
CATÀLEG DELS PERGAMINS DEL FONS DE TORÀ A 
L'ARXIU HISTÒRIC DELS FRANCISCANS DE CATALUNYA 

(SEGLES XIV-XV) 

GERARD MARÍ l BRULL 

SOLEDAT F ARNÉS l J ULIÀ 

El fons de Torà que es conserva a l'Arxiu Històric dels Franciscans 
de Barcelona està format per pergamins que de resultes de la Guerra 
Civil van ser reunits, amb molta altra documentaciò, als claustres de 
la catedral de Vic. Acabada la guerra, aquests fons van ser incorporats 
a l'esmentat arxiu, segurament confonent-los amb documentació del 
convent de franciscans d'aquella mateixa població, malgrat que en 
realitat pertanyen als fons de Ja Comunitat de Preveres Beneficiats de 
Torà. 

Aquest fons el constitueixen un total de 120 pergamins que van del 
segle xrv al xvur. En el present catàleg han estat seleccionats els més 
antics, corresponents a l'època medieval, dels quals 3 són del segle 
xrv i els 55 restants del xv. El seu estat de conservació és bo. 

Atorgats majoritàriament a Torà, també se'n troben de datats a 
Castellfollit de Riubregós, Ivorra, Calaf, Biosca, Viver, Portell, Sanaüja, 
Agramunt, Guissona i Igualada. Els autors materials generalment són 
els eclesiàstics de les esglèsies de l'Aguda i de Torà en la seva condició 
de notaris, perb tambè hi trobem rectors de parròquies veïnes, notaris 
eclesiàstics per l' autoritat del Prior de Santa Maria de Castellfollit, de 
Sant Jaume de Calaf o del bisbe d'Urgell i alguns notaris públics per 
l'autoritat reial. 

La tipologia documental és poc variada i predominen sobretot les 
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2 GERARD MARÍ I BRULL - SOLEDAT F ARNÉS I JULIÀ 

vendes de censals morts, amb una pensió en diners o en blat i només en 
un cas en bestiar, que porten incorporada l'època del preu en el mateix 
pergamí. A molta distància hi trobem diverses vendes de terres i altres 
propietats, dos establiments (d'un mas i d'un molí), una donació, una 
permuta, una definició de béns, una àpoca i dos trasllats (d'una clàusula 
testamentària i d'una certificació). 

Els autors jurídics i els destinataris d'aquesta documentació, 
malgrat que podríem pensar que sempre ha d'intervenir el rector, vicari, 
preveres i beneficiats de l 'església de Torà, en realitat són 
predominantment persones laiques. 

Finalment, volem agrair al pare fra Josep Martí Major, arxiver de 
l' A.H.F. l'oferiment que va fer d'aquest fons documental i les facilitats 
que ens va donar per a l'elaboració del present treball. 
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PERGAMINS DEL FONS DE TORÀ 3 

REFERÈNCIES DOCUMENT ALS 

1350, octubre, 8. s.l. 

Guillem Feliu, tutor de la persona i dels béns d'Elisenda, filla dels difunts Jaume 
de Canet i la seva muller Maria, de Torà, ven a Guillem de Fontanet, prevere, com a 
més oferent en l'encant públic, l'alberg de la seva pupil.la amb totes les seves 
possessions, vinyes, honors, terres, cases i altres drets i pertinences, pel preu de 
1.050 sous (m.b.t.). El comprador ha de respondre de totes les càrregues i serveis 
que s'acostumen a fer al senyor de Torà i a altres persones pel dit «hospitium» i ha 
de fer-hi el seu domicili o foc. 

Aquesta venda es fa a instàncies de diversos creditors dels citats Jaume de 
Canet i Maria (filla del difunt Bernat de Fontanet), els quals comparegueren davant 
d 'Arnau Feliu, batlle de Torà, per la noble Margarida de Cardona, mare i tutora de 
Pericó de Cardona, senyor de Torà, queixant-se del dit Guillem Feliu a causa de 
violaris, fraresques i legítimes que els devien els dits cònjuges difunts, així com per 
fiances en què varen obligar els seus béns, demanant que se'ls faci satisfació. 

El dit batlle va manar a Guillem Feliu, com a tutor de la persona i béns de la dita 
Elisenda, que pagués les quantitats degudes a què estaven obligats els béns de la 
seva pupil.la. En Guillem Feliu respongué que no tenia béns mobles de la dita Elisenda 
per dur-ho a terme i que li semblava bé que fossin subhastats l' «hospitium» i els 
béns de la dita pupil.la en l 'encant públic de Torà i que del preu que s'aconseguís es 
pagués als dits creditors. 

El batlle va encarregar l'encant al pregoner i subhastador públic de Torà, Bernat 
Rull, el qual no va trobar qui n 'oferís més sinó el citat prevere Guillem de Fontanet. 

Signatures: Guillem Feliu, tutor de la persona i dels béns d'Elisenda, filla de 
Jaume de Canet i sa muller Maria. Arnau Feliu, batlle de Torà per Margarida de 
Cardona, mare i tutora de Pericó de Cardona, senyor de Torà, reconeixent haver 
rebut la tercera part de l preu de la venda. 

Testimonis: Arnau Cardona, Pere Arnau i Ramon de Rama, «escolaris». 
Notari: Arnau Jot, rector i notari de les esglésies de l'Aguda i de Torà. 

A.H.F. C., Beneficiats de Torà, núm. 111, perg. , 291 x 536 mm. Regular. 

2 

1386, agost, 28. Torà. 

Ramon Vilar i la seva muller Belengària, habitants de Torà, venen a Pere Ripoll , 
rector de les esglésies de l'Aguda i de Torà, al vicari i als beneficiats de les dites 
esglésies, un censal mort de 5 sous (m.b.t.) de pensió anual pagadora cada 8 de 
maig i de 100 sous de preu, per un aniversari per l'ànima de Berenguer Satorra. 
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4 GERARD MARÍ I BRULL - SOLEDAT F ARNÉS I JULIÀ 

Signatures: Ramon Vilar i la seva muller Belengària. 
Testimonis: Joan Cardona, Guillem Guanser, Bernat de na Nicolaua, Berenguer 

Sagrera i Pere Grao, habitants de Torà. 
Notari : Pere Boïl, prevere de l'Aguda i de Torà, regent la notaria pública per 

Guillem de Matons, rector i notari públic de les dites esglésies, tret d'un protocol 
del prevere i rector Pere Ripoll. 

A.H.F. C. , Beneficiats de Torà, sln, perg., 449 x 433 mm. 

3 
1392, març, 7. s.l. 

Ramon de Fontanet, castellà de Calonge, la seva muller Caterina, Pere Torra, 
del mas de la Torre del Carcoler, Ponç Celoni, del lloc dels Puots, i Bernat des 
Viure, del mas del Viure, del terme de Calonge, venen a Ramon Molgosa, sastre de 
Calaf, un censal mort de 4 migeres de blat, a la mesura de Calaf, de pensió anual 
pagadora cada festa de Santa Maria d'agost i de 400 sous (m.b.t.) de preu. 

Signatures: Ramon de Fontanet, la seva muller Caterina, Pere Torra, Ponç Celoni 
i Bernat des Viure. 

Testimonis: Arnau Vila i Guillem Morera, de Calonge. 
Notari: No hi ha signe notarial. 

A.H.F.C. , Beneficiats de Torà, núm. 109, perg., 339 x 625 mm. Esquinç que 
afecta el text. 

4 

I 

1399, desembre, 28. Castellfollit. 

Ramon des Barri i la seva muller Elisenda, del lloc de Claret de Figuerola, 
venen a Berenguer Soler, del lloc de Palou, un censal mort d'una migera de blat, a la 
mesura de Calaf, de pensió anual pagadora cada l de gener i de 80 sous (m.b.t.) de preu. 

Donen com a fiadors en Francesc des Barri, en Bernat Solà i la seva muller 
Maria, i en Ramon de Pedret, fill del difunt Guillem de Pedret, tots del lloc de Claret 
de Figuerola. 

Signatures: Ramon des Barri i la seva muller Elisenda, com a principals. Francesc 
des Barri, Bernat Solà i la seva muller Maria, i Ramon de Pedret, com a fiadors . 

Testimonis : Guillemet de Braquets, del mas de Braquets, terme de Castellfollit, 
Pere Orriols, del lloc de Santa Fe, i Ramon de Braquets, de Suau, terme de Calonge. 

Testimonis de la signatura dels fiadors: Ramon Guitard i Guillem de Guamis, 
de Claret de Figuerola. 

Notari: Pere de Castellar, notari públic de Castellfollit per l'autoritat del prior. 
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11 

1399, desembre, 28 . Castellfollit. 

Ramon des Barri i la seva muller Elisenda, del lloc de Claret de Figuerola, 
reconeixen haver rebut de Berenguer Soler, del lloc de Palou, terme de Talteüll , la 
quantitat de 80 sous (m.b.t.) , import de la venda sobredita. 

Signatures: Ramon des Barri i la seva muller Elisenda. 
Testimonis: Guillemet de Braquets, del mas de Braquets, terme de Castellfollit, 

Pere Orriols, del lloc de Santa Fe, i Ramon de Braquets, de Suau, terme de Calonge. 
Notari : Pere de Castellar, notari públic de Castellfollit per l' autoritat del prior. 

A.H.F. C., Beneficiats de Torà, núm. 86, p erg., 348 x 500. Mal estat de 
conservació. 

5 

I 

1404, setembre, 9. [Ivorra] . 

Bernat Argerics i la seva muller Gueraldona, principals, i Nicolau Castellet i 
Ramon Joan, fiadors , tots d' Ivorra, venen a Ramon Millàs, del dit lloc, un censal 
mort d'una migera de blat, a la mesura d' Ivorra, de pensió anual pagadora cada 
festa de Santa Maria d ' agost, i de 100 sous (m.b.t.) de preu. 

Signatures : Bernat Argerics i la seva muller Gueraldona, com a principals. 
Nicolau Castellar i Ramon Joan, com a fiadors. 

Testimonis : Pere ça Vila, d' Alvespí, i Antoni Carbonell , d'Ivorra. 
Notari : Pere de Castellar, notari públic de Castellfollit per l ' autoritat reial. 

11 

1404, setembre, 9. Ivorra. 

Bernat Argerics i la seva muller Gueraldona, d' Ivorra, reconeixen haver rebut 
de Ramon Millàs, del mateix lloc, la quantitat de l 00 sous (m.b.t.), import de la 
venda sobredita. 

Signatures : Bernat Argerics i la seva muller Gueraldona. 
Testimonis : Pere ça Vila, d' Alvespí, i Antoni Carbonell, d' Ivorra. 
Notari: Pere de Castellar, notari públic de Castellfollit per l'autoritat reial. 

A.H.F.C., Beneficiats de Torà, núm. 54, perg., 338 x 596. 
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6 

I 

1404, desembre, 11. Castellfollit. 

Antoni de Figuerola i la seva muller Constança, del lloc de Soler Roig, parròquia 
i terme de Castellfollit, com a principals, i Bernat Soler, de Castellfollit, com a fia
dor, venen a Jaume de Braners, prevere del lloc de Torà, un censal mort de 7 sous i 
2 diners (m.b.t.) de pensió anual pagadora cada festa de Santa Maria d'agost, i de 
100 sous de preu. 

Signatures: Antoni de Figuerola i la seva muller Constança, com a principals. 
Bernat Soler, que signa el 8 d'abril del 1405, com a fiador. 

Testimonis: Guillem Hospital, prevere, i Ramon Claramunt, de Castellfollit. 
Testimonis de la signatura de/fiador: Ramon Martorell de Soler Roig i Francesc 

de Castellar, prevere de Castellfollit. 
Notari: Pere de Castellar, notari públic de Castellfollit per l'autoritat del prior. 

II 

1404, desembre, 11. Castellfollit. 

Antoni de Figuerola i la seva muller Constança, del lloc de Soler Roig, parròquia 
i terme de Castellfollit, reconeixen haver rebut de Jaume de Braners, prevere de 
Torà, la quantitat de 100 sous (m.b.t.), import de la venda sobredita. 

Signatures: Antoni de Figuerola i la seva muller Constança. 
Testimonis: Guillem Hospital, prevere, i Ramon Claramunt, de Castellfollit. 
Notari: Pere de Castellar, notari públic de Castellfollit per l 'autoritat del prior. 

A.H.F.C., Beneficiats de Torà, núm. 70, perg., 280 x 773. 

7 

I 

1410, gener, 31. Torà. 

Joan Domingo, habitant de Torà, ven a Falcona, muller del difunt Guillem 
Cantallós, del mateix lloc, un censal mort d'una migera de blat, a la mesura de 
Calaf, o bé l O sous (m.b.t.), a elecció de la compradora, de pensió anual pagadora 
cada festa de Carnestoltes, i de 100 sous (m.b.t.) de preu. 

Dóna com a fiadors Ramon Guanser, Marc Sala, àlias Morrocurt, i Ramon 
Martorell, fill de Ramon Martorell, de Torà. 
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Signatures: Joan Domingo, com a principal. Ramon Guanser, Marc Sala, àlias 
Morrocurt, i Ramon Martorell, com a fiadors. 

Testimonis: Berenguer Solà, Llorenç Fruya i Arnau Guanser, de Torà. 
Notari : Bernat de Bosc, rector i notari públic de les esglésies de Santa Maria de 

l'Aguda i de Sant Gil de Torà. 

11 

1410, gener, 31. Torà. 

Joan Domingo, de Torà, reconeix haver rebut de Falcona, muller del difunt 
Guillem de Cantallós, del mateix lloc, la quantitat de 100 sous (m.b.t.), import de la 
venda sobredita. 

Signatura: Joan Domingo. 
Testimonis: Berenguer Solà, Llorenç Fruya i Arnau Guanser, de Torà. 
Notari: Bernat de Bosc, rector i notari públic de les esglésies de Santa Maria de 

l'Aguda i de Sant Gil de Torà. 

A.H.F.C., Beneficiats de Torà, núm. 36, perg. , 298 x 773. Mal estat de 
conservació. 

8 

1414, febrer, 9. s.l. 

Transllat d'unes clàusules del testament del difunt Llorenç Rull, de Torà, fet el 
24 d'abril del 1412, a Torà, pel prevere Jaume Albert, aleshores vicari i notari dels 
llocs de l'Aguda i de Torà, amb la presència dels testimonis Bernat Rull, Joan Rull 
i Francesc Grinyós, del mateix lloc. 

En les clàusules copiades Llorenç Rull es reservava, per Ja seva ànima i dels 
seus parents, 10 lliures (m.b.t .) sobre l'hort de les Maretes, manant als seus 
marmessors que a la seva mort fos venut, de tal manera que el comprador hauria de 
fer perpètuament, cada any, 5 sous de Ja dita moneda a Ja làmpada de Sant Miquel 
de Fontanet. 

Signatura del testimoni del frans/lat: Berenguer Barri, prevere, rector de 
l'església de Ferran. 

Notari: Joan de Vallebrera, prevere i vicari de les esglésies de l'Aguda i de Torà 
i notari públic dels dits llocs per Bernat Bosc, rector de l'Aguda i de Torà. 

A.H.F. C., Beneficiats de Torà, núm.14, perg. , 192 x 274 mm. Mal estat de 
conservació. 
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9 

I 

1417, març, 10. Torà. 

Ramon del Forn, el seu nebot Arnau Roig i el seu fill Ramon del Forn, tots de 
Torà, venen a Guillem de Matons, rector de l'església de Sant Gil de Torà, i als 
beneficiats d'aquesta església, un censal mort de 8 sous i 4 diners (m.b.t.) de pensió 
anual pagadora cada 31 de maig i de l 00 sous (m.b.t.) de preu, per un aniversari per 
l'ànima del difunt Guillem Darén que els seus marmessors, en Ramon de Capdevila 
i en Servaró de Vilaorbina, varen assignar al dit rector i beneficiats cada any en 
aquella data. 

Donen com a fiador en Pere Martí, de Torà. 
Signatures: Ramon del Forn, Arnau Roig i Ramon del Forn, com a principals. 

Pere Martí, com a fiador. 
Testimonis: Jaume Rull i Bernat de Moricurt, habitants de Torà. 
Notari: Pere Boïl, prevere, vicari de les esglésies de l'Aguda i de Torà, regent 

la notaria pública de les dites esglésies per Guillem de Matons, rector i notari públic, 
tret d'un protocol del dit Guillem de Matons. 

II 

1417, març, 10. Torà. 

Ramon del Forn, el seu nebot Arnau Roig i el seu fill Ramon del Forn, tots de 
Torà, reconeixen haver rebut de Guillem de Matons, rector de l'església de Sant Gil 
de Torà, i dels beneficiats d'aquesta església, la quantitat de 100 sous (m.b.t.), import 
de la venda sobredita. 

Signatures : Ramon del Forn, Arnau Roig i Ramon del Forn. 
Testimonis: Jaume Rull i Bernat de Moricurt, habitants de Torà. 
Notari: Pere Boïl, prevere, vicari de les esglésies de l'Aguda i de Torà, regent 

la notaria pública de les dites esglésies per Guillem de Matons, rector i notari públic, 
tret d'un protocol del dit Guillem de Matons. 

A.H.F.C., Beneficiats de Torà, núm. 72, perg., 392 x 656 mm. 
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10 

I 

1417, setembre, 27. Castellfollit. 

Pere Satorra i la seva muller Caterina, del lloc d'Ivorra, venen a Ramon Millàs, 
del mateix lloc, un censal mort d'una migera de blat, a mesura de Calaf, de pensió 
anual pagadora cada festa de Santa Maria d'agost i de 150 sous de preu. 

Donen com a fiadors Guillem de Vilamur, del mas de Vilamur, terme de 
Castellfollit, i Berenguer Soler, fill de Ramon Soler, d'Ivorra. 

Signatures: Pere Satorra i la seva muller Caterina, com a principals. Guillem 
de Vilamur, del mas de Vilamur, terme de Castellfollit, i Berenguer Soler, fill de 
Ramon Soler, d'Ivorra, com a fiadors. 

Testimonis : Guillemet de Braquets, del mas de Braquets, i Jaume Balaguer, 
del lloc de Marçà, tots dos del terme de Castellfollit. 

Notari: Pere de Castellar, notari públic de Castellfollit, per l'autoritat del 
prior. 

11 

1417, setembre, 27. Castellfollit. 

Pere Satorra i la seva muller Caterina, del lloc d'Ivorra, reconeixen haver rebut 
de Ramon Millàs, del mateix lloc, la quantitat de 150 sous (m.h.t.), import de la 
venda sobredita. 

Signatures: Pere Satorra i la seva muller Caterina. 
Testimonis: Guillemet de Braquets, del mas de Braquets, i Jaume Balaguer, del 

lloc de Marçà, tots dos del terme de Castellfollit. 
Notari: Pere de Castellar, notari públic de Castellfollit, per l'autoritat del prior. 

A.H.F.C., Beneficiats de Torà, núm. 52, perg., 330 x 792 mm. 

11 

I 

1418, novembre, 15. Torà. 

Ramon d ' en Cerc i la seva muller Romieta, del mas del Soler, terme de Puig
redon, atenent èl censal mort de 2 sous i 6 diners de pensió i de 50 sous de preu que 
feia en Berenguer Rossell al rector de Sant Gil de Torà per un aniversari per l'ànima 
de la difunta na Pallaresa, muller del difunt Pallarès, venen a Guillem de Matons, 
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rector de Torà, i al vicari i beneficiats del dit lloc, un censal mort de 2 sous i 6 diners 
(m.b.t.) de pensió anual pagadora cada 15 de novembre i de 50 sous de preu. 

Donen com a fiadors Bernat Martí i Pere d ' en Bru, habitants de Torà. 
Signatures : Ramon d' en Cerc i la seva muller Romieta, com a principals. Bernat 

Martí i Pere d'en Bru, com a fiadors. 
Testimonis: Ramon Gibert i Bernat Rossell , habitants de Torà. 
Notari : Guillem de Matons, rector i notari públic dels llocs de Torà i de l'Aguda. 

II 

1418, novembre, 15 . Torà. 

Ramon d' en Cerc i la seva muller Romieta, del mas del Soler, terme de Puig
redon, reconeixen haver rebut de Guillem de Matons, rector de Torà, i del vicari i 
beneficiats d'aquest lloc, la quantitat de 50 sous (m. b.t. ), import de la venda sobredita. 

Signatures: Ramon d'en Cerc i la seva muller Romieta. 
Testimonis: Ramon Gibert i Bernat Rossell, habitants de Torà. 
Notari: Guillem de Matons, rector i notari públic dels llocs de Torà i de l'Aguda. 

A.H.F.C. , Beneficiats de Torà, núm. 103, perg., 375 x 375 mm. Forats que 
afecten el text. 

12 

I 

1419, març, 30. Torà. 

Arnau Roig i la seva muller Angelina, de Torà, venen a Guillem de Matons, 
prevere i rector de Torà, i al vicari i beneficiats del dit lloc, un censal mort de 5 sous 
(m.b.t.) de pensió anual pagadora cada festa de Sant Salvador i de l 00 sous de preu, 
per un aniversari que va manar fer el difunt Ramon Forn, de Torà, en el seu testament. 

Signatures : Arnau Roig i la seva muller Angelina. 
Testimonis : Pere Guanser, Bernat Bagà i Berenguer Guanser, de Torà. 
Notari : Guillem de Matons, rector i notari públic dels llocs de Torà i de l'Aguda. 

li 

1419, març, 30. Torà. 

Arnau Roig i la seva muller Angelina, de Torà, reconeixen haver rebut de 
Guillem de Matons, prevere i rector de Torà, i del vicari i beneficiats d'aquest lloc, 
la quantitat de 100 sous (m.b.t.) , import de la venda sobredita. 
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Signatures: Arnau Roig i la seva muller Angelina. 
Testimonis: Pere Guanser, Bernat Bagà i Berenguer Guanser, de Torà. 
Notari: Guillem de Matons, rector i notari públic dels llocs de Torà i de l'Aguda. 

A.H.F.C., Beneficiats de Torà, núm. 53, perg., 354 x 400 mm. 

13 

1419, novembre, 30. Torà. 

Pere Colbera, de Torà, fill de Pere Colbera, de l'Aguda, i la seva muller 
Margarida, venen a Guillem de Matons, prevere i rector de Torà, i al vicari i 
beneficiats del dit lloc, un censal mort de 5 sous (m.b.t.) de pensió anual pagadora 
cada festa de Sant Andreu apòstol i de l 00 sous de preu, per un aniversari per 
l'ànima del difunt Berenguer Colbera, tal com aquest va disposar en el seu testament. 

Signatures: Pere Colbera i la seva muller Margarida. 
Testimonis: Pere de Tàpia, vicari de Torà, i Pere Graho, del mateix lloc. 
Notari: Guillem de Matons, rector i notari públic dels llocs de Torà i de l'Aguda. 

li 

1419, novembre, 30. Torà. 

Pere Colbera, menor, i la seva muller Margarida, de Torà, reconeixen haver 
rebut de Guillem de Matons, prevere i rector de Torà, i del vicari i beneficiats d'aquest 
lloc, la quantitat de l 00 sous (m.h.t.), import de la venda sobredita. 

Signatures: Pere Colbera i la seva muller Margarida. 
Testimonis: Pere de Tàpia, vicari de Torà, i Pere Graho, del mateix lloc. 
Notari: Guillem de Matons, rector i notari públic dels llocs de Torà i de l'Aguda. 

A.H.F.C., Beneficiats de Torà, s/n, perg. 294 x 445 . 

14 

1420, febrer, 28. Torà. 

Joan Soler, habitant del lloc de l'Aguda d' Urgell, ven al rector i beneficiats de 
l'església de Sant Gil de Torà un censal mort de 5 sous (m.h.t.) de pensió anual 
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pagadora cada primer de març i de 100 sous de preu, per un aniversari per l'ànima 
de Sibília Farahonés. 

Signatura: Joan Soler. 
Testimonis: Simon de Rabinat, d'Ossó, i Pere de Tàpies, vicari de Torà. 
Notari: Guillem de Matons, rector i notari públic de les esglésies de Torà i de 

l'Aguda. 

11 

1420, febrer, 28. Torà. 

Joan Soler, habitant del lloc de l'Aguda d'Urgell, reconeix haver rebut del rec
tor de l'església parroquial de Sant Gil de Torà la quantitat de 100 sous (m.h.t.), 
import de la venda sobredita. 

Signatura: Joan Soler. 
Testimonis: Simon de Rabinat, d'Ossó, i Pere de Tàpies, vicari de Torà. 
Notari: Guillem de Matons, rector i notari públic de les esglésies de Torà i de 

l'Aguda. 

A.H.F.C., Beneficiats de Torà, núm. 92, perg. 361 x 480 mm. 

15 

1420, maig, 8. Torà. 

Ramon Folc, comte de Cardona, atenent que el seu molí de Campareny, en el 
terme de l'Aguda, està desocupat a causa del seu estat derruït i perquè les seves 
sèquies, guals, conduccions d'aigua i basses estan seques i destruïdes, i atenent els 
precs d'Antoni Domenges, habitant de la vila de Torà, estableix en emfiteusi el dit 
molí de Campareny amb les seves basses, sèquies, recs, conduccions d'aigua, guals, 
peixeres i estalladors d'aigua amb tots els seus drets, a favor del citat Antoni 
Domenges, amb una entrada de 20 florins d'or d'Aragó i amb un cens anual de 10 
migeres de blat a la mesura de Calaf, pagadores cada festa de Santa Maria d'agost. 
Li concedeix que pugui edificar o canviar de lloc el molí o les sèquies i fer-lo molí 
de cup. No estarà subjecte a qüèsties, profertes, comuns, exaccions, obres o altres 
talles de Torà o de l'Aguda. 

Joan, comte de Vilamur i fill i hereu del dit comte de Cardona, aprova, ratifica 
i firma aquest establiment. 

Antoni Domenges, l'emfiteuta, accepta l'establiment amb totes les seves 
condicions. 

Signatures: Ramon Folc, comte de Cardona. Joan, vescomte de Vilamur, fill 
primogènit del comte de Cardona. Antoni Domenges. 

Testimonis: Pere d' Argensola, donzell de casa del vescomte de Vilamur, 
Berenguer Ferran, veguer de la Segarra, i Bartomeu Mercadall, de Ja vila de Solsona. 
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Notari: Pere de Castellar, habitant de Castellfollit, notari públic per l'autoritat reial. 

A.H.F.C. , Beneficiats de Torà, núm. 58, perg., 270 x 591 mm. Regular estat 
de conservació. 

16 

1420, desembre, 10 . Torà. 

Bernat Rull, Jaume Rull, Pere Rull i Joan Rull , de Torà, venen a Guillem de 
Matons, prevere i rector de Torà, i al vicari i beneficiats del dit lloc, un censal mort de l O 
sous (m.h.t.) de pensió anual pagadora cada festa de Sant Pere de juny i de l O lliures de 
preu, per un aniversari per l'ànima de na Sibília, muller del difunt Jaume del Munt. 

Signatures : Bernat Rull, Jaume Rull, Pere Rull i Joan Rull. 
Testimonis:Bartomeu Saguàrdia i Antoni Espluga, de Torà. 
Notari: Guillem de Matons, rector i notari públic dels llocs de Torà i de l'Aguda. 

A.H.F.C., Beneficiats de Torà, sln, perg., 190 x 215 mm. 

17 

1420, desembre, 10. Torà. 

Bernat Rull, Jaume Rull, Pere Rull i Joan Rull , de Torà, reconeixen haver rebut 
de Guillem de Matons, prevere i rector de Torà, i del vicari i beneficiats del dit lloc, 
la quantitat de 10 lliures (m.h.t.), import de la venda d'un censal mort de 10 sous 
(m.h.t.) de pensió anual pagadora cada festa de Sant Pere de juny, per un aniversari 
per l'ànima de na Sibília, muller del difunt Jaume del Munt. 

Signatures: Bernat Rull, Jaume Rull, Pere Rull i Joan Rull. 
Testimonis:Bartomeu Saguàrdia i Antoni Espluga, de Torà. 
Notari: Guillem de Matons, rector i notari públic dels llocs de Torà i de l'Aguda. 

A.H.F. C., Beneficiats de Torà, núm. 79, perg., 334 x 415 mm. 

18 

1421, març, 25. Torà. 

Bernat Sagrera, fill del difunt Bernat Sagrera, de Torà, ven a Guillem de Matons, 
prevere i rector de Torà, i al vicari i altres preveres del dit lloc, un censal mort de 2 
sous i 6 diners (m.h.t.) de pensió anual pagadora cada festa de Santa Maria de març 
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i de 50 sous de preu, perun aniversari per l'ànima del seu difunt pare, Bernat Sagrera. 
Signatura: Bernat Sagrera. 
Testimonis: Bernat Vilar i Bertran de Santa Creu, de Torà. 
Notari: Guillem de Matons, rector i notari públic dels llocs de Torà i de l'Aguda. 

11 

1421, març, 25 . Torà. 

Bernat Sagrera, fill del difunt Bernat Sagrera, de Torà, reconeix haver rebut de 
Guillem de Matons, prevere i rector de Torà, i del vicari i beneficiats del dit lloc, la 
quantitat de 50 sous (m.b.t.), import de la venda sobredita. 

Signatura: Bernat Sagrera. 
Testimonis: Bernat Vilar i Bertran de Santa Creu, de Torà. 
Notari: Guillem de Matons, rector i notari públic dels llocs de Torà i de l'Aguda. 

A.H.F. C , Beneficiats de Torà, núm. 95, perg., 275 x 349 mm. 

19 

1421, novembre, 31. Torà. 

Ramon Martorell i la seva muller Caterina, de Torà, venen a Guillem de Matons, 
rector de la vila de Torà, i als beneficiats del dit lloc, un censal mort de 5 sous 
(m.b.t.) de pensió anual pagadora cada festa de Sant Andreu apòstol i de 150 sous 
de preu, per un aniversari que s'ha de celebrar la vigília de Sant Andreu per l 'ànima 
de la difunta Constança Valent, del dit lloc. 

Donen com a fiadors Pere Guanser, fill del difunt Guillem Guanser, Pere del 
Forn, fill de Berenguer del Forn, i Pere Bertran menor, fill de Pere Bertran, tots del 
lloc de Torà. 

Signatures: Ramon Martorell i la seva muller Caterina, com a principals. Pere 
del Forn, Pere Guanser, fill de Guillem Guanser, i Pere Bertran, fill de Pere Bertran, 
com a fiadors. 

Testimonis: Bernat de na Nicolaua, i Arnau Guanser, habitants del lloc de Torà. 
Notari: Pere Boïl, prevere i vicari de les esglésies dels llocs de l'Aguda i de 

Torà, regent la notaria pública d' aquests llocs per en Guillem de Matons, rector i 
notari públic, tret d'un protocol del dit Guillem de Matons. 

A.H.F. C., Beneficiats de Torà, núm. 38, perg., 35 1 x 697 mm. 
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20 

I 

1422, desembre, 25. Torà. 

Pere Cabuzo, àlias Guanser, habitant de Torà, ven a Guillem de Matons, rector, 
i al vicari i beneficiats del dit lloc, un censal mort de 2 sous i 6 diners (m.b.t.) de 
pensió anual pagadora cada 25 de desembre i de 50 sous de preu, per un aniversari 
per l 'ànima de la seva mare, Berenguera, muller del difunt Guillem Guanser, la qual 
va deixar en el seu testament 50 sous (m.b.t.) per a comprar un censal mort de 2 
sous i 6 diners. 

Signatura: Pere Cabuzo, àlias Guanser. 
Testimonis: Marc Sala i Ramon Guanser, habitants de Torà. 
Notari: Guillem de Matons, rector i notari públic dels llocs de Torà i l'Aguda. 

11 

1422, desembre, 25. Torà. 

Pere Cabuzo, àlias Guanser, habitant de Torà, reconeix haver rebut de Guillem 
de Matons, rector, i del vicari i beneficiats del dit lloc, 50 sous (m.b.t.), import de la 
venda sobredita. El dit Pere Cabuzo es queda els 50 sous de la deixa que va fer la 
seva mare Berengària en el seu testament. 

Signatura: Pere Cabuzo, àlias Guanser. 
Testimonis: Marc Sala i Ramon Guanser, habitants de Torà. 
Notari: Guillem de Matons, rector i notari públic dels llocs de Torà i l'Aguda. 

A.H.F. C. , Beneficiats de Torà, núm. 97, perg. , 341 x 403 mm. 

21 

I 

1424, setembre, 13. Torà. 

Ramon Martí, habitant de Torà, ven a Guillem de Matons, rector de Torà, i als 
beneficiats de l 'església de Sant Gil del dit lloc, un censal mort de 2 sous i 6 diners 
(m.b.t.) de pensió anual pagadora cada festa de la Santa Creu de setembre i de 50 
sous de preu, per un aniversari per l'ànima de Maimó i de tots els fidels difunts. 

Signatura: Ramon Martí. 
Testimonis: Pere Grao i Bartomeu Saguàrdia, habitants de Torà. 
Notari: Pere Boïl, prevere i vicari de les esglésies de l'Aguda i de Torà, regent 
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la notaria pública dels dits llocs pel rector Guillem de Matons, tret d'un protocol del 
prevere Joan Font, aleshores regent la dita notaria. 

11 

1424, setembre, 13. Torà. 

Ramon Martí, habitant de Torà, reconeix haver rebut de Guillem de Matons, 
rector, i dels beneficiats del dit lloc, 50 sous (m.b.t.), import de la venda sobredita. 

Signatura: Ramon Martí. 
Testimonis: Pere Grao i Bartomeu Saguàrdia, habitants de Torà. 
Notari: Pere Boïl, prevere i vicari de les esglésies de l'Aguda i de Torà, regent 

la notaria pública dels dits llocs pel rector Guillem de Matons, tret d'un protocol del 
prevere Joan Font, aleshores regent la dita notaria. 

A.H.F.C., Beneficiats de Torà, núm. 101, perg. 325 x 440 mm. 

22 

I 
1427, maig, 4. s.l. 

Berenguer Guanser i Pere Guanser, germans de Torà, tutors, curadors i 
marmessors de les persones i béns dels pupils del difunt Jaume Guanser, germà llur, 
venen al rector i al vicari i beneficiats de l'església de Sant Gil del dit lloc, un censal 
mort de 2 sous i 6 diners (m.b.t.) de pensió anual pagadora cada 4 de maig i de 50 
sous de preu, per un aniversari per l'ànima del difunt Jaume Guanser que s'ha de 
celebrar el dia de la seva mort. 

Signatures: Berenguer Guanser i Pere Guanser. 
Testimonis: Francesc Barri, major, de l'Aguda, i Bernat Bagà, fill de Bernat 

Bagà, del lloc de Torà. 
Notari: Fra Joan Ardesa, lloctinent del venerable Guillem de Matons, rector i 

notari públic de les esglésies de l'Aguda i de Torà. 

11 

1427, maig, 4. s.l. 

Berenguer Guanser i Pere Guanser, germans de Torà, tutors, curadors i 
marmessors de les persones i béns dels pupils del difunt Jaume Guanser, germà llur, 
reconeixen haver rebut del rector i del vicari i beneficiats del dit lloc 50 sous (m.b.t.), 
import de la venda sobredita. 
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Signatures: Berenguer Guanser i Pere Guanser. 
Testimonis: Francesc Barri, major, de l'Aguda, i Bernat Bagà, fill de Bernat 

Bagà, del lloc de Torà. 
Notari : Fra Joan Ardesa, lloctinent del venerable Guillem de Matons, rector i 

notari públic de les esglésies de l'Aguda i de Torà. 

A.H.F. C , Beneficiats de Torà, núm. 64, perg. , 291 x 725 mm. Regular estat de 
conservació. 

23 

1428, gener, 20 . Torà. 

Pere Aldebó i la seva muller Sibília, de Torà, venen al rector i als beneficiats de 
l'església del dit lloc un censal mort de 10 sous (m.h.t.) de pensió anual pagadora 
cada festa de Sant Fabià i Sant Sebastià i de l O lliures de preu, per un aniversari per 
en Bartomeu Saguàrdia, que va deixar les dites 10 lliures en el seu testament, del 
qual és marmessor i hereu el dit Pere Aldebó . 

Van obligar un tros de terra anomenat «lo vescomte», a la Bisbal. 
Signatures: Pere i Sibília. 
Testimonis : Pere Colbera i Joan Soler, fill de Francesc Soler, de Torà. 
Notari : Guillem de Matons, rector i notari públic dels llocs de Torà i de l'Aguda. 

A.H.F. C , Beneficiats de Torà, núm. 112, perg., 373 x 451 mm. 

24 

I 

1428, desembre, 7. Torà. 

Francesc Llobet i la seva muller Antònia, de Torà, venen al rector i al vicari i 
beneficiats de l ' església de la dita vila, un censal mort de 5 sous (m.b.t .) de pensió 
anual pagadora cada festa de la Concepció de Santa Maria i de l 00 sous de preu, per 
un aniversari per l' ànima del seu pare Francesc Llobet. 

Signatures: Francesc [Llobet] i Antònia . 
Testimonis: Pere Roig i Pere Soler, vicari , de Torà. 
Notari: Guillem de Matons, rector i notari públic dels llocs de Torà i de l'Aguda. 
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11 

1428, desembre, 7. Torà. 

Francesc Llobet i la seva muller Antònia, de Torà, reconeixen haver rebut de 
Guillem de Matons, rector, i del vicari i beneficiats del dit lloc 100 sous (m.b.t.), 
import de la venda sobredita. 

Signatures: Francesc Llobet i la seva muller Antònia. 
Testimonis: Pere Roig i Pere Soler, vicari, de Torà. 
Notari: Guillem de Matons, rector i notari públic dels llocs de Torà i de l'Aguda. 

A.H.F. C., Beneficiats de Torà, núm. 21, perg., 409 x 385 mm. Regular estat de 
conservació. 

25 

I 

1429, abril, 9. Calaf. 

Ramon Guitard, del mas de Fontarmena, terme de Claret de Figuerola, ven a 
Berenguer Soler, de Palou de Talteüll, un censal mort d'una migera de blat a la 
mesura de Calaf de pensió anual pagadora cada festa de Santa Maria d'agost i de 80 
sous de preu. 

Signatures: Ramon Guitard, com a principal. Bernat Guitard, Ramon Pedret i 
Joan Guitard (que signa el 14 de maig), com a fiadors 

Testimonis: Bernat des Clerga, mercader ciutadà de Manresa, i Guillem Duran, 
mercader ciutadà de Barcelona. 

Testimoni de la signatura de Joan Guitard, fiador, que firma el 12 de maig: 
Ramon Gener, rector de l'església de Solanelles, i Andreu Terrós?, de Pujalt. 

Notari: Salvador Punyera, notari públic de la vila de Calaf per l'autoritat del 
prior del monestir de Sant Jaume. 

11 

1429, abril, 9. Calaf. 

Ramon Guitard, del mas de Fontarmena, terme de Claret de Figuerola, reconeix 
haver rebut de Berenguer Soler, de Palou de Talteüll, 80 sous (m.b.t.), import de la 
venda sobredita. 

Signatura: Ramon Guitard. 
Testimonis: Bernat des Clerga, mercader ciutadà de Manresa, i Guillem Duran, 

mercader ciutadà de Barcelona. 
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Notari: Salvador Punyera, notari públic de la vila de Calaf per l'autoritat del 
prior del monestir de Sant Jaume. 

A.H.F.C. , Beneficiats de Torà, núm. 82, perg., 447 x 760. 

26 

I 

1432, febrer, 20. Torà. 

Pere Gualdo, de l'Aguda, ven a Miquel Marquilles, de Torà, un tros de terra 
que té al terme de l'Aguda, en el lloc anomenat la Portella, pel preu de l O florins 
d ' or d'Aragó, amb el salvament que faci a Berenguer Colbera, de l'Aguda, un cens 
anual d'un diner. Afronta el dit tros de terra amb el comprador, en Berenguer Colbera, 
el camí que porta a Sanaüja i el tossal de Colbera. 

Signatura: Pere Gualdo . 
Testimonis : Joan Bagà i Bernat Aldebó, de la vila de Torà. 
Notari : Joan d 'Anfesta, rector i notari públic de les esglésies de l' Aguda i de 

Torà, qui va trobar aquest document entre les escriptures de l'escrivania i el va 
cloure el 15 de novembre del 1441. 

11 

1432, febrer, 20. Torà. 

Pere Gualdo, de l'Aguda, reconeix haver rebut de Miquel Marquilles, del mateix 
lloc, 10 florins d'or d'Aragó, import de la venda sobredita. 

Signatura : Pere Gualdo. 
Testimonis : Joan Bagà i Bernat Aldebó, de la vila de Torà . 
Notari : Joan d'Anfesta, rector i notari públic de les esglésies de l'Aguda i de 

Torà, que va trobar aquest document entre les escriptures de l'escrivania i el va 
cloure el 15 de novembre del 1441. 

A.H.F.C. , Beneficiats de Torà, núm. 63, perg., 273 x 379 mm. Esquinç que 
afecta el text. 
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27 

I 

1434,juliol, 7. Els Olms (Biosca) 

Bernat Barri, Ramon Gibert, del mas de la Garriga, Bernat de Ferres i Bernat 
Torre, habitants del lloc de l'Aguda de Torà, venen a na Cília, habitant de Sanaüja, 
muller del difunt Andreu Satorre, un censal mort de 50 sous (m.h.t.) de pensió 
anual pagadora cada festa de Sant Ot confessor i de 400 lliures de preu. 

Donen com a fiadors en Pere Torner, Berenguer Colbera, Ramon de na Vives, 
Jaume Domingo, Pere de Fustegueres, Pere d'en Gualdo, Pere de Braquets i Pere 
Selva, tots habitants de l'Aguda. 

Signatures: Bernat Barri, Ramon Gibert, Bernat de Ferres i Bernat Torre, com a 
principals. Joan Torner, Berenguer Colbera, Ramon de na Vives, Jaume Domingo, 
Pere de Fustegueres, Pere d'en Gualdo, Pere de Braquets i Pere Selva, com a fiadors. 

Testimonis : Pere Ferrer, sabater, i Pere Serra, fuster, de la vila de Sanaüja. 
Notari : Joan de Torrents, notari públic per l'autoritat reial. 

11 

1434,juliol, 7. Els Olms (Biosca). 

Bernat Barri, Ramon Gibert, del mas de la Garriga, Bernat de Ferres i Bernat 
Torre, habitants del lloc de l'Aguda de Torà, reconeixen haver rebut de na Cília, 
habitant de Sanaüja, muller del difunt Andreu Satorre, 400 lliures (m.h.t.), import 
de la venda sobredita. 

Signatures: Bernat Barri, Ramon Gibert, Bernat de Ferres i Bernat Torre. 
Testimonis: Pere Ferrer, sabater, i Pere Serra, fuster, de Ja vila de Sanaüja. 
Notari: Joan de Torrents, notari públic per l'autoritat reial. 

A.H.F. C. , Beneficiats de Torà, núm. 9, perg. , 572 x 669 mm. 

28 

I 

1437, desembre, 27. Torà. 

Pere Torra i la seva muller Constança, del lloc de Torà, diòcesi d'Urgell, venen 
a Ramon Millàs, major de dies, hostaler de la vila d'Igualada, un censal mort d'una 
migera i mitja de blat, a la mesura de Calaf, de pensió anual pagadora cada festa de 
Santa Maria d'agost i de 9 lliures i 15 sous (m.h.t.) de preu. 
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Donen com a fiadors en Bernat Torra, Bernat Barri, Bernat de Ferrés, del lloc 
de l'Aguda, Ramon Gibert, menor de dies, del mas de la Garriga, Pere Aldebò i Pere 
Bru, del dit lloc de Torà. 

Signatures: Pere Torra i sa muller Constança, com a principals. Bernat Torra, 
Bernat Barri, Bernat de Ferrés, Ramon Gibert, Pere Aldebò i Pere Bru, com a fiadors. 

Testimonis: Ramon Guanser, Francesc Grinyó i Pere Company, de Torà. 
Notari: Antoni Canut, notari públic per l'autoritat reial, qui va cloure aquest 

document amb llicència del notari de Torà. 

11 

1437, desembre, 27. Torà. 

Pere Torra i sa muller Constança, del lloc de Torà, diòcesi d'Urgell, reconeixen 
haver rebut de Ramon Millàs, major de dies, hostaler de la vila d'Igualada, diòcesi 
de Vic, 9 lliures i 15 sous (m.b.t.), import de la venda sobredita. 

Signatures: Pere Torra i sa muller Constança. 
Testimonis: Ramon Guanser, Francesc Grinyó i Pere Company, de Torà. 
Notari: Antoni Canut, notari públic per l'autoritat reial, que va cloure aquest 

document amb llicència del notari de Torà. 

A.H.F. C., Beneficiats de Torà, núm. 15, perg., 41 O x 633 mm. 

29 

1437, desembre, 27. Torà. 

Ramon Guanser i la seva muller Francina, del lloc de Torà, diòcesi d 'Urgell , 
venen a Ramon Millàs, major de dies, hostaler de la vila d ' Igualada, un censal mort 
d'una migera de blat, a la mesura de Calaf, de pensió anual pagadora cada festa de 
Santa Maria d'agost, i de 6 lliures i 10 sous (m.b.t.) de preu. 

Donen com a fiadors en Pere Sala, Joan Rossell, Joan de Ramis, Pere Martí i 
Jofre Martí, del dit lloc de Torà. 

Signatures: Ramon Guanser i sa muller Francina, com a principals. Pere Sala, 
Joan Rossell , Joan de Ramis, Pere Martí i Jofre Martí , com a fiadors. 

Testimonis: Antoni Gualdo, Pere Torra, Francesc de Cortielles i Berenguer de 
Ramis, de Torà. 

Notari: Antoni Canut, notari públic per l'autoritat reial. 

453 



22 GERARD MARÍ I BRULL - SOLEDAT F ARNÉS I JULIÀ 

11 

1437, desembre, 27. Torà. 

Ramon Guanser i sa muller Francina, del lloc de Torà, diòcesi d'Urgell, 
reconeixen haver rebut de Ramon Millàs, major de dies, hostaler de la vila d'Igualada, 
diòcesi de Vic, 6 lliures i l O sous (m.b.t .), import de la venda sobredita. 

Signatures: Ramon Guanser i sa muller Francina. 
Testimonis: Antoni Gualdo, Pere Torra, Francesc de Cortielles i Berenguer de 

Ramis, de Torà. 
Notari: Antoni Canut, notari públic per l'autoritat reial. 

A.H.F.C. , Beneficiats de Torà, núm. 3, perg., 369 x 641 mm. Tinta esvaïda. 

30 

1438, setembre, 3. Ivorra. 

Jaume Rull, del lloc de Torà, ven a Gombau d' Anfesta, també de Torà, un 
censal mort de 13 pugeres i mija de blat, a Ja mesura de Calaf, de pensió anual 
pagadora cada festa de Santa Maria d'agost i de 118 sous i 6 diners (m.b.t.) de preu. 
Aquestes 13 pugeres i mija de blat varen ser venudes per Guillem Bagurs, Guillem 
Masquert i Guillem de Pinós, de Cellers, al discret Jaume Brenes, prevere, natural 
de Torà, segons instrument públic fet per en Nicolau Pinyana, regent l'escrivania 
de Torà per en Pere Ripoll, rector de l'Aguda i de Torà, el 16 d'octubre del 1401. 
Reconeix haver rebut els 118 sous i 6 diners (m.b.t.) del preu. 

Signatures : Jaume Rull . 
Testimonis : Guillem Meià, prevere i beneficiat de Sant Cugat d'Ivorra, i Antoni 

Castellar, del mateix lloc. 
Notari: Arnau de Salaverd, rector i notari públic d'Ivorra. 

A.H.F. C., Beneficiats de Torà, núm. 99, perg., 400 x 557 mm. Mal estat de 
conservació. 

31 

I 

1439, maig, 30/ 1440, abril, 20 l 1441 , febrer, 3. Calaf. 

Pere Puig, fuster , i Ja seva muller Angelina, de Ja vila de Calaf, venen a 
Gueraldona, muller del difunt Bernat Bergues, candeler de Calaf, un censal mort de 
32 sous (m.b.t.) de pensió anual pagadora cada l de juny i de 32 lliures (m.b.t.) de 
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preu. Aquest censal es crea perquè en Pere Puig ha comprat a la dita Gueraldona, 
amb la mateixa data i pel mateix notari, un tros de terra per 32 lliures de Barcelona. 
Fan obligació d'aquest tros de terra, anomenat els Ferreginals, situat en el lloc del 
mateix nom, i que és tingut pel comte de Cardona, a cens de 16 diners de Barcelona 
pagadors cada Nadal. Les seves afrontacions són: per una banda les terres de Bernat 
Agramunt, de Calaf; per altra banda, les terres dels hereus del difunt Guillem de na 
Farrera, i la sagrera del monestir de Sant Jaume; i per les dues bandes restants, una 
part amb les terres del monestir de Sant Jaume i l'altra part amb les terres dels 
hereus del difunt Andreu Solsona, sabater de Calaf. 

Donen com a fiadors en Déuhisia Querol, Pere Abadals, Joan Franques i Joan 
Solà, de la vila de Calaf. 

Signatures: Pere Puig i la seva muller Angelina, com a principals. Deuhisia 
Querol, Pere Abadals, Joan Franques i Joan Solà, com a fiadors . 

Testimonis : Nicolau Guiu, del lloc de Pujalt, i Marc Velles, del Portell, testimonis 
de la signatura de Pere Puig, de Déuhisia Querol i de Pere Abadals. Pere Torra, 
nunci, i Joan Mas, draper, tots dos de Calaf, testimonis de la signatura de Joan 
Franques i de Joan Solà, el 20 d'abril del 1440. Antoni Arnau, sastre, i Joan Cardonic, 
sabater, tots dos de Calaf, testimonis de la signatura d'Angelina, el 3 de febrer del 
1441. 

Notari : Bernat Agramunt, notari públic de Calaf per l'autoritat del prior del 
monestir de Sant Jaume de Calaf. 

11 

1439, maig, 30 l 1441, febrer, 3. Calaf. 

Pere Puig, fuster, i sa muller Francina, de la vila de Calaf, reconeixen haver 
rebut de Gueraldona, muller del difunt Bernat Bergues, candeler de Calaf, 32 lliures 
(m.b.t.), import de la venda sobredita. La dita Gueraldona reté aquelles 32 lliures en 
concepte de la venda d'un tros de terra. 

Signatures: Pere Puig i sa muller Angelina. 
Testimonis: Nicolau Guiu, del lloc de Pujalt, i Marc Velles, del Portell, testimonis 

de la signatura de Pere Puig. Antoni Arnau, sastre, i Joan Cardonic, sabater, tots dos 
de Calaf, testimonis de la signatura d'Angelina, el 3 de febrer del 1441. 

Notari: Bernat Agramunt, notari públic de Calaf per l'autoritat del prior del 
monestir de Sant Jaume de Calaf. 

A.H.F.C. , Beneficiats de Torà, núm. 75, perg. , 715 x 618 mm. 
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32 

I 

1441, febrer, 21. Ivorra. 

Pere Hospital, del lloc d'Ivorra, diòcesi d'Urgell, ven a Ramon Millàs, major, 
hostaler de la vila d'Igualada, un censal mort d'una migera de blat, a la mesura de 
Calaf, de pensió anual pagadora cada festa de Santa Maria d'agost i de 10 lliures 
(m.b.t.) de preu. Fa jurament en poder de Joan Millàs, batlle d'Ivorra per Pere de 
Cardona, segons els Usatges de Barcelona i els Costums de Catalunya. 

Dóna com a fiador en Lluís Hospital, fill seu. 
Signatures: Pere Hospital, com a principal. Llus Hospital, com a fiador. 
Testimonis: Joan Sala i Antoni de Castellar, d'Ivorra. 
Notari: Arnau de Salaverd, rector i notari públic del lloc d'Ivorra. 

11 

1441, febrer, 22. Ivorra. 

Pere Hospital, del lloc d'Ivorra, diòcesi d'Urgell, reconeix haver rebut de Ramon 
Millàs, major, hostaler de la vila d'Igualada, diòcesi de Vic, 10 lliures (m.b.t.), import 
de la venda sobredita. 

Signatures: Pere Hospital. 
Testimonis: Joan Sala i Antoni de Castellar, d'Ivorra. 
Notari: Arnau de Salaverd, rector i notari públic del lloc d'Ivorra. 

A.H.F.C., Beneficiats de Torà, núm. 66, perg., 361 x 665 mm. 

33 

I 

1441, novembre, 20. Torà. 

Ramon Guanser i la seva muller Francina, de la vila de Torà, diòcesi d 'Urgell, 
venen a Ramon Millàs, major, hostaler de la vila d'Igualada, un censal mort d'una 
migera de blat, a la mesura de Calaf, de pensió anual pagadora cada festa de Santa 
Maria d 'agost i de 6 lliures (m.b.t.) de preu. 

Donen com a fiadors en Marc Sala, Hug Vilella, Antoni Barri, Pere Bertran i 
Pere Guenyo, de la vila de Torà. 

Signatures: Ramon Guanser i la seva muller Francina, com a principals. Marc 
Sala, Hug Vilella, Antoni Barri, Pere Bertran i Pere Guenyo, com a fiadors. 
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Testimonis: Bernat Rull i Arnau Roig, de la vila de Torà. 
Notari: Joan d 'Anfesta, rector i notari públic de les esglésies de l'Aguda i 

de Torà. 

11 

1441, novembre, 20. Torà. 

Ramon Guanser i la seva muller Francina, de la vila de Torà, diòcesi d'Urgell, 
reconeixen haver rebut de Ramon Millàs, major, hostaler de la vila d'Igualada, diòcesi 
de Vic, 6 lliures (m.h.t.), import de la venda sobredita. 

Signatures: Ramon Guanser i la seva muller Francina. 
Testimonis: Bernat Rull i Arnau Roig, de la vila de Torà. 
Notari: Joan d' Anfesta, rector i notari públic de les esglésies de l'Aguda i de Torà. 

A.H.F. C. , Beneficiats de Torà, núm. 12, perg., 429 x 650 mm. 

34 

I 

1441, novembre, 20. Torà. 

Gabriel Teixidor i la seva muller Constança, de la vila de Torà, diòcesi d'Urgell, 
venen a Ramon Millàs, major, hostaler de la vila d'Igualada, un censal mort d'una 
migera de blat, a la mesura de Calaf, de pensió anual pagadora cada festa de Santa 
Maria d'agost i de 6 lliures (m.h.t.) de preu. 

Donen com a fiadors en Pere Teixidor, Arnau Roig, fill d'Antoni Roig, Bernat 
Rull i Francesc Guenyo, de la vila de Torà. 

Signatures: Gabriel Teixidor i la seva muller Constança, com a principals. Pere 
Teixidor, Arnau Roig, Bernat Rull i Francesc Guenyo, com a fiadors . 

Testimonis: Ramon Guanser i Pere Guixós, de la vila de Torà. 
Notari: Joan d' Anfesta, rector i notari públic de les esglésies de l'Aguda i de 

Torà. 

II 

1441, novembre, 20. Torà. 

Gabriel Teixidor i la seva muller Constança, de la vila de Torà, diòcesi d'Urgell, 
reconeixen haver rebut de Ramon Millàs, major, hostaler de la vila d'Igualada, diòcesi 
de Vic, 6 lliures (m.h.t.), import de la venda sobredita. 
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Signatures: Gabriel Teixidor i la seva muller Constança. 
Testimonis: Ramon Guanser i Pere Guixós, de la vila de Torà. 
Notari: Joan d'Anfesta, rector i notari públic de les esglésies de l'Aguda i de 

Torà. 

A.H.F.C. , Beneficiats de Torà, núm. 7, perg., 410 x 637 mm. 

35 

I 

1441, desembre, 22. Torà. 

Miquel Marquilles, menor, i la seva muller Sibília, de la vila de Torà, diòcesi 
d'Urgell, venen a Ramon Millàs, major, hostaler de la vila d'Igualada, un censal 
mort de dues migeres de blat, a la mesura de Calaf, de pensió anual pagadora cada 
festa de Santa Maria d'agost i de 13 lliures (m.b.t.) de preu. 

Donen com a fiadors en Joan Soler, major, Joan Amat, Joan Solà i Joan 
Marquilles, fill de Miquel Marquilles, major. 

Signatures: Miquel Marquilles i la seva muller Sibília, com a principals. Joan 
Soler, Joan Amat, Joan Solà i Joan Marquilles, com a fiadors. 

Testimonis: Marc Sala i Antoni Barri, de la vila de Torà. 
Notari: Joan d'Anfesta, rector de les esglésies de l'Aguda i de Torà i notari 

públic. 

11 

1441, desembre, 22. Torà. 

Miquel Marquilles i la seva muller Sibília, de la vila de Torà, reconeixen haver 
rebut de Ramon Millàs, major, hostaler de la vila d' Igualada, diòcesi de Vic, 13 
lliures (m.b.t.), import de la venda sobredita. 

Signatures: Miquel Marquilles i la seva muller Sibília. 
Testimonis: Marc Sala i Antoni Barri, de la vila de Torà. 
Notari: Joan d'Anfesta, rector de les esglésies de l'Aguda i de Torà i notari 

públic. 

A.H.F. C., Beneficiats de Torà, núm. 31, perg., 363 x 650 mm. Esquinços que 
afecten el text. 
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36 

I 

1442, març, 8. Ivorra. 

Guillem Argeric i la seva muller Joana, de Ja vila d ' Ivorra, diòcesi d'Urgell, 
venen a Ramon Millàs, major, hostaler de Ja vila d'Igualada, un censal mort d'una 
migera de blat, a la mesura de Calaf, de pensió anual pagadora cada festa de Santa 
Maria d'agost i de JO lliures (m.b.t.) de preu. 

Donen com a fiadors en Joan Braquests, Joan Garrigós, Tristany Soler i Ramon 
Soler, fills de Berenguer Soler, tots del lloc d'Ivorra. 

Signatures: Guillem Argeric i la seva muller Joana, com a principals. Joan 
Braquests, Joan Garrigós, Tristany Soler i Ramon Soler, com a fiadors . 

Testimonis: Antoni Soler, del lloc d'Ivorra, i Jaume de Figuerola, de la parròquia 
de Mirambell. 

Notari: Arnau de Salavert, rector i notari públic del lloc d'Ivorra. 

11 

1442, març, 8. Ivorra. 

Guillem Argeric i la seva muller Joana, del lloc d'Ivorra, diòcesi d'Urgell, 
reconeixen haverrebut de Ramon Millàs, major, hostaler de la vila d'Igualada, diòcesi 
de Vic, 10 lliures (m.h.t.), import de la venda sobredita. 

Signatures : Guillem Argeric i la seva muller Joana. 
Testimonis: Antoni Soler, del lloc d ' Ivorra, i Jaume de Figuerola, de la parròquia 

de Mirambell. 
Notari: Arnau de Salavert, rector i notari públic del lloc d'Ivorra. 

A.H.F.C., Beneficiats de Torà, núm. 79 bis, perg., 358 x 693 mm. 

37 

I 

1442, desembre, 9. Torà. 

Pere Rull, fill del difunt Pere Rull, la seva muller Maria, i la seva mare Sibília, 
de la vila de Torà, venen a Ramon Millàs, hostaler de la vila d'Igualada, un censal 
mort de sis migeres de blat, a la mesura de Calaf, de pensió anual pagadora cada 
festa de Santa Maria d'agost i de 35 lliures (m.h.t .) de preu. 

Donen com a fiadors en Miquel Marquilles, menor, Joan Soler, major, fill del 
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difunt Joan Soler, Jaume Rull, Antoni Soler, fill del difunt Gil Soler, Bernat Espluga, 
Pere Martí, Marc Rull, major, Pere Baqua, de la vila de Torà, i Pere Marquilles, 
habitant de Vellveí. 

Signatures: Pere Rull, Maria i Sibília, com a principals. Miquel Marquilles, 
Joan Soler, Jaume Rull, Antoni Soler, Bernat Espluga, Pere Martí, Pere Baqua i 
Pere Marquilles, com a fiadors. Marc Rull, fill de Marc Rull, de la vila de Torà, 
signa com a fiador el 15 de febrer del 1443. 

Testimonis: Ramon de Nicolaua, prevere, Joan Soler, fill de Joan Soler, i Antoni 
Barri, de Torà. Joan Soler i Pere Roig, testimonis de la signatura del fiador Marc 
Rull, el 15 de febrer del 1443. 

Notari: Joan d' Anfesta, rector de l'Aguda i de Torà i notari públic. 

li 

1442, desembre, 9. Torà. 

Pere Rull, la seva muller Maria i la seva mare Sibília, de la vila de Torà, 
reconeixen haver rebut de Ramon Millàs, hostaler de la vila d'Igualada, 35 lliures 
(m.h.t.), import de la venda sobredita. 

Signatures: Pere Rull, Maria i Sibília. 
Testimonis: Ramon de Nicolaua, prevere, Joan Soler, fill de Joan Soler,de Torà. 
Notari : Joan d 'Anfesta, rector de les esglésies de l'Aguda i de Torà i notari 

públic. 

A.H.F.C., Beneficiats de Torà, núm. 81, perg., 423 x 653 mm. 

38 

1443, novembre, JO. Torà. 

Joan Torner i la seva muller Brígida, del castell de l'Aguda, diòcesi d'Urgell, 
venen a Ramon Millàs, major, mercader de Ja vila d'Igualada, un censal mort d ' una 
migera de blat a la mesura de Calaf de pensió anual pagadora cada festa de Santa 
Maria d 'agost i de 6 lliures (m.b.t.) de preu. 

Donen com a fiadors en Berenguer Colbera, del castell de l'Aguda, Nicolau 
Torner, germà del venedor, Antoni Gualdo i Joan Rull, sastre, de la vila de Torà. 

Signatures: Joan Torner i la seva muller Brígida, com a principals. Berenguer 
Colbera, Nicolau Torner, Antoni Gualdo i Joan Rull com a fiadors. 

Testimonis: Jaume de Braquets, del terme de Castellfollit, i Joan Torra, del 
castell de l'Aguda. 
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Notari: Joan d'Anfesta, rector de les esglésies de l'Aguda i de Torà i notari 
públic. 

11 

1443, novembre, 10. Torà. 

Joan Torner i la seva muller Brígida, del castell de l 'Aguda, diòcesi d'Urgell , 
reconeixen haver rebut de Ramon Millàs, major, mercader de la vila d 'Igualada, 
diòcesi de Vic, 6 lliures (m.b.t.), import de la venda sobredita. 

Signatures: Joan Torner i la seva muller Brígida. 
Testimonis: Jaume de Braquets, del terme de Castellfollit, i Joan Torra, del 

castell de l'Aguda. 
Notari: Joan d' Anfesta, rector de les esglésies de l'Aguda i de Torà i notari 

públic. 

A.H.F. C., Beneficiats de Torà, núm. 87, perg., 340 x 620 mm. 

39 

1443, novembre, 21. Viver. 

Pere Torra, la seva muller Caterina, el seu fill Pere Torra i la muller d'aquest, 
Maria, com a principals, i Tristany Soler i Ramon Satorra, menor, fill de Ramon 
Satorra, com a fiadors, tots del lloc d' Ivorra, venen a Ramon Millàs, major, de la 
vila d'Igualada, un censal mort d ' una migera de blat a la mesura de Calaf de pensió 
anual pagadora cada festa de Santa Maria d'agost i de 120 sous (m.h.t.) de preu. 
Aquest preu el fa efectiu en Pere Millàs, fill de Ramon Millàs, també de la vila 
d'Igualada. 

Signatures: Pere Satorra, la seva muller Caterina, el seu fill Pere Satorra i la 
muller d'aquest, Maria, com a principals. Tristany Soler i Ramon Satorra, menor, 
com a fiadors. 

Testimonis : Jaume Font i Berenguer Vilar, del lloc d'Ivorra. En Lluís Trevix i 
Guillem Joan, del lloc d' Ivorra, testimonis de la signatura de Caterina i de Maria, 
que signaren el 8 de gener del 1444. 

Notari: Ramon Gener, prevere i rector de l'església del lloc de Viver i notari 
públic. 
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II 

1443, novembre, 21. Viver. 

Pere Satorra, la seva muller Caterina, el seu fill Pere Sa torra i la muller d'aquest, 
Maria, tots del lloc d'Ivorra, reconeixen haver rebut de Ramon Millàs, major, de la 
vila d'Igualada, a través del fill d'aquest, en Pere Millàs, també d'Igualada, 6 lliures 
(m.b.t.), import de la venda sobredita. 

Signatures: Pere Satorra, la seva muller Caterina, el seu fill Pere Satorra i la 
muller d'aquest, Maria. 

Testimonis: Jaume Font i Berenguer Vilar, d'Ivorra. En Lluís Trevix i Guillem 
Joan, també d'Ivorra, testimonis de la signatura de Caterina i de Maria, que signaren 
el 8 de gener del 1444. 

Notari: Ramon Gener, prevere i rector de l' església del lloc de Viver i notari 
públic. 

A.H.F. C , Beneficiats de Torà, núm. 78, perg. , 447 x 603 mm. 

40 

I 

1443,novembre, 27. Portell. 

Pere Balaguer i Miquel Balaguer, de la parròquia de Castellfollit de Riubregós, 
com a principals, i en Bernat Balaguer, Joan Balaguer i Pere Joan, del lloc de Marçà, 
Pere Soler, Joan Braquets i Miquel de Castellar, de la dita parròquia de Castellfollit 
de Riubregós, com a fiadors, venen a Ramon Millàs, major, de la vila d'Igualada, un 
censal mort d'una migera de blat a la mesura de Calaf de pensió anual pagadora 
cada festa de Santa Maria d'agost i de 120 sous (m.b.t.) de preu. Aquest preu el fa 
efectiu en Pere Millàs, fill de Ramon Millàs, també de la vila d'Igualada. 

Signatures: Pere Balaguer i Miquel Balaguer, com a principals. Bernat Balaguer, 
Joan Balaguer, Pere Joan, Pere Soler, Joan Braquets i Miquel de Castellar com a 
fiadors. 

Testimonis : Antoni Garriga, del lloc de Portell, i Antoni Garriga, de la vila de 
Cervera. 

Notari: Francesc Garriga, prevere i rector de l'església de Portell i notari públic. 

II 

1443, novembre, 27. Portell. 

Pere Balaguer i Miquel Balaguer, de la parròquia de Castellfollit de Riubregós, 
reconeixen haver rebut de Ramon Millàs, major, de la vila d'Igualada, a través del 
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fill d' aquest, en Pere Millàs, també d'Igualada, 120 sous (m.h.t.), import de la ven
da sobredita. 

Signatures: Pere Balaguer i Miquel Balaguer. 
Testimonis : Antoni Garriga, del lloc de Portell, i Antoni Garriga, de la vila de 

Cervera. 
Notari: Francesc Garriga, prevere i rector de l'església de Portell i notari 

públic. 

A.H.F. C. . Beneficiats de Torà, núm. 80, perg. , 433 x 642 mm. Tinta esvaïda. 

41 

I 

1445, gener, 18. Castellfollit de Riubregós. 

Joan d ' en Vives, del mas d' en Pere, del terme del lloc de Castellfollit de 
Riubregós, ven a Elionor, muller de Bernat Agramunt, notari de la vila de Calaf, i 
filla i hereva universal del difunt Pere des Castell, del dit lloc de Castellfollit, un 
censal mort de 115 sous (m. b. t.) de pensió anual pagadora cada festa de Tots Sants 
i de 115 lliures (m.b .t.) de preu. 

En Joan d ' en Vives va comprar als citats Bernat Agramunt i Elionor, una casa 
amb un cup i tres bótes de fusta, a més d' alguns altres béns, pel preu de 190 lliures 
(m.b.t.) , en poder del mateix notari i amb igual data. 

En aquella venda es va acordar que en Joan d'en Vives es faria càrrec de certs 
censals morts que tenien els citats cònjuges, així com d' alguns deutes del difunt 
Pere des Castell. 

Descomptant aquestes sumes del preu de la venda sobredita, queda un total de 
115 lliures a favor de Bernat Agramunt i Elionor. Per aquest motiu es crea el present 
censal mort, el preu del qual reté en Joan d' en Vives . 

En són fiadors en Berenguer de na Vives i Bernat de na Vives, pare i germà 
seus respectivament, del mas d' en Pere, del terme de Castellfollit. 

En Joan d'en Vives obliga: 
a) la casa comprada, amb el cup, les bótes i els altres béns, que limita amb el 

Carrer Major, també dit de Soldevila, i amb les cases de l 'honorable Galceran Sabater, 
de Ramon de Cases , de Pere Coromines i del capellà de Sant Joan Evangelista. 

b) un tros de terra al lloc anomenat Mantell, dins del mateix terme de Castellfollit, 
que limita amb un tros de terra de Vicenç Maoler, amb terres de Pere Balaguer i 
amb el torrent de Taltaviç. 

c) un tros de terra, en part plantada de vinya, anomenat les Tires de Puigalquer, 
a la Plana de Beçols, que limita amb terres de Galceran Sabater, d'Antoni Brenes, 
de l' honorable Galceran Cescomes, d'Arnau Brenes i de Ramon de Salavert i amb 
la via pública que va de Castellfollit al castell d 'Anfesta. 

d) un tros de terra, en part plantada de vinya, amb un tros de terra de la Cabana, 
a la dita Plana de Beçols, que limita amb terres del mas de Beçols, amb la via públi-
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ca que va al castell d' Anfesta, i amb terres de Ramon Sala, d'Antoni Brenes i de 
Galceran Sabater. 

e) un tros de terra al Puig de les Forques, que limita amb el camí públic que va 
a la vila de Cardona, amb el camí que va a Puig-oriols i amb un tros de terra de 
Francesc Moià. 

t) un hort anomenat l'hort d'en Soler, que limita amb l' ostelador del molí, amb 
l'hort de Bartomeu Soler, amb el Riudellots, amb l'hort de Bernat de Maromana i 
amb la sèquia del molí. 

g) un hort anomenat l'hort de Magrà, que limita amb els horts de Gil Figuerola 
i de Francesc Moià, amb un camp de terra de la Capella de Sant Joan Evangelista i 
amb el torrent de Magrà. 

h) un tros de terra a Enfeixa?, que limita amb la terra de Galceran Sabater i 
amb el camí públic que va del lloc d' Ivorra a la vila de Calaf. 

i) una vinya situada a la quadra de Marçà, que limita amb la via pública que va 
de Marçà a Enfeixa?. 

j) un tros de terra anomenat Torrent Bo, amb el solà del Bosc, que limita amb 
el Torrent Bo, amb un tros de terra de Pere Proeta, novament amb el Torrent Bo i 
amb terres de Joan de Cassies i de Bernat Cerveró. 

k) un tros de terra, en part de vinya, anomenada la Cormina quartal de la 
Sagristia, que limita amb el camí que va al monestir de Santa Maria, amb terres del 
dit monestir, amb el camí que va del dit monestir a l'era d'en Coromines i amb un 
tros de terra de la Sagristia. 

La casa i els béns adquirits per Joan d' en Vives les té a cens pel senyor Pere de 
Cardona i pels castellans de Castellfollit, tal com consta en el document de compra 
corresponent. 

Signatures: Joan d'en Vives, com a principal. Berenguer d'en Vives i Bernat 
d'en Vives, com a fiadors. 

Testimonis: Joan Brenes, Francesc Brenes, prevere, Gil de Figuerola, del lloc 
de Castellfollit, i Bernat Al ves pi, del lloc del Portell. 

Notari: Guillem Baldrich, prevere i notari públic de Castellfollit de Riubregós 
per l 'autoritat del prior del monestir de Santa Maria. 

II 

1445, gener, 18. Castellfollit de Riubregós. 

Joan d'en Vives, del mas d'en Pere, del terme del lloc de Castellfollit de 
Riubregós, reconeix haver rebut d'Elionor, muller del discret Bernat Agramunt, 
notari de la vila de Calaf, filla i hereva universal del difunt Pere des Castell, del dit 
lloc de Castellfollit, 115 lliures (m.b.t.), import de la venda sobredita. Aquesta 
quantitat la reté del preu d'una casa i altres béns, situats al terme de Castellfollit, 
que els esmentats cònjuges havien venut al predit Joan d'en Vives. 

Signatura: Joan d'en Vives. 
Testimonis: Joan Brenes, Francesc Brenes, prevere, Gil de Figuerola, del lloc 

de Castellfollit, i Bernat Avespi, del lloc del Portell. 
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Notari: Guillem Baldric, prevere i notari públic del lloc de Castellfollit de 
Riubregós per l 'autoritat del prior del monestir de Santa Maria. 

A.H.F.C. , Beneficiats de Torà, núm. 27, perg., 839 x 582 mm. 

42 

1445, maig, 17. Castellfollit de Riubregós (Monestir de Santa Maria). 

Arnau G. de Lordat, cavaller, senyor del castell de Fontanet i el seu terme, 
donat que el mas anomenat Mirantus, situat al terme del dit castell de Fontanet, es 
troba abandonat i erm, l'estableix a cens a favor d'Antoni de Malasang, de Puig
redon, amb un cens anual de dues gallines, dues fogasses, dos mallals de vi, una 
punyera de civada i tres sous jaquesos, pagador tot cada festa de Nadal, i amb una 
entrada de l O sous de Barcelona. Acorden també que si algú fa entrar bestiar en 
aquell mas sense permís del dit Antoni de Malasang, si és bestiar dels habitants de 
Fontanet han de pagar una pena o ban de 12 diners de Barcelona per ramat; i si és 
bestiar de qualsevol altre no habitant d'aquell lloc, haurà de pagar una pena o ban 
de 2 sous. 

Signatures: Arnau G. de Lordat i Antoni de Malasang. 
Testimonis: Pere des Castell, Joan Brenes i Francesc Brenes, prevere, del lloc 

de Castellfollit. 
Notari: Guillem Baldric, prevere i notari públic del lloc de Castellfollit de 

Riubregós per l' autoritat del prior del monestir de Santa Maria. 

A.H.F.C. , Beneficiats de Torà, núm. 100, perg., 253 x 334 mm. Mal estat de 
conservació. 

43 

I 

1448, febrer, 4. Torà. 

Antoni Barri, de la vila de Torà, ven a Miquel Marquilles, major, un tros de 
terra situat al terme de l'Aguda, al lloc anomenat la Portella, pel preu de 6 florins 
d'or d'Aragó. Aquest tros de terra limita amb la via pública que va a la vila de 
Sanaüja, amb en Bernat Torra i amb el mateix comprador. 

Signatures: Antoni Barri. 
Testimonis: Pere Soler i Arnau Roig, de la vila de Torà. 
Notari: Joan d' Anfesta, rector de l' Aguda i de Torà i notari públic. 
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11 

1448, febrer , 4. Torà. 

Antoni Barri, de la vila de Torà, reconeix haver rebut de Miquel Marquilles, 
major, de la mateixa vila, 6 florins d'or d'Aragó, import de la venda sobredita. 

Signatures: Antoni Barri. 
Testimonis: Pere Soler i Arnau Roig, de la vila de Torà. 
Notari: Joan d' Anfesta, rector de l'Aguda i de Torà i notari públic . 

A.H.F.C. , Beneficiats de Torà, núm. 68, perg., 304 x 393 mm. 

44 

I 

1450, gener, 20. Sanaüja (mas d'en Roca). 

Cília, muller de Pere Ferrer, artesà de la vila de Sanaüja, ven a Antoni Mateu, 
mercader de la ciutat de Manresa, un censal mort de 50 sous (m.b.t .) de pensió 
anual pagadora cada festa de Sant Ot confessor i de 40 lliures (m.b.t.) de preu. 

Aquest censal el cobra de Bernat Barri, Ramon Gibert, del mas de la Garriga, 
Bernat de Ferrés i Bernat Torre, habitants del lloc de l'Aguda de Torà, com a 
principals, i de Pere Torner, Berenguer Colbera, Ramon de na Vives, Jaume Do
mingo, Pere de Fustagueres, Pere d'en Gual do, Pere de Braquets i Pere, tots habitants 
de l'Aguda, com a fiadors. 

El dit censal pertanyia a la venedora per herència de la seva difunta tia Cília, 
muller del també difunt Andreu Satorra, de la dita vila de Sanaüja, mitjançant 
testament fet a Sanaüja mateix, el 10 de gener del 1443, en poder del difunt Jaume 
de Torrents, notari de Sanaüja per autoritat del bisbe d'Urgell. A la seva difunta tia 
li pertanyia per compra que va fer als esmentats Bernat Barri, Ramon Gibert, Bernat 
Ferrés i Bernat Torre, segons document públic fet a Biosca, als Olms, el 7 de juliol 
del 1434, en poder de Joan de Torrents, notari públic per l ' autoritat reial. 

Dóna com a fiador en Pere Ferrer. 
Signatures : Cília, com a principal, i Pere Ferrer com a fiador. 
Testimonis: Antoni Vidal, teixidor de lli de la vila de Guissona, i Antoni Puig, 

de la vila de Sanaüja. 
Notari : Antoni Canut, notari de la Tresoreria del reid' Aragó i Sicília i notari 

públic per l ' autoritat reial. 
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11 

1450, gener, 20. Sanaüja (mas d'en Roca). 

Cília, muller de Pere Ferrer, artesà de la vila de Sanaüja, reconeix haver rebut 
d'Antoni Mateu, mercader de la ciutat de Manresa, 40 lliures (m.b.t.), import de la 
venda sobredita. 

Signatures: Cília. 
Testimonis: Antoni Vidal, teixidor de lli de la vila de Guissona, i Antoni Puig, 

de la vila de Sanaüja. 
Notari: Antoni Canut, notari de la Tresoreria del rei d'Aragó i Sicília i notari 

públic per l 'autoritat reial. 

A.H.F. C., Beneficiats de Torà, núm. 44, perg. 300 x 765 mm. 

45 

1451, febrer, 4. Torà. 

Nicolau Vestit, natural de Portell i habitant del lloc de Tamarit, tutor de les seves 
filles Isabel i Elionor (segons carta de procura de Bernat Talavera, rector i notari 
públic de Tamarit, del 3 de juliol del 1450) ven al discret Joan d' Anfesta, rector, 
vicari i beneficiat de l'església de Torà, un censal mort de l O sous (m.b.t.) de pensió 
anual pagadora cada segona setmana de Quaresma i de l O lliures (m.b.t.) de preu. 

Aquest censal mort es crea mercès a un llegat testamentari de Sibília, muller 
del difunt Bertran de Santa Creu, filla i hereva universal del difunt Pere Vestit, de la 
dita vila de Torà, la qual va deixar l O lliures (m.b.t.) a favor de l'església de Torà a 
fi de crear un aniversari. 

Signatures: Nicolau Vestit. 
Testimonis: Simó Torra, Francesc Llobet i Arnau Roig, de la vila de Torà. 
Notari: Joan d'Anfesta, rector de les esglésies de l'Aguda i de Torà i notari 

públic. 

11 

1451, febrer, 4. Torà. 

Nicolau Vestit, habitant del lloc de Tamarit, reconeix haver rebut de Joan 
d' Anfesta, rector i beneficiat de les esglésies de l'Aguda i de Torà, 10 lliures (m.b.t.) , 
import de la venda sobredita. Aquesta quantitat la reté el comprador de la deixa 
testamentària feta per la difunta Sibília. 

Signatures : Nicolau Vestit. 
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Testimonis: Simó Torra, Francesc Llobet i Arnau Roig, de la vila de Torà. 
Notari: Joan d' Anfesta, rector de l'Aguda i de Torà i notari públic . 

A.H.F. C., Beneficiats de Torà, núm. 41 , perg., 292 x 792 mm. Esquinços i 
humitat que afecten el text. 

46 

I 

1453, març, 3. Castellfollit de Riubregós. 

Antoni Brenes, teixidor del lloc de Castellfollit de Riubregós, i la seva muller 
Constança, venen a Joan Brenes, prevere beneficiat de Sant Antoni, benefici 
recentment creat pel difunt Francesc Brenes en el monestir de Santa Maria de 
Castellfollit, i a Pere Brenes, patró d'aquell mateix benefici, un censal mort de 10 
sous (m.b.t.) de pensió anual pagadora cada festa de Santa Maria d'agost i de 10 
lliures (m.b.t.) de preu. 

Obliguen un tros de terra plantat de vinya al terme de Castellfollit, anomenat 
Tros de Sant Esteve, que limita amb el camí públic que va de Castellfollit a Puig-alt 
i amb terres de Vicenç de Bonatalla, de Pere de Coromines i de Pere Brenes. 

Donen com a fiadors en Pere Brenes, Gabriel Beçols i Bernat de Marromana, 
menor, del lloc de Castellfollit. 

Signatures:Antoni Brenes i la seva muller Constança, com a principals. Pere 
Brenes, Gabriel Beçols i Bernat de Marromana, com a fiadors. 

Testimonis: Bernat de Vilallonga, Blai de Marromana, preveres, i Jaume Vell, 
tots de Castellfollit. 

Notari: Pere Rossell, prevere, vicari i notari de Castellfollit per l'autoritat del 
Prior del dit lloc. Per manament i requisició feta el 23 de febrer del 1534 per en 
Joan Martí, oficial i vicari de Sant Benet de Bages, i a instàncies de l'honorable 
Pere Brenes, procurador d'Antoni Brenes, prevere beneficiat de Sant Antoni, va 
confegir el present document a partir de les notes del difunt notari Guillem Baldric. 

11 

1453, març, 3. Castellfollit de Riubregós, 

Antoni Brenes, teixidor del lloc de Castellfollit de Riubregós, i la seva muller 
Constança, reconeixen haver rebut de Joan Brenes, prevere beneficiat de Sant Antoni 
a l'església de Santa Maria del dit lloc de Castellfollit, i a Pere Brenes, patró del dit 
benefici, l O lliures (m.b.t.), import de la venda sobredita. 

Signatures: Antoni Brenes i la seva muller Constança. 
Testimonis: Bernat de Vilallonga, Blai de Marromana, preveres, i Jaume Vell, 

tots de Castellfollit. 
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Notari: Pere Rossell, prevere, vicari i notari de Castellfollit per l'autoritat del 
Prior del dit lloc. Per manament i requisició feta el 23 de febrer del 1534 per en 
Joan Martí, oficial i vicari de Sant Benet de Bages, i a instàncies de l 'honorable 
Pere Brenes, va confegir el present document a partir de les notes del difunt notari 
Guillem Baldric. 

A.H.F.C., Beneficiats de Torà, núm. 76, perg., 444 x 547 mm. Tinta esvaïda. 

47 

1456, desembre, l. Torà. 

Arnau de Salaverd, rector del lloc d ' Ivorra, diòcesi d 'Urgell, fa donació d ' un 
tros de terra anomenat «Ceriola», plantat de vinya i altres arbres i situat al terme de 
Torà, a favor de Joan d 'Anfesta, rector de les esglésies de l'Aguda i de Torà. Aquell 
tros de terra el va adquirir de Bernat Tallant, i limita a l'est amb la via pública que 
va a Cervera, al sud amb Pere de Rasquet, a l'oest amb Marc Rull i al nord amb 
Joan Guanser. 

La donació es fa amb motiu de les 18 lliures (m.b.t.) que Arnau de Salaverd 
devia a en Joan d 'Anfesta, a causa de tres servituds que aquest últim havia fet en el 
benefici de Santa Maria de l 'Esperança de l'església de Sant Gil de Torà, construït 
pel venerable Guillem de Matons. 

Arnau de Salaverd, però, reté els fruits d'aquell tros de terra mentre visqui. 
Signatures : Arnau de Salaverd i Joan d' Anfesta. 
Testimonis: Joan Roig i P. Vilella, de la vila de Torà. 
Notari: Joan d' Anfesta, menor, prevere i vicari de les esglésies de l'Aguda i de 

Torà i notari públic per l 'autoritat de Joan d' Anfesta, major, rector d'aquelles 
esglésies. Aquest document el va redactar a partir dels protocols de l'escrivania 
d'aquelles esglésies el 10 de novembre del 1473. 

Signatura de Ramon Satorra, veguer de la Segarra pel comte de Cardona, que 
signa el 6 de juny del 1474. 

A.H.F. C., Beneficiats de Torà, núm. 90, perg., 262 x 350 mm. Forats que afec
ten el text. 

48 

I 

1457, agost, 4. Agramunt. 

Joan Solsona i el seu fill Esteve Solsona, com a principals, i Antoni Isern, tots 
llauradors i habitants de la vila d 'Agramunt, venen a Gaspar de Camps, notari i 
habitant de la mateixa vila, un censal mort de 34 sous (m.b.) de pensió anual paga
dora cada festa de Santa Maria Magdalena i de 34 lliures (m.b.) de preu. 
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Obliguen un tros de terra anomenat «lo Tros de la Roca», plantat en part de 
vinya i situat en el terme de la dita vila d'Agramunt, que limita amb un tros de terra 
de Francesc Queralt, amb el torrent de Reguessalat i de les Espuelles i amb el camí 
que va d'Agramunt al Prat de les Espuelles. 

Signatures: Joan Solsona i Esteve Solsona, com a principals. Antoni Isern, com 
a fiador. 

Testimonis: Francesc Caselles, teixidor de lli, i Francesc Joan, llaurador, habitants 
de la vila d'Agramunt. 

Notari: Ponç de Puiganceric, àlies Calbet, notari per l'autoritat reial. 

11 

1457, agost, 4. Agramunt. 

Joan Solsona i el seu fill Esteve Solsona, habitants de la vila d'Agramunt, 
reconeixen haver rebut de Gaspar de Camps, notari i habitant de la dita vila, 34 
lliures (m.b.), import de la venda sobredita. 

Signatures: Joan Solsona i Esteve Solsona. 
Testimonis: Francesc Caselles, teixidor de lli, i Francesc Joan, llaurador, habitants 

de la vila d 'Agramunt. 
Notari: Ponç de Puiganceric, àlies Calbet, notari per l'autoritat reial. 

A.H.F. C., Beneficiats de Torà, núm. 71, perg., 419 x 617 mm. Regular estat de 
conservació. 

49 

I 

1460, novembre, 3. Torà. 

Mateu Roig, de la vila de Torà, permuta amb Gil de la Garriga, del castell de 
l'Aguda, una sort de terra situada al dit terme de l'Aguda, al lloc anomenat «lo Pla 
de la Sentiu», que limita d'una part amb Joan Aldebó i de les altres tres parts amb 
l'esmentat Gil, a canvi d 'una sort situada també a l'Aguda, que limita amb Pere 
Grahó, el mateix Mateu Roig i amb la via pública que va a Guissona. 

En Gil de la Garriga afegeix 25 florins com a torna. 
Signatures: Mateu Roig i Gil de la Garriga. 
Testimonis : Miquel Marquilles, major, i Joan Guanser, tots de Torà. 
Notari: Joan d' Anfesta, prevere i regent l'escrivania de l'Aguda i de Torà per 

Antoni Llobet, rector i notari públic dels dits llocs. 
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li 

1460, novembre, 3. Torà. 

Mateu Roig, de la vila de Torà, reconeix haver rebut de Gil de la Garriga 25 
florins com a torna de la permuta sobredita. 

Signatures: Mateu Roig. 
Testimonis: Miquel Marquilles, i Joan Guanser, tots de Torà. 
Notari: Joan d 'Anfesta, prevere i regent l'escrivania de l 'Aguda i de Torà per 

Antoni Llobet, rector i notari públic dels dits llocs. 

A.H.F. C., Beneficiats de Torà, núm. 94, perg., 233 x 588 mm. 

50 

I 

1466, setembre, 7. Torà. 

Joan Soler, major, i Joan Rossell, com a tutors i curadors testamentaris d 'Antoni 
Guanser, fill del difunt Joan Guanser, i Gil Guanser, el seu avoncle, venen a Antoni 
Torra, de la vila de Torà, un tros de terra situat al terme de Torà, al lloc anomenat 
«les Planes», pel preu de 29 lliures (m.b.t.). 

L'esmentat tros de terra limita a l'est amb el comprador, al sud amb en Berenguer 
Solà, a l 'oest amb la rasa de Torroella i al nord amb el comprador i amb el discret 
Joan d ' Anfesta. 

Aquesta venda es fa amb l'aprovació del venerable Antoni Esplugues, batlle de 
la vila de Torà pel comte de Cardona. 

Signatures: Joan Soler i Joan Rossell, com a tutors, Gil Guanser i Antoni 
Esplugues com a batlle de Torà. 

Testimonis: Pere Grahó i Miquel Marquilles, major. 
Notari: Joan d' Anfesta, rector de les esglésies de l'Aguda i de Torà i notari 

públic. 

li 

1466, setembre, 7. Torà. 

Joan Soler, major, i Joan Rossell, de la vila de Torà, tutors i curadors 
testamentaris d'Antoni Guanser, fill del difunt Joan Guanser, i Gil Guanser, el seu 
avoncle, reconeixen haver rebut d ' Antoni Torra, també de Torà, 29 lliures (m.b.t.), 
import de la venda sobredita. 

El comprador paga aquesta quantitat de la següent manera: 16 lliures que 
l'esmentat pupil devia a Galcerà de Manolelles pel dot de la seva muller i 6 lliures a 
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compte de diverses obres que havia de fer a casa de l 'esmentat pupil. Per les 7 
lliures restants signa un debitori. 

Signatures: Joan Soler, Joan Rossell i Gil Guanser. 
Notari: Joan d'Anfesta, rector de les esglésies de l'Aguda i de Torà i notari públic. 

A.H.F. C., Beneficiats de Torà, núm. 93, perg., 345 x 448 mm. Tinta esvaïda. 

51 

I 

1487, gener, 27. Torà. 

Antoni Flonia, donzell, natural de la vila de Torà, ven a Joan Aldebó, també de 
Torà, un tros de terra situat al terme d'Ivorra, anomenat «la Longadera», que limita 
a l 'est amb «la Garganta», a l'oest i al nord amb Francesc Morera i al sud amb Gil? 
Aldebó, pel preu d' 11 lliures (m.b.t.). 

Signatures:Antoni Flonia. 
Testimonis : Gil Esplugues i P. Vilella, de Torà. 
Notari : Joan d'Anfesta, prevere, regent l'escrivania de l'Aguda i de Torà per 

Antoni Llobet, rector i notari públic dels dits llocs. 

11 

1487, gener, 27. Torà. 

Antoni Flonia, donzell, natural de la vila de Torà, reconeix haver rebut de Joan 
Aldebó, també de Torà, 11 lliures (m.b.t.), import de la venda sobredita. 

Signatures:Antoni Flonia. 
Testimonis: Gil Esplugues i P. Vilella, de Torà. 
Notari: Joan d' Anfesta, prevere, regent l 'escrivania de l 'Aguda i de Torà per 

Antoni Llobet, rector i notari públic dels dits llocs. 

A.H.F. C., Beneficiats de Torà, núm. 61, perg., 351 x 360 mm. Tinta esvaïda. 

52 

I 

1487, febrer, 10. Torà. 

Gil Llobet, de la vila de Torà, ven a l'honorable i discret Joan d' Anfesta, prevere 
de dita vila, com a persona laica, i als seus, un censal mort de dues gallines de 
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pensió anual, que a ell li fa en Galcerà d' Anfesta, també de Torà i germà del dit 
Joan, pagadora cada festa de Nadal i de 50 sous (m.b.t.) de preu. 

Signatures: Gil Llobet. 
Testimonis : Joan Sala, sabater de Torà, i Pere Sala, d ' Ivorra. 
Notari: Antoni Forn, prevere, regent l' escrivania de l'Aguda i de Torà per Antoni 

Llobet, rector i notari públic dels dits Jlocs . 

u 

1487, febrer, 10. Torà. 

Gil Llobet, de la vila de Torà, reconeix haver rebut de l ' honorable i discret Joan 
d ' Anfesta, prevere, també de Torà, com a persona laica, 50 sous (m.b.t.), import de 
la venda sobredita. 

Signatures : Gil Llobet. 
Testimonis: Joan Sala, sabater de la vila de Torà i Pere Sala, d'Ivorra . 
Notari : Antoni Forn, prevere, regent l'escrivania de l'Aguda i de Torà per Antoni 

Llobet, rector i notari públic dels dits llocs. 

A.H.F. C. , Beneficiats de Torà, núm. 98, perg. 360 x 292 mm. Tinta esvaïda. 

53 

I 

1488, novembre, 8. Torà. 

Gil de Bellera, del mas de BeJlera, de la parròquia de VaJlferosa, ven a Joan 
d 'Anfesta, prevere de la vila de Torà, com a persona laica, un censal mort d ' una 
migera de blat, a la mesura de Calaf, de pensió anual, que a eJI li fan els hereus del 
mas del Milà de Puig- redó, com a principal , i en Pere Soller, del mas de SoJler, i de 
6 lliures (m.b.t.) de preu. 

Aquesta venda es fa amb motiu d' un deute de 6 lliures que en Gil de BeJlera 
tenia a Joan d 'Anfesta. 

Signatures : Gil de BeJlera. 
Testimonis: Joan Sala, artesà, i P. Rull , de Torà. 
Notari : Antoni Forn, prevere, regent l'escrivania de l'Aguda i de Torà per Antoni 

Llobet, rector i notari públic dels dits llocs . 
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11 

1488, novembre, 8. Torà. 

Gil de Bellera, del mas de Bellera, de la parròquia de Vallferosa, reconeix haver 
rebut de Joan d'Anfesta, prevere de Torà, com a persona laica, 6 lliures (m.b.t.), 
import de la venda sobredita. 

Signatures : Gil de Bellera. 
Testimonis : Joan Sala, artesà, i P. Rull, de Torà. 
Notari: Antoni Forn, prevere, regent l'escrivania de l'Aguda i de Torà per Antoni 

Llobet, rector i notari públic dels dits llocs. 

A.H.F. C. , Beneficiats de Torà, núm. 85, perg., 314 x 453 mm. Tinta molt esvaïda. 

54 

I 

1488, desembre, 18. Torà. 

Gil Aldebó, de la vila de Torà, ven a Gil Esplugues un censal mort de 8 sous 
(m.b.t.) de pensió anual pagadora cada festa de Nadal i de 8 lliures (m.b.t.) de preu. 

Aquesta venda es fa amb motiu del deute de 8 lliures (m.b.t.) que la difunta 
Iolanda Martina, àvia de Gil Esplugues i tia de Gil Aldebó, va prestar al pare d'aquest 
últim. 

Signatures : Gil Aldebó. 
Testimonis: Gil Amat, del mas de la Garganta, de Torà, i Francesc Morera, del 

mas d'en Morera, d ' Ivorra. 
Notari: Joan d'Anfesta, prevere, regent l'escrivania de l'Aguda i de Torà per 

Antoni Llobet, rector i notari públic dels dits llocs. 

11 

1488, desembre, 18 . Torà. 

Gil Aldebó, de la vila de Torà, reconeix haver rebut de Gil Esplugues, tambJ de 
Torà, 8 lliures (m.b.t.), import de la venda sobredita. 

Signatures: Gil Aldebó. 
Testimonis: Gil Amat, del mas de la Garganta, de Torà, i Francesc Morera, del 

mas d'en Morera, del lloc d'Ivorra. 
Notari: Joan d'Anfesta, prevere, regent l'escrivania de l'Aguda i de Torà per 

Antoni Llobet, rector i notari públic dels dits llocs. 

A.H.F.C. , Beneficiats de Torà, núm. 82 bis, perg. , 281 x 510 mm. 
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55 

1493, abril, 24 . Torà. 

Pere Barri, fill del difunt Bernat Barri, dóna i defineix a la seva germana Isabel 
l'heretat i els béns que té a la vila de Torà, als termes de l'Aguda i de Fontanet, 
només amb la retenció de 5 lliures (m.b.). 

El dit Pere, major de 14 anys i menor de 24, actua amb el consentiment dels 
seus tutors i curadors, Antoni Esplugues i Gil Guanser, i amb la voluntat dels seus 
parents, Bartomeu S oller?, av oncle, Gil Rossell i Francesc Barri, i del veguer, Antoni 
Ça torra. 

Signatures: Joan Barri i Antoni Çatorre, veguer. 
Notari: Joan d' Anfesta, prevere, regent l'escrivania de l'Aguda i de Torà per 

Antoni Llobet, rector i notari públic dels dits llocs. 

A.H.F.C. , Beneficiats de Torà, núm. 96, perg. , 319 x 400 mm. 
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1493, juliol, 22. Guissona. 

Joan Barri, de la vila de Torà, ven a Francesc Roig, de Guissona, un censal 
mort de 5 sous i 10 diners (m.b.t.) , de pensió anual pagadora cada festa de Santa 
Maria d'Agost i de 5 lliures i 16 sous (m.b.t.) de preu. 

Aquest censal mort es crea per pagar l'import de 5 lliures i 16 sous (m.b.t.) que 
costa una vinya que el dit Joan Barri va comprar a Francesc Roig, hereu universal 
del difunt Joan Roig, espaser de la vila de Torà, segons venda feta a Guissona aquest 
mateix dia. 

Obliga la vinya, situada al terme de Fontanet, que va comprar al dit Francesc 
Roig, que limita a l 'est amb un tros de terra del difunt Antoni Barri, al sud amb la 
vinya del difunt Ramon de Marquilles, a l'oest amb Antoni Robiol i al nord amb el 
camí que va de Torà a Cardona. 

Per aquesta vinya, que confessa tenir a precari per en Francesc Roig, paga 2 
diners anuals a Pere Bertran. 

Reconeix haver rebut l 'import d'aquesta venda, retenint-se el preu de la citada 
vinya. 

Signatures: Joan Barri . 
Testimonis: Joan d' Anfesta, canonge de la ciutat de Balaguer, i Joan Riubregós, 

artesà, habitant de la vila de Guisssona. 
Notari: Cristòfol Serra, notari públic de la vila de Guissona, per l'autoritat del 

bisbe d'Urgell. 

A.H.F. C. , Beneficiats de Torà, núm. 77, perg., 362 x 646 mm. 
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57 

1497, gener, 10. Igualada. 

Trasllat autoritzat -el 18 de setembre de 1532- per Maties Lledó, prevere i 
notari públic per l'autoritat apostòlica i regent l'escrivania pública de la vila 
d'Igualada per Antoni Lledó, prevere, rector i notari públic d'aquella vila, fet a 
instàncies de na Caterina, vídua de Galceràd' Anfesta, de la vila de Torà i en presència 
dels testimonis Salvador Gonçal de Fries, de la vila d'Igualada, notari públic per 
l'autoritat reial, i Francesc Mir, habitant d'Igualada, notari públic per les autoritats 
apostòlica i reial, d'una certificació feta i signada per en Tomàs Ferrer, també dit de 
Fries, notari públic i regent l'escrivania pública de la vila d'Igualada pel rector i 
notari d'aquella vila. 

En aquella certificació-sense data-l'esmentat notari Tomàs Ferrer acreditava 
que, amb data de 10 de gener del 1497 i davant d'ell mateix, na Miquela, muller de 
Joan de Puigesteve, mercader de la vila d'Igualada, filla i hereva universal del difunt 
Gaspar Millars, també mercader d'Igualada, va fer, crear i constituir el seu marit 
com a procurador seu general. La certificació es va fer a instàncies del dit Joan de 
Puigesteve com a procurador de la citada Miquela. 

[Signatura : Miquela, muller de Joan de Puigesteve] . 
[Notari : Tomàs Ferrer, també dit de Fries, notari públic i regent l'escrivania 

pública de la vila d'Igualada pel rector i notari públic d'aquella vila.] 

A.H.F.C. , Beneficiats de Torà, núm. 77 bis, perg. , 404 x 366 mm. 
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I 

1499, desembre, 10. Torà. 

Gil Esplugues, mercader, i la seva muller Iolanda, naturals de la vila de Torà 
i ara habitants de Guissona, venen a Joan d' Anfesta, prevere de Torà, com a laica 
persona, diversos censals morts que fan un total de 6 lliures, 8 sous i 4 diners 
(m.h.t.) de pensió anual i de 77 lliures (m.h.t.) de preu. Aquests censals morts 
són: 

a. el censal que li fan en Pere Vilar i sa muller Margarida i en Pere Colbera i sa 
muller Joana, tots de l'Aguda, com a principals, i Antoni Gualdo i Andreu Berga, de 
Torà, com a fiadors, creat el 18 d'abril del 1498 en poder de Joan Llobet, rector i 
notari públic de les esglésies de l'Aguda i de Torà. La pensió d'aquest censal era de 
6 lliures, 8 sous i 4 diners i el preu és de 77 lliures (m.b.t.), del qual falta pagar 38 
lliures i l O sous, que fan una pensió de 3 lliures, 4 sous i 2 diners. 

b. el censal que li fan en Gil Rosell, sa muller Margarida i el seu fill Joan Rosell, 
com a principals, i Antoni Molgosa, com a fiador, creat el 18 d'abril del 1498 en 
poder de Joan Llobet, rector i notari públic de les esglésies de l'Aguda i de Torà. La 
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pensió d'aquest censal era de 46 sous i 4 diners i el preu és de 26 lliures (m.b.t.), del 
qual falta pagar 20 lliures, que fan una pensió de 33 sous i 4 diners. 

c. el censal que li fan Antoni Amat i la seva mare Margarida, com a principals, 
i Antoni Espluga, hereu, i Antoni Forn, fill del difunt Joan Forn, com a fiadors, creat 
el 23 d 'abril del 1498, en poder de Joan Llobet, rector i notari públic de les esglésies 
de l'Aguda i de Torà. La pensió d'aquest censal era de 3 lliures, l sous, 8 diners, i el 
preu és de 36 lliures (m.h.t.), del qual falta pagar 18 lliures i mitja, que fan una 
pensió de 30 sous i l O diners. 

Signatures: Gil Esplugues i sa muller Iolanda. 
Testimonis: Bernat Amat i Joan Rull de la Plaça, de Torà. 
Notari: Joan Llobet, rector i notari públic de les esglésies de l'Aguda i de Torà. 

II 

1499, desembre, 10. Torà. 

Gil Esplugues, mercader de la vila de Guissona, i la seva muller Iolanda, 
reconeixen haver rebut de Joan d' Anfesta, prevere de la vila de Torà, 77 lliures 
(m.b.t.), import de la venda sobredita. 

Signatures: Gil Esplugues i sa muller Iolanda. 
Testimonis: Bernat Amat i Joan Rull de la Plaça, de Torà. 
Notari: Joan Llobet, rector i notari públic de les esglésies de l'Aguda i de Torà. 

Ill - l 

1500, gener, 14. Torà. 

Gil Esplugues, natural de Torà, ara habitant de la vila de Guissona, compareix 
davant de Gil Rosell i d 'Antoni Molgosa, a la plaça de Torà, en presència de Joan 
Llobet, rector i notari públic de les esglésies de l 'Aguda i de Torà, i dels testimonis 
Joan Colberó, artesà del castell de l'Aguda, i Pere Coma, del lloc de Biosca, i els 
comunica que del censal mort que li paguen n'han de respondre a partir d'ara a 
mossèn Joan d' Anfesta. 

Ill - 2 

1500, gener, 14. Torà. 

Gil Esplugues, natural de Torà, ara habitant de la vila de Guissona, compareix 
davant de Pere Colbera, a la porta de la seva casa, en presència de Joan Llobet, 
rector i notari públic de les esglésies de l'Aguda i de Torà, i dels testimonis Antoni 
Torner i Antoni Vives, del castell de l'Aguda, i els comunica que del censal mort 
que li paguen n'han de respondre a partir d'ara a mossèn Joan d'Anfesta. 
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Ill - 3 

1500, gener, 15. Torà. 

Gil Esplugues, natural de Torà, ara habitant de la vila de Guissona, compareix 
davant de Pere Vives de l'Aguda, a la plaça de Torà, en presència de Joan Llobet, 
rector i notari públic de les esglésies de l'Aguda i de Torà, i dels testimonis Gil de la 
Garriga i Gil Rosell, i els comunica que del censal mort que li paguen n'han de 
respondre a partir d'ara a mossèn Joan d' Anfesta. 

Ill - 4 

1500, gener, 15. Torà. 

Gil Esplugues, natural de Torà, ara habitant de la vila de Guissona, compareix 
a la cúria de Torà i, en presència de Joan Llobet, rector i notari públic de les esglésies 
de l'Aguda i de Torà, i dels testimonis Pere Aldebó i Joan Soller, protesta i requereix 
que no es faci pública la intima. 

Ill - 5 

1500, gener, 15. Torà. 

Gil Esplugues, natural de Torà, ara habitant de la vila de Guissona, compareix 
davant d 'Antoni Amat i de la seva mare Margarida, d'Antoni Esplugues i d 'Antoni 
Forn, a la porta de la casa del dit Antoni Amat, i en presència de Joan Llobet, rector 
i notari públic de les esglésies de l'Aguda i de Torà, i dels testimonis Antoni Molgosa 
i Armenyac, escuder de mossèn Argençola, els comunica que del censal mort que li 
paguen n'han de respondre a partir d'ara a mossèn Joan d'Anfesta. 

Notari: Joan Llobet, rector i notari públic de les esglésies de l'Aguda i de Torà 

A.H.F. C., Beneficiats de Torà, núm. l O, perg. 868 x 552 mm. 
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