestir a cens d' un morabetí, procedents dels hereus d' Astrug de Tolosa 
i dels marmessors de Jaume Moragues. 

120.- J. 360 1298 febrer 3 

Guillema, muller de Domènec Calcina, i Maria, filles de Pere Vidal i d' Elisenda, 
confirmen la venda feta pel seu germà Guillem Vidal a la priora de Jonqueres (doc. 
118). 

121.- D-1668 1298 agost 12 

Maimó de Forn ven als germans Bernat i fra Ponç, abat de Sant Cugat del 
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Vallès, fills de Berenguer Burguet, per 102 li. b., i en alou, tots els censos i dominis 
sobre les terres de la riera de Magòria, per raó de l' assignació que manà fer Burguet 
a les seves filles Bernarda i Sibília, monges de Jonqueres, i després d'elles a la 
infermeria del monestir. 

122.- D-1661 1298 agost 22 

Maimó de Forn dóna possessió a Bernat Burguet, per ell i per fra Ponç, dels 
censos que els ha venut a la riera de Magòria. 

123 .- D-1660 1298 agost 26 

La priora de Jonqueres i la monja Sibília Burguet fan procurador Guillem Pereyó, 
beneficiat del monestir, per rebre possessió, en nom també de la infermeria, dels 
censos venuts per Maimó de Forn. 

124.- D-1662 1298 agost 27 

Bernat Burguet, per ell i per fra Ponç, dóna possessió a Guillem Pereyó, procu
rador de la priora de Jonqueres i de Sibília Burguet, dels censos sobre Magòria. 

125.- J. 203 1298 desembre 3 

Guillema de Montcada, vídua de l'infant Pere d'Aragó, reconeix a la priora i 
convent de Jonqueres que van consentir en la donació que ella féu a Jaume de 
Montjuïc de 300 s. b. anuals a cens de 50 s., part dels 400 s. que ella rep sobre els 
molins reials de Barcelona, per destrucció dels de Montcada, i els cedeix l 'esmentat 
cens de 50 s. 

126.- J. 416 1299 maig 4 (tr. del 4 - VIII - 1360) 

Guillem Ferrer, de la vall de Sóller, i la muller Sibília venen per 12 s. reals a 
Pere Masblanch la meitat del rafal Mas Roig a l'alqueria de Fornalutx comprat a 
Bernat de Puigsec, procurador del monestir de Jonqueres, que es té a cens de 25 s. 
(20 s. del comprador al monestir i 5 s. del venedor a Jaume Cerdà). 

127.- J. 417 

Trasllat, del 22 - li - 1374, del document anterior. 
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128.- D-1640 1300 gener 9 

Fra Ponç Burguet, el seu germà Bernat i el cunyat Ramon Calvet assignen a Ja 
seva germana Sibília, monja, i a la priora de Jonqueres per Ja infermeria, un censal 
de 79 s. 4 d. que sumen els que han comprat a Maimó de Forn sobre les terres de 
Magòria. 

129.- J . 330 1300 gener 16 

Berenguer de Cases estableix a Guillem de Serra una terra amb part de vinya 
prop del monestir de Valldonzella, a cens de 29 s. menys 2 d. b. 

130.- J. 27 1300 abril 11 (tr. del 27 - II - 1305) 

Trasllat d'unes clàusules del testament de Ramon de Girona, de Barcelona, per 
les quals nomena marmessors Guillem de Serra, Pere de Sala i Berenguer de 
Bossegays, canonge, i fa hereus universals Déu i els pobres. 

131.- J. 424 1300 maig 13 

Berenguer Full it, procurador de Romeu de Roca, ven per 18 li. b. a la priora de 
Jonqueres una casa amb hort sobre la cort comtal, a cens d'un morabetí i mig que 
rep el monestir. 

132.- J. 243 1300 maig 16 

Acta de la possessió donada pel procurador de Romeu de Roca a la priora de 
Jonqueres de la casa i hort que li ha venut a la cort comtal. 

133.- D-1616 1300 maig 18 

Els marmessors de Brunissenda, filla de Vidal de Ruvira àlias de Soler i muller 
de Guillem de Canet, venen per 12 li . b. a Ja priora de Jonqueres una casa amb hort 
al costat del monestir, a qui paguen un cens d'un morabetí i un quart. 

134.- D-161 7 1300 maig 18 

Els marmessors de Brunissenda de Rovira donen possessió a la priora de 
Jonqueres de Ja casa i hort que li han venut. 
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135.- D-1590 1300 maig 27 

Ramona, filla de Guillem de Marsans, i el seu marit Pere de Manresa venen per 
27 li. b. a la priora de Jonqueres una casa amb hort contigua al monestir pel qual la 
tenien a cens d'un morabetí i mig. 

136.- D-1565 1300 maig 27 

Ramona de Marsans i el seu marit Pere de Manresa acusen rebut a la priora de 
Jonqueres del preu de la casa i hort que li han venut. 

137.- J. 231 1300 juliol 15 (tr. del 9 - VI - 1309) 

Guillem Rafard, fill del difunt Pere, ven a Pere Galard 1/3 d'un censal de 7 
morabetins menys 4 diners que el seu pare rebia sobre un tros de terra prop de Santa 
Maria dels malalts; un altre terç el té la seva germana Ramona, muller del dit Galard, 
i el darrer terç el tenen els hereus de Berenguer Rafard. 
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