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1. INTRODUCCIÓ 
Durant tot l‟estiu, he estat esperant la meva primera tesina amb ansietat i il·lusió i, també cal dir-ho, amb un cert 
recel infundat per companys amb més experiència. Quan vaig començar a pensar temes a estudiar, que 
m‟agradessin i dels que veiés que en podia treure resultats convincents, primer se‟m acudiren alguns disbarats. Els 
temes que sorgiren després eren més viables, però me‟n vaig adonar que estava escollint amb el cap i no el que 
realment em venia de gust fer. Considero importantíssima la il·lusió i les ganes a l‟hora de fer un treball de tal 
envergadura com és la tesina, ja que sense elles, normalment, la feina no es converteix en un treball on quedi 
reflectit l‟esperit científic del seu autor, sinó en una petita recerca de poc valor on es troba un gran Marc Teòric, (que 
de fet és la part que ajuda al científic a saber exactament quin és l‟objecte del seu estudi, però que fet i fet no mostra 
res de nou, o res que encara no sigui descobert), i un petit Marc Pràctic on no s‟investiga realment res. 
Per això vaig escollir un tema de medicina, perquè ser metge és una opció en un futur que no descarto.  
Concretament, volia estudiar les medicines alternatives, com per exemple l‟acupuntura, l‟homeopatia, etc. Però quan 
vaig parlar amb els mestres, me‟n vaig adonar la meva proposta potser no era la més adequada; l‟opció de la tesina 
sobre la medicina alternativa obligava a un Marc Pràctic que no em convencia. No volia tornar a fer enquestes, volia 
investigar. Vaig reflexionar sobre que potser era millor provar un tema totalment diferent. A l‟Escola s‟em va exposar 
un tema relacionat amb la paleografia. Em va dir que podia fer un estudi de documents antics; jo vaig contestar que 
no en tenia, jo, de documents antics. Però parlant amb la meva família, em van dir que anava errada; baixaren una 
bossa de l‟altell i m‟ensenyaren un munt de documents antics, alguns fins i tot del 1868. En veure‟ls, vaig saber que 
volia saber què era el que deien aquells fulls esgrogueïts. De sobte, volia saber quines eren les meves arrels. I 
d‟aquesta manera, vaig anar forjant la meva tesina.  
Tot i que en un principi el que volia saber era si sóc descendent (indirecta) del president Lluís Companys (el meu 
segon cognom és Companys), l‟objectiu ha anat canviant una mica.   
Al Marc Teòric, a continuació d‟aquesta introducció, estudiaré com es duu a terme un estudi paleogràfic. M‟han 
avisat que la paleografia es regeix per unes normes un tant estrictes, i per això em proposo utilitzar més llibres que 
pàgines web. Gairebé sempre són més fiables que la informació d‟Internet, ja que ha estat revisada. Tot i així, no 
puc obviar la font de dades que es poden obtenir informàticament; només cal escollir de forma acurada el contingut. 
A part de la metodologia per dur a terme un estudi paleogràfic, també he pensat en estudiar una mica els orígens de 
la paleografia, la seva terminologia, normes, etc.               
En el Marc Pràctic primer de tot analitzaré els documents, seguint els mètodes que hauré preestablert gràcies al 
Marc Teòric. Segurament no podré analitzar-los tots; en disposo de més de 20. Així doncs, analitzaré tan sols els 
més antics i/o els que em semblin més interessants per a construir el meu arbre genealògic, que serà el que faré 
després. En un principi, penso fer-ne un amb els noms, les dates de naixement i mort (dels que ho pugui 
aconseguir), amb la primera vegada que es citen en els meus documents i amb una fotografia (dels que ho pugui 
aconseguir). Seguidament, en realitzaria un altre amb el patrimoni; tan sols amb els noms de les persones i les 
terres de les que disposà o comprà en vida.  
Després de les anàlisis i de la realització dels arbres (genealògic i patrimonial), m‟agradaria fer, simultàniament, una 
visita a l‟arxiu de Cervera i al d‟Igualada. També m‟agradaria anar a la parròquia (el registre civil) de Montmaneu, 
que és el poble pròpiament dit del què els meus documents en parlen. A Igualada i a Cervera m‟agradaria fer-hi una 
visita per poder veure com treballen els paleògrafs i els arxivadors, com fan la feina que jo em proposo fer a casa. 
Crec que seria bo poder parlar amb els respectius directors, fer-los algunes preguntes i potser tenir el privilegi que 
m‟ensenyessin les instal·lacions i alguns documents o llibres.  
Gràcies a les anàlisis i a l‟arbre patrimonial, tindré a la meva disposició un llistat de totes les terres que han 
concorregut per la meva família. Aniré a veure-les (si encara existeixen, és evident) i a fotografiar-les. Suposo que 
aquesta serà una tasca força difícil, ja que familiars meus m‟han avisat que moltes carreteres han destruït el nostre  
antic patrimoni. En aquest cas, fotografiaria la carretera a sobre del que abans era un bé de la meva família.    
Després, la resta ja és fer el glossari, la bibliografia, els altres tipus de fonts documentals, etc. 
Finalment, a les conclusions donaré resposta a la meva hipòtesi;  

 
“Els documents antics són una font de coneixement bàsic i fiable per revelar les relacions familiars i patrimonials.” 

 
Dit en altres paraules, la meva hipòtesi significa que es pot arribar a construir un arbre genealògic i patrimonial 
només amb documentació antiga, i que, en general, les fonts escrites revelen molt més que paraules; ens mostren 
com vivia la gent (parlant del poder econòmic, de les feines, de les relacions familiars, de les dots, etc.).     
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El temps me l‟he pensat organitzar per trimestres;  
 

Primer 
trimestre:  a 

 
 

Introducció; aquí escric les propostes i la hipòtesi del meu treball. 

 Marc Teòric; buscaré informació sobre paleografia que em serveixi per a realitzar el meu treball (el 
Marc Pràctic).  

 Marc Pràctic; començaré a analitzar els meus documents seguint una estructura fixada prèviament.   

  

Segon 
trimestre: 

 
 

Marc Pràctic; continuaré analitzant documents i construiré el meu arbre genealògic i patrimonial.   

  

Tercer 
trimestre: 

Marc Pràctic; visitaré els arxius i fotografiaré les terres que hauré trobat gràcies a l‟arbre 
patrimonial.  

 Conclusions; aquí escriuré si la meva hipòtesi és certa o no, i tot el que he aprés gràcies al meu 
treball. 

 Valoració personal; reflexionaré sobre com he dut la feina, el ritme, el temps...  
 Glossari; escriuré totes les paraules que no entengui mentre faci el treball i les definiré amb un 

diccionari. També inclouré paraules que no hagi sabut traduir del castellà o de qualssevol altre 
idioma.    

 Fonts d‟informació; aquí recolliré tots els llibres, pàgines web, altres tesines, etc.  que hagi fet 
servir.    

 Annex; aquí adjuntaré tot el que hagi fet servir durant la tesina i que cregui convenient que hi sigui.    

 Retocs i poliment final; finalment, muntaré la tesina, repassaré que tot el format sigui el mateix, 
l‟imprimiré, etc.  

 
Com es pot apreciar, el Marc Pràctic és l‟apartat que em demanarà més temps (és present en tots tres trimestres), ja 
que també és el més extens i el més laboriós. 
 
Finalment, espero poder finalitzar correctament la meva tesina, dins del termini establert i extraient-ne uns resultats 
satisfactoris i uns coneixements que em serveixin per a treballs posteriors.     
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2. MARC TEÒRIC 
Al Marc Teòric estudiaré la paleografia i el llenguatge jurídic. Dedicaré uns apartats a la paleografia perquè serà 
mitjançant aquesta ciència que podré analitzar els meus propis documents. Com que aquests són notarials, també 
he cregut necessari parlar del llenguatge jurídic i administratiu, ja que em sembla que a l‟hora de transcriure els 
textos, el vocabulari jurídic, que és molt precís i concret, em durà forces problemes.  
  

 2.1. La paleografia  
2.1.1. Introducció sobre la paleografia 

La paleografia és una ciència auxiliar de la història que estudia les escriptures antigues (tot i que no sempre han de 
ser-ho)1. Entenem per antigues aquelles de més de dos o tres segles). A més a més, també estudia els seus signes 
gràfics i la seva adequada interpretació. 
El mot “paleografia” prové de la paraula grega paleo (antic) i grafia (derivat del mot escriure (grafo) amb el sufix –ia, 
que es refereix a una ciència o a una disciplina.) 
La fi d‟aquesta ciència és desxifrar i analitzar les escriptures a través del seu desenvolupament històric. És, per tant, 
una ciència pràctica destinada a poder llegir i interpretar documents antics. Cal apuntar, però, que la fi de la 
paleografia es tan sols saber què ens amaguen les restes antigues escrites, però no verificar-ne el contingut. 
Aquesta segona tasca està reservada per a la disciplina arqueològica.   
Aquesta ciència és auxiliar de la història perquè els testimonis escrits acostumen a                  revelar fets 
interessants i/o importants per a nosaltres. L‟escriptura, fruit de la mà de l‟home, ens apropa a l ‟art, la vida, el 
pensament, etc. d‟una època determinada.  
Si la paleografia és una ciència auxiliar de la història, ho són també (i que acompanyen de la mà a la paleografia) 
l‟epigrafia (ciència que estudia el desxiframent de textos antics), la bibliologia (ciència que estudia en general el 
llibre, tan pel que fa al llibre material com al que conté), la diplomàtica (ciència que estudia documents antics, 
principalment per determinar la seva autenticitat o falsedat) i la numismàtica (ciència que estudia les monedes i les 
medalles, en un principi per ajudar a concretar dates).  
Qualsevol document, sigui de l‟època que sigui, en la llengua que sigui, sobre el que sigui, etc. pot ser objecte 
d‟estudi d‟aquesta ciència en qüestió. Tot i això, la paleografia es pot desenvolupar total i perfectament en les 
civilitzacions amb manuscrits grecs, llatins i de l‟Europa medieval. 

 

2.1.2 Origen de la paleografia 
L‟origen de la paleografia, parlant d‟aquesta ciència tal com la coneixem avui en dia, es força recent2. Nasqué com a 
ciència a França, fruit dels estudis científics que a finals del segle XVII conformen la cultura europea. Monjos 
benedictins de Sant Maure van fer de l‟abadia Saint-Germain-Près un centre de gran erudició. En aquest, Jean 
Mabillon va dedicar sis anys als estudis en els arxius monacals de França, Itàlia i Alemanya. El problema sorgeix 
quan es declaren falsos documents conservats en els monestirs francesos i entre ells, diplomes merovingis del de 
Saint-Denis. Per investigar aquests documents, i la seva veracitat, Mabillon comença amb l‟observació d‟un gran 
nombre de documents. Analitza la estructura, i, fen-t‟ho, fa una distinció sistemàtica dels diversos estils i del temps 
en què van ésser utilitzats.  
Distingeix dues classes d‟escriptura: 
 Una librària, en còdexs. Aquest estil d‟escriptura la subdivideix en: romana, antiga, gòtica, salònica, 

francogàlica i llombarda. La romana fins i tot encara la divideix en majúscula, minúscula i uncial.   
 Una altra diplomàtica, en documents.  

Posa èmfasi en els seus punts de vista sobre abreviatura, ortografia i signe de puntuació. 
L'obra de Mabillon és eminentment diplomàtica, ja que la intenció de l‟autor era comprovar l'autenticitat d'un 
document.          
Tot i així, trobem grans aportacions paleogràfiques en alguns capítols de la seva obra, així que pot ser considerat el 
primer tractat de paleografia, aproximadament del segle XVIII. Al 1709, un savi benedictí anomenat Montfaucon, va 
publicar un tractat que va titular “Paleographia Graeca” que, tal com indica el seu nom, parlava de la forma 
d‟escriure dels grecs.  
Montfaucon (Bernard de Montfaucon) va ser un altre monjo benedictí, el primer que va utilitzar el nom paleografia. 
Va escriure una obra anomenada “Paleographia graeca sirve di ortu et progressu litterarum”, publicada al 1709. A 
més a més, va perfeccionar l‟obra de Mabillon, establint manuscrits característics, la data d‟escriptura i classificà la 
escriptura des del punt de vista històric. 

                                                
1 Aquesta informació s‟extreu essencialment d‟ANTONIJOAN PINTOR, Ramon. SERRA MONTERO, Albert. Una herència magra 
(tesina realitzada a l‟Escola el curs 1993-1994). Pàgines 1-6, 44-50. 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Paleograf%C3%ADa consultat en data 23/01/10  

http://es.wikipedia.org/wiki/Paleograf%C3%ADa
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Posteriors a aquests dos, la llista de noms es va allargant: De Bry, amb el seu “Alphabeta et characteres a creato 
mundo”, publicat al 1596; Palatino, que fou l‟autor d‟“Alphabetes et modeles d’écritures”, publicat al 1544; Escipione 
Maffei, Tassin, Toustain, etc.   
Així doncs, tal com dèiem al principi, la paleografia tal i com la coneixem avui en dia és força recent, tot i que trobem 
els primers esbossos de paleografia als primers segles després de Crist. Els historiadors greco-romans van ser els 
primers a utilitzar escrits antics com a referències en els seus relats. Entre ells trobem a Tucídides, Titus Livi, Polibi i 
Flavi Josefo.    
De fet, del segle I tenim constància d‟una obra que tractava dels problemes paleogràfics, de Valeri Provo. Sobretot 
parlava de les abreviatures, les quals van seguir interessant a l‟Edat Mitjana. 
A aquesta època, l‟Edat Mitjana, tant la paleografia com la diplomàtica van rebre grans aportacions, degut a les 
organitzacions cancelleresques, per la persecució i creació de preceptes legals contra la falsificació, l‟ús del diploma, 
etc. i l‟estudi dels documents en el seu aspecte jurídic.     
A l‟Edat Moderna, amb l‟humanisme, sorgiren moltes polèmiques entre els erudits a la recerca de manuscrits i la 
seva interpretació. Amb aquest sorgiment d‟afany historicista, fins i tot amb la polèmica històrica-religiosa, van 
augmentar les investigacions i la crítica sobre les fonts paleogràfica-diplomàtica.   
 
 

2.1.3. Terminologia paleogràfica 
Algunes paraules que poden ser útils a l‟hora de parlar sobre paleografia poden ser3: 
 Forma: aspecte general dels traços. 
 Mòdul: mida aproximada de les lletres, tant pel que fa a l‟alçada com a l‟amplada.  
 Ductus: nombre, ordre de successió dels traços, sentit i direcció.  
 Estil: el propi nom ho diu; manera concreta d‟executar les formes a cada lloc.  
 Pes: quantitat de tinta dels traços.  
 Inclinació: referida als traços ascendents i descendents respecte a la base de l‟escriptura. 
 Reforços: trets addicionals curts afegits al final de paraula com a element estètic.  
 Allargaments: trets addicionals curts afegits al final de lletra com a element estètic o per causa de la 

velocitat d‟escriptura. 
 Nexes: trets comuns que solden dues o més lletres.  
 Lligadures: traços que uneixen una lletra amb l‟altra.   
 Velocitat: el traç lent dóna la lletra anomenada cal·ligràfica. El ràpid, la cursiva. 
 Angle d‟escriptura: angle que formen els perfils de les lletres amb la línia de base. 

Cal dir que també hi ha altres factors de transformació, tals com l‟instrument escriptori, la naturalesa del text, la 
voluntat, el suport i la personalitat de l‟escrivà. 
 

2.1.4. Normes de transcripció 
Quan hem de transcriure un text, sempre hem de respectar la seva ortografia, excepte en alguns casos4: 
 Separar correctament les paraules. Ex. Daltres   D‟altres 

 Unificar les majúscules. Ex. Josep companys   Josep Companys 

 Accentuar correctament. Ex. Hectarea   Hectàrea  

 Arreglar la v i la u perquè es diferenciïn. 
 Desenvolupar les abreviatures. 
 Arreglar les “ç”. Sovint es poden confondre amb les “c”. Ex. Placa   Plaça. 

 

2.1.5. Mètodes per dur a terme un estudi paleogràfic 
El mètode que s'utilitza en la paleografia és essencialment comparatiu; partim del que es conegut cap al 
desconegut, del més senzill al més complex5. Practiquem primer amb aquelles escriptures que ens són més fàcils 
d'interpretar, per a després introduir-nos en aquelles més dificultoses, obtenint resultats per deducció i efectuant 
comparacions amb escriptures desconegudes o dubtoses. Es tracta pròpiament d'un estudi inductiu-analític.  
És necessari fer prèviament un estudi analític, on s‟apliquen els resultats obtinguts en la deducció feta per 
comparació del conegut al desconegut. Altrament, per fer aquest tipus d‟estudi és necessari conèixer la part teòrica 
de l‟escriptura; la seva evolució, el tipus o classe d‟escriptura, l‟origen del tipus escritural, la zona geogràfica, la 
datació, les característiques gràfiques de les escriptures, etc. 
Per a realitzar una bona anàlisi, sempre hem de tenir en comte els següents punts:  

                                                
3 Cfr ANTONIJOAN PINTOR, Ramon. SERRA MONTERO, Albert. Una herència magra (tesina realitzada a l‟Escola el curs 1993-
1994). Pàgines 1-6, 44-50. 
4 Op. Cit. Pàgines 1-6, 44-50. 
5 Op. Cit. Pàgines 1-6, 44-50. 
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 Coneixement teòric de l'evolució gràfica. Dins la pràctica mateixa és recomanable la confecció de llistes 
alfabètiques en majúscules i minúscules, procurant que cada lletra tingui una representació en les seves 
diverses formes, atès que en algunes escriptures, una lletra pot tenir algunes variacions.  

 Establir les característiques gràfiques de les diferents escriptures o de què es vol estudiar en particular, 
col·locant-les dins el marc històric corresponent. 

 Anàlisi de les generalitats de les escriptures, en les quals es consideren: 
- L'origen del tipus d'escriptura. 
- Influències principals per a la conformació de l'escriptura en qüestió. 
- Desenvolupament posterior de l'escriptura.  
- L'àrea geogràfica i temps de permanència de l'escriptura 
- Anàlisi morfològica general. En aquesta fase s'efectua l'estudi complet sobre les formes de les 

lletres, tenint en compte: 
- Les formes de les lletres en sí.  
- El "ductus" o trets efectuats en cada lletra, que consisteix en l'anàlisi del nombre, 

direcció i forma dels trets addicionals.  
- Les unions que poden confondre's amb els cossos de lletres.  
- Els trets addicionals i decoratius, que no tenen valor fonètic.  
- Les abreviatures en les seves diferents classes o tipus.  
- Les lletres majúscules i minúscules.  
- Els signes de puntuació, el significat que tenen i el valor que representen en relació 

amb la composició del text.  
- Les característiques ortogràfiques, gramaticals, estilístiques, de l'idioma i de l'època.  
- La simbologia si es presentés.  
- La transcripció del text d'acord amb les normes establertes. 

Aquestes serien les característiques més determinades que podríem extreure d‟un text. De fet, però, el més 
important quan ens trobem davant un document antic és saber, principalment, el següent6: 
 Què? És a dir, en què consisteix el text escrit, què cal transferir al codi gràfic al que estem acostumats, 

mitjançant la doble operació de la lectura i de la transcripció. 
 Quan? Època en que s‟ha escrit el text en el testimoni que estem estudiant.  
 On? Àrea o lloc on s‟ha dut a terme. 
 Com? Amb quines tècniques, amb quins instruments, sobre quins materials, segons quins models hom ha 

escrit aquell text. 
 Qui l’ha dut a terme? És a dir, a quin ambient sociocultural pertanyia qui ho va fer, i quina era en el seu 

temps i ambient la difusió social de l‟escriptura. 
 Per què hom va escriure aquell text? És a dir, quina era la finalitat específica d‟aquell testimoni en 

particular i, a més a més, quina podia ser en la seva època i en el seu lloc la finalitat ideològica i social del 
fet d‟escriure.  

Tot i que ara no parlem de mètodes, si volem fer una bona anàlisi, respecte a la pregunta “Qui l’ha dut a terme?” 
hem de distingir diferents grups de persones. 
Un paleògraf, basant-se en fonts apropiades i en tècniques d‟anàlisi pròpies de la paleografia, de la codicologia i de 
la bibliografia, podrà arribar a distingir, tant en el passat més llunyà com en el que ens és més pròxim i també en 
situacions contemporànies, sis categories diferents de persones alfabetitzades, sobre la base de les seves 
capacitats personals i específiques d‟escriptura i, en els casos possibles, de lectura. De manera esquemàtica, 
podem identificar: 

 Les persones cultes; són els individus que dominen sense dificultat totes les tipologies gràfiques 
comunament emprades en la societat a què pertanyen; aquests saben també, en general, escriure textos 
en una o més d‟una llengua diferents a la seva llengua materna, i han rebut una formació de nivell 
superior. En general són lectors i escriptors que podem definir com a “forts”.  

 Les persones alfabetitzades professionals; són els individus que empren, amb una tècnica força alta, 
algunes de les tipologies i de les tècniques gràfiques en ús en el seu temps i en el seu ambient 
(generalment no totes). Les seves capacitats de lectura són bastant inferiors a les d‟escriptura. El seu 
nivell de formació és sovint mitjà-baix.    

 Les persones alfabetitzades “respecte l‟ús”; són persones que posseeixen unes capacitats de lectura i 
escriptura de nivell mitjà-alt, que en general exerciten funcionalment per a exigències específiques del 
treball o de correspondència. El seu nivell de formació és mitjà-alt. La seva activitat de lectura és 
constant i, de vegades, conscientment seleccionada.  

                                                
6 Aquesta informació s‟extreu essencialment de PETRUCCI, Armando, Una lliçó de paleografia. Universitat de València, 2008. 
Pàgines 10, 28-30.  
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 Els semianalfabets funcionals; són les persones que posseeixen unes competències gràfiques limitades. 
Escriuen tan sols per necessitat i de tant en tant, i només en la seva llengua materna. Llegeixen poc o 
poquíssim, i de vegades mai (tot i que estan preparats i capacitats per fer-ho). 

 Els semianalfabets gràfics; són les persones que posseeixen una competència d‟escriptura 
extremadament reduïda, que els fa capaços d‟escriure textos brevíssims (signatures, sèries alfabètiques, 
comptes, etc.). No llegeixen, només si es veuen obligats, i normalment sense entendre el que llegeixen. 
El seu nivell de formació és més aviat elemental.   

 Els analfabets; són les persones que tècnicament  no són capaços de llegir ni escriure, tot i haver rebut 
de vegades una formació, tot i que rudimentària. La seva cultura és substancialment oral i visual. 

 
  

2.2. El llenguatge jurídic i administratiu 
La paraula “Dret” està definida en el diccionari com a conjunt de principis, preceptes i regles a que estan sotmeses 
les relacions humanes en tota societat civil7. 
El Dret es divideix en moltes branques, segons les relacions humanes que regula: 

 Dret civil; relacions civils dels individus entre ells.  
 Dret penal; repressió o càstig dels crims o delictes per mitjà de la imposició de penes.  
 Dret internacional; relacions recíproques dels diversos pobles civilitzats. 
 Dret polític; ordre i funcionament dels poders de l‟Estat i de les seves relacions amb els ciutadans.  
 Dret processal; procediments que s‟han de seguir en les causes civils i penals. 
 Dret administratiu; conjunt de normes concernents als òrgans i instituts de l‟administració pública, a la 

ordenació dels serveis que legalment els estan encomanats, i a les seves relacions amb les col·lectivitats 
o els individus als quals atenyen els serveis.  

Quan parlem del substantiu “dret”, parlem del seu adjectiu “jurídic”. Per aquesta raó, diem: actes jurídics, reformes 
jurídiques, texts jurídics, etc. El llenguatge tècnic i peculiar del Dret s‟anomena llenguatge jurídic.  
La paraula “dret” prové de directus (recte, directe), participi del verb llatí dirigere (dirigir), que, entre els segles X i XI, 
va adquirir aquest significat. En llatí, aquest s‟expressava amb el nom jus, i l‟adjectiu corresponent era juridicus 
(format per jus i dicere, que significa dir); l‟adjectiu s‟adoptà al català com a jurídic. Jus va ser el terme més productiu 
per produir derivats i compostos que contenent el significat “dret”. Alguns exemples són: 
 Jurista; persona que estudia i professa la ciència del Dret. 
 Jurisconsulta; jurista que es dedica a resoldre les consultes que se li fan. 
 Jurisprudència; interpretació que de la llei fan els tribunals, i conjunt de decisions dels tribunals sobre una 

matèria.  
 Jurisdicció; poder o autoritat que té una persona per governar i posar en execució les lleis, i territori o 

àmbit dins del qual exerceix la seva autoritat legal una persona o una institució     
Com a altres nocions jurídiques, cal destacar que en qualssevol branca del dret, i dins d‟un règim democràtic, 
s‟anomena “llei” a una disposició de màxim rang, votada pel Parlament i sancionada per el Cap d‟Estat, que regula, 
ordena, permet o prohibeix alguna cosa.  
Rep el nom de “decret” una disposició de rang menor, però que també ha d‟ésser complert per tothom, directament 
dictada pel Govern i firmada pel Cap d‟Estat.  
La llei fonamental que regula la organització de l‟Estat, i que serveix de marc dins del qual s‟han de dictar la resta de 
lleis i normes, de manera que s‟ajustin a ella o que no la contradiguin, es denomina “Constitució”.    
Existeixen altres tipus de normes, d‟abast més general o més restringit, com són les ordres ministerials, els estatuts 
concedits a comunitats autònomes o institucions, els reglaments, les circulars, etc.  
Un conjunt de lleis o normes legals disposades segons un pla metòdic i sistemàtic, es denomina “codi”. Existeixen, 
d‟aquesta manera, els codis civils, els penals, els de comerç, etc 
Els jutges i tribunals de justícia dicten “sentències”. Contra aquestes es pot “apel·lar” a un jutge o a un tribunal de 
rang superior; el màxim tribunal, el qual la seva jurisdicció abasta tot el territori nacional i el qual les seves decisions 
no poden ser apel·lades, es denomina Tribunal Suprem. Si es tracta d‟assumptes directament relacionats amb la 
Constitució, és el Tribunal Constitucional el que ha de sentenciar. Amb la paraula “fallo” és designa la sentència 
definitiva d‟un jutge, i, en ella, especialment, la part que conté la resolució, ja que, en efecte, la sentència consta 
d‟un o més resultants (que són els fets que es tenen en comte), i un o més considerants (que són les raons que 
serviran per dictar la sentència), i, per fi, del “fallo” imperatiu. Aquest últim no s‟ha de confondre amb el “veredicte”; 
aquest ha de ser dictat per un jurat, no un jutge, en els països en que aquesta institució funciona.  
Les normes i documents que dóna lloc el Dret administratiu són variadíssims, i el seu llenguatge posseeix les 
mateixes característiques que les corresponents a la resta de llenguatge jurídic (aquest té una terminologia pròpia i 
molts tecnicismes). Aquesta terminologia no experimenta un creixement comparable al llenguatge científic. Encara  

                                                
7 Aquesta informació s‟extreu essencialment de LÁZARO, Fernando, Lengua Española. Anaya, 1989. Pàgines 184-187.      
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estan en vigor centenars de vocables agafats del llatí, i molts del Dret romà. A continuació hi ha només algunes 
mostres referides al Dret penal, i entre parèntesi les dates en que es troben en documents espanyols: 

 Delicte (1301) 
 Pena (950) 
 Sanció (1549) 
 Infracció (1642) 
 Criminal (1220) 
 Calumnia (1155) 
 Injúria (1335) 
 Difamació (1438) 
 Encobrir (1140) 
 Delinqüent (1449) 
 Reu (1480) 
 Reclusió (1626) 
 Confinar (1410) 
 Rapte (segle XVI) 
 Segrest (1495) 
 Estupre (1490) 
 Traïdoria (segle XIII) 
 Còmplice (segle XVII) 
 Furt (1076) 
 Robatori (1220) 
 Agressor (1535) 
 Desacatament (1604) 
 Eximent (1438) 
 etc.  

En general, davant el llenguatge científic i tècnic, que es caracteritza per l‟increment constant del seu lèxic, i per la 
seva marcada preferència pels formants grecs (encara que tampoc falten el llatins), el llenguatge jurídic manifesta 
un cert conservadorisme i una marcada inclinació cap al termes d‟origen llatí, encara que n‟hi ha d‟altres 
preferències, com l‟anglès, el francès i, de tant en tant, l‟italià.    
 

2.2.1. Fórmules fraseològiques i lèxiques 
En el marc del conservadorisme que, en certa mida, caracteritza el llenguatge jurídic i administratiu, s‟ha de situar la 
constància amb que en ell apareixen certes frases i certes paraules amb un caràcter formulari o ritual8.  
Per a veure un exemple, considerarem un document administratiu tan freqüent i senzill com és la instància. Amb 
ella, un individu o una institució es dirigeixen a la superioritat sol·licitant alguna cosa. Aquesta sol·licitud acostuma a 
presentar una estructura característica:  

 Títol de l‟autoritat a la què es dirigeix la instància.  
 Dades personals del sol·licitant (com en la resta de la instància, redactats en tercera persona). 
 Exposició (fets en el que es basa la sol·licitud).  
 Sol·licitud pròpiament dita. 
 Lloc i data de la instància. 
 Firma i data. 
 Càrrec de la autoritat a la qual es dirigeix el document.  

Un exemple: 
Il·lustre Sr.: 

El sota firmant, Heliodor Gómez García, de 18 anys d’edat, domiciliat a Caspe, carrer del Compromís, 
n.76, 2a dreta, amb títol de Batxiller obtingut a l’institut Goya de Saragossa, el 1987, a V. I. té l’honor d’EXPOSAR:  

Que en el Butlletí Oficial de l’Estat del dia 24 d’abril apareix la convocatòria de beques per cursar estudis 
universitaris. I que creient reunir les condicions precises per optar a aquestes beques, com s’aprova pels documents 
adjunts, de V. I. SOL·LICITA:  

Que se l’admeti com participant en el concurs convocat, i que li sigui concedida una de les dites beques. 
Caspe, 2 de maig de 1986 

(Firma) Heliodor Gómez García 
 

Il·lustríssim Sr. Director General d’Universitats i Investigació. Ministeri d’Educació i Ciència. Madrid.  
 

                                                
8 Op. Cit. Pàgines 184-187.      
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En aquest anterior exemple, s‟observa bé l‟estructura senyalada, així com la constància de fórmules fraseològiques i 
lèxiques, com “el a sota firmant”, “té l‟honor d‟exposar”, ”sol·licita”, etc. 
En el següent exemple es poden observar les fórmules, la successió de “resultants” i de “considerants”, seguits pel 
“fallo”, clixés com “escriptori d‟apel·lació”, ”es va senyalar la vista”, ”nul·litat d‟actuacions”, ”resolucions judicials”, 
”motiu d‟indefensió”, ”sentència ferma”, ”imposició de costes”, “execució acordada”, “pronunciem”, “manem i firmem”, 
etc. 

A Madrid, a cinc de novembre de mil nou-cents setanta-set; vista en apel·lació del Jutjat de Districte n. ... 
sobre incident en l’execució de sentència [...]. 
RESULTANT que, notificada l’anterior sentència l’11 de febrer del dia 15 del mateix mes, es presentà en el Jutjat de 
Guàrdia escrit en apel·lació, que, remés al Jutjat Municipal n. ... s’admeté en ambdós efectes [...].  
RESULTANT que, instruïdes les parts, es senyalà la vista del recurs pel passat 28 d’octubre, el qual informà el 
Lletrat del apel·lat sol·licitant la nul·litat de les actuacions [...]. 
RESULTANT que, en la tramitació d’ambdues instàncies s’han observat les normes que regulen la tramitació 
d’aquesta classe de judicis [...]. 
CONSIDERANT que la falta de notificació de les resolucions judicials a qui és part en el plet no faculta al destinatari 
per demanar la nul·litat de les actuacions subsegüents per infracció de l’art. 206 de la Llei d’Enjudiciament Civil, que 
estableix la regla general de que totes les resolucions han de ser notificades a les parts, si aquesta omissió no és 
motiu d’indefensió per ell, privant-lo d’alguna oportunitat en el procés que se suposa viciat; i, certament, al 
condemnat per sentència ferma al pagament d’una quantitat líquida, que talment és el suposat d’abans, no se li priva 
de cap possibilitat de defensa [...].         
CONSIDERANT que als efectes d’imposició de costes s’aprecia temeritat en l’apel·lant. 
 Vistos els articles citats,  
FALLEM que, desestimant en totes les seves parts amb imposició de costes l’apel·lació interposada pel Procurador 
... com a postulant de la Companyia Mercantil ... contra la sentència del 17 de novembre de 1976, hem de 
condemnar i confirmar-nos la citada sentència, havent de seguir-se pels seus tràmits l’execució acordada.     

Així, per aquesta sentència, de la que es portarà certificació al rotllo de la Sala, ho pronunciem, manem i 
firmem [Firmen els jutges].  

 
Aquesta ritualitat confereix una gran monotonia a molts escrits jurídics i administratius (com succeeix, en general, 
amb tots els escrits tècnics de marcat caràcter utilitari).  
Si estan ben redactats; 

 Eviten els termes equívocs mitjançant la monosèmia del lèxic. 
 Resulten clars en l‟exposició dels fets, els arguments i les resolucions. 
 Poden trobar-se amb rapidesa les parts que es jutgen fonamentals, ja que la seva estructura és fixa.  

Tot i que ja en general en tots els escrits és necessària una claredat, en el jurídics és inexcusable. Les frases breus i 
senzillament ordenades han de prevaldre sobre les complexes, formades per abundants preposicions subordinades. 
La paraula d‟escàs ús (excepte si és un tecnicisme) ha de cedir pas a la més corrent; els juristes no han d‟oblidar 
que no tan sols escriuen per especialistes i persones cultes.  
Tot i així, l‟habitual sintaxi del llenguatge jurídic està plena de recursos que es senten com antiqua ts o estranys. Ja 
hem vist en el primer exemple que es redacta en tercera persona, quan seria més normal escriure en la primera.  

 
                              3a persona                                                                                 1a persona 

 
Il·lustre Sr.: 

L’a sota firmant, [...] té l’honor de dirigir-se a 
V. I. per exposar que en el Butlletí Oficial de l’Estat del 
dia 24 d’abril apareix la convocatòria de beques [...]. 
Creient reunir les condicions precises per optar [...], 
sol·licita que se l’admeti com participant en el concurs 
convocat, i que li sigui concedida una de les dites 
beques. 

Les seves dades personals figuren al peu de 
la present instància.   

 
Caspe, 2 de maig de 1986 

 

 
Il·lustre Sr.: 

Tinc l’honor de dirigir-me a V. I. per exposar-li 
que en el Butlletí Oficial de l’Estat del dia 24 d’abril 
apareix la convocatòria de beques [...]. Creient reunir 
les condicions precises per optar [...], sol·licito que se’m 
admeti com participant en el concurs convocat, i que 
se’m concedeixi una de les dites beques. 

Les meves dades personals figuren al peu de 
la present instància.   

 
Caspe, 2 de maig de 1986 

 

 
En aquest caràcter arcaic dels textos jurídics és especialment visible en les sentències. És normal en elles una gran 
abundància de gerundis i de nexes complexos.  
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RESULTANT: Que havent-se reunit el processat amb altres persones el dia [...]. 
RESULTANT: Que havent acordat en dita reunió [...] i dient-se a posar en execució l’acord de [...]. 
RESULTANT: Que, amb l’objecte de posar en execució tal acord, es va personar en casa de la víctima [...]. 
Aquest estil, que va ser pràcticament comú a tota Europa, està sent abandonat en moltes parts. El fragment de 
sentència anterior podria redactar-se de la següent manera: 
RESULTANT: Que el processat es va reunir amb altres persones el dia [...]. 
RESULTANT: Que en dita reunió s’acordà [...] i que ell decidí posar en execució l’acord de [...]. 
RESULTANT: Que, per complir-lo, es va personar en casa de la víctima [...]. 
 

2.2.2. Defectes en l’actual estil jurídic 
En general, l‟estil jurídic no ha evolucionat, segons hem dit, com la resta d‟estils9. És cert que un cert arcaisme li és 
favorable, en la mida en que la justícia i l‟administració han d‟estar envoltats del prestigi que confereix la solemnitat 
del llenguatge. Però el to distant, unit moltes vegades a una tendència a la successió de llargues oracions i a la 
imperícia dels que redacten els documents jurídics i administratius, produeix obscuritat i, en no poques ocasions, 
ambigüitat: dos defectes evitables sempre però que, en aquest cas, poden resultar molt greus.  
Un exemple claríssim d‟extrema ambigüitat podria ser  l‟article 811 del Codi Civil (tot i que és un text de rang 
màxim). Alguns juristes han sostingut que pot tenir fins a vint-i-set significats diferents. 
 
El ascendiente que heredase de su descendiente bienes que éste hubiera adquirido por título lucrativo de otro 
ascendiente, o de un hermano, está obligado a reservar los que hubiese adquirido por el ministerio de la ley a favor 
de los parientes que estuviesen dentro del tercer grado y que perteneciesen a la línea de donde los bienes 
provienen. 
 
Podem observar la pesadesa i matusseria expressiva del primer considerant.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 Op. Cit. Pàgines 184-187.      
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3. MARC PRÀCTIC 
3.1. Anàlisi pràctic de documents notarials 

3.1.1. Metodologia 
Com ja s‟ha explicat a la Introducció, en el Marc Pràctic he decidit començar fent uns anàlisis de tots els documents 
familiars que em semblin interessants. Per regir-me per un ordre coherent a l‟hora d‟exposar els trets dels document, 
he seguit uns paràmetres fixats prèviament10 que es poden resumir de la següent manera: 
 

1. Descripció externa del document: 
a. Format (mida de les planes, si està escrit per les dues cares, marges, etc). 
b. Estat de conservació (forats, taques, cantons, etc.). 
c. Tipus de lletra (manuscrita, inicials, signatures, segelles/tampons, etc.). 
d. Extensió del document (número de fulls, tapes, etc.). 

 
2. Descripció interna del document (contingut). 
 
3. Temes relatius del text (sobretot de caire econòmic i social). 

 
4. Numismàtica (valor de les terres) i mides (àrea, metre, etc.). 

 
5. Toponímia (Noms dels pobles, ciutats, trossos de terra, etc.). 

 
 
El primer document, Compra venda de 1868, és el document més antic ( les anàlisis es troben per ordre cronològic). 
Adjunto també el document retocat amb Photoshop, ja que es troba en tant mal estat que sense l‟ajuda d‟aquest 
programa d‟ordinador, la seva lectura és pràcticament impossible. 
A l‟apartat de Toponímia de cada anàlisi tan sols es troba el mapa de municipis, ja que la situació dels pobles a 
Catalunya és sempre la mateixa:  
   

 

                                                
10 Davant la impossibilitat de trobar bibliografia que mostri com realitzar els estudis dels documents, aquests paràmetres d‟estudi 
són creats per nosaltres mateixos. Més endavant es consultaran a especialistes en el tema. Apartat 3.05. Visita als arxius i 
registres civils.       
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3.1.2. Compra-venda 1868 

1. DESCRIPCIÓ EXTERNA DEL DOCUMENT: 

a. FORMAT  

El document tan sols té una tapa, amb els fulls 
interiors escrits per davant i per darrere. La 
coberta mesura 32cm per 23cm, i els fulls de 
dins 32cm per 21cm. Pel que fa als marges, el 
superior i l‟inferior és d‟entre 1,5cm i 2cm, el de 
l‟esquerra mesura uns 3cm aproximadament (tot 
sencer 4 cm), i el marge dret uns 2cm 
aproximadament. 
A la tapa, no hi ha cap mena de títol, tan sols un 
text amb la data i un tampó que ja s‟estudiaran 
més endavant. 

Suposem que en un principi, el color de la tinta amb què està escrit el document devia ser d‟un altre color, perquè 
avui en dia és pràcticament blanca i molt illegible. Els marges són força acurats.  
Tot ell és escrit en castellà.  
També podem veure la marca del paper si mirem la tapa a contrallum. Podem llegir “Q.M. y Cª”.  
El paper està molt desgastat, i això fa que el document gairebé no pesi.  
Pel que fa a segells, en tot el document no n‟hi ha cap, però sí dos tampons, un a la tapa i un a l‟últim full revers. El 
primer és de color blau i ovalat, i es pot llegir amb facilitat “Registro de la propiedad *Igualada*”. L‟altre està florit, de 
color verdós i totalment desfet. Tan sols podem veure que és ovalat i l‟escut, que sembla el mateix que el de la tapa.  
Els fulls estan timbrats, però els dibuixos són diferents, tot i que de color negre els dos. En el primer veiem un home 
nu sobre una pedra, amb una maça al costat i una pell d‟animal al cap. Aquest és Heracles (Hèrcules), amb la seva 
maça obtinguda al primer treball dels dotze, i amb 
la seva pell del lleó de Nemea, el segon treball. 
Simbolitza el poder i la força. L‟altre és un dibuix 
d‟un lleó a sobre d‟un marc on, al centre, veiem 
gravat el perfil d‟una dona; la reina Isabel. Aquest 
és el lleó de Nemea ja esmentat anteriorment11. En 
el primer cas, la pedra on descansa l‟home també 
te gravat el perfil de la reina. 
 

b. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

La tapa està en força bon estat, ja que la lletra es pot llegir fàcilment i no està esgrogueïda. Tan sols la cantonada 
exterior està una mica cargolada. 
Els fulls interiors, en canvi, tot i que estan en bon estat, són illegibles. La lletra ha desaparegut gairebé totalment.  
Cal dir també que al primer full (anvers i revers), a la part més exterior hi ha una taca que encara dificulta més la 
lectura d‟aquesta part.  
 

c. TIPUS DE LLETRA 

La lletra del document, de 142 anys, es força inintel·ligible. Per la poca lletra que veiem, és manuscrita cursiva, molt 
punxeguda i amb unes majúscules poc elaborades. A l‟última plana, però, la lletra és més arrodonida, però sembla 
escrita per alguna altra persona.  
De firmes, en trobem tres de diferents, una a la tapa i les altres dues a l‟últim full. La primera és petita, com un 
semicercle on a sobre s‟hi ha escrit el nom, illegible. L‟altre, que sembla la del notari, fa un dibuix molt elaborat amb 
el nom a sota, on tan sols podem llegir “Albert”. L‟última és allargada i cursiva, amb uns cercles sota el nom amb 
ratllades, on tan sols podem llegir “Antonio”.    

 

d. EXTENSIÓ DEL DOCUMENT 

El document té tres pàgines, més la tapa. Tot ell està cosit, en dos simples punts, amb un cordill de color ataronjat, 
que sembla l‟original per la decoloració que ha deixat sobre el paper.   

                                                
11 GRIMAL, Pierre, Diccionario de mitologia griega y romana. Paidos, 1984. Pàgina 243.        
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2. DESCRIPCIÓ INTERNA DEL DOCUMENT 

Abans de començar, m‟agradaria especificar que, degut al mal estat del document, algunes parts han estat totalment 
impossibles de llegir. En aquest casos, es trobarà un seguit de punts. 
A Sta. Coloma de Queralt, partida de Montblanc, el 12 de gener de 1868, Pablo Llorens i Font, llaurador, casat, veí 
de Sant Guim de la Rabassa i d‟edat ..... anys, i Juan Companys i Mensa, llaurador, solter, veí de Talavera i d‟edat 
vint-i-cinc anys, es troben reunits per la següent qüestió: Pablo Llorens i Font ven a Juan Companys i Mensa una 
peça de terra campa, vinya i bosc, que mesura 5 hectàrees, 38 àrees i 28 centiàrees, ubicada a la partida del Prat 
de Janet, a Montmaneu. S‟especifiquen els límits1.(*) 
Aquesta terra, però, es ven amb els següents pactes: 
-1r. Es ven la terra expressada excepte un jornal i mig (és a dir, 91 àrees i 26 centiàrees) de vinya, que es queda el 
venedor.  
-2n. La collita pendent de la terra, que amb la present es ven, serà pel venedor, havent de donar la palla al 
comprador, i aquest un escut sis-cents mil·lèsims al venedor.  
-3r. El venedor es reserva un roure tallat que es troba a l‟era. 
-4t. El venedor podrà aprofitar pel bestiar les herbes que vulgui de la terra venuda, fins el dia de St. Marc2 (25 
d‟abril) del mateix any.  
Amb aquests pactes, es dóna la possessió corporal reial3. El preu és de 386 escuts, que el comprador promet 
lliurar al venedor el dia de la Nostra Senyora4 del mes d‟agost d‟aquell any, amb bona moneda d‟or o plata.  
El venedor promet al comprador fer-lo valer i tenir aquesta venta, i estar-hi de ferma i legal evicció5.      
..... 
En testimoni trobem en José Jofré, argenter, i Modesto Valls, propietari, tots dos veïns del mateix poble (Sta. 
Coloma de Queralt). Els testimonis firmen pel comprador i el venedor, que han expressat no saber-ne6. 
S‟especifiquen on es troben les còpies del document.  
 

3. TEMES RELATIUS DEL TEXT 

 1. En el document, es fa referència a ponent, migdia i orient: oest, sud i est. 
“... Montmaneu, lindante por oriente con tierras de Pedro Albareda, por mediodía con las de ..... por 

poniente con las de Bengada de Pomá ...” 
Al document es troba a la pàgina 1anvers i revers. 

 2 i 4. En el document, és curiós que en lloc de fer servir dates de finalització d‟un contacte, s‟usi el dia 
d‟un cert sant o santa.  
“Cuarto. Que podrá asimismo el vendedor aprovechar para el ganado que quiera las yerbas de la tierra 

vendida, hasta el día de San Marcos del presente año.” 
“El precio es de tres cientos ochenta y seis escudos, que promete el comprador pagar al vendedor por 

todo el día de Nuestra Señora del mes de Agosto del presente y corriente año…” 
Al document es troba a la pàgina 2, anvers i revers.  

 3. Quan es té possessió real d‟un bé, significa que s‟és el propietari directe i que, per tant, es pot fer el 
que es vulgui amb ell.   

“... en el del comprador y los suyos, prometiendo entregar posesión corporal real…” 
Al document es troba a la pàgina 2. 

 5. En una estipulació del document es diu: “hacerle valer y tener esta venta, y estarle de firme y legal 
evicción, legítima...” 
Evicción significa pèrdua d‟un dret per sentència ferma i en virtut de dret aliè. Al document es troba a la 
pàgina 2 revers.  

 6. Al final del document es fa referència a que no tots els presents sabien escriure. És un fet molt 
normal a mig segle XIX.  
 “... así lo otorgan, y no firman por decir no saber, hízolo por presente José…” 

Al document es troba a la pàgina 2 revers. 
 En una espècie de resum final de la escriptura, a la última plana revers, entre 

la paraula Sígno, apareix un símbol estrany: 

 

                                                
1  Aquesta marca significa que hi ha una especificació sobre el tema a l‟apartat temes relatius al text. 
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Aquesta podria ser la signatura d‟un dels analfabets, a la qual el notari, posteriorment, afegí la paraula 
“signo”, que en llatí significa “signar”.  

 Al revers de la tapa del document es va trobar un material adherit que, analitzant-lo amb una lupa 
binocular, permet veure que es tracta de cera d‟espelma. A més a més, hi ha alguna mostra de cabell.  

  
                                 Mostra de cabell                               Cera 
 

4. NUMISMÀTICA I MIDES 

Numismàtica: 
 En el document es parla d‟escuts (de plata i or) i de mil·lèsims. L‟escut era una moneda de la edat 

moderna, que podia ser d‟or o de plata i que duia un escut estampat.  
- Escut d‟or: de pes 3,4 grams, tenia un valor de 350 maravedís. 
Encunyada per primer cop a Barcelona el 1535, va servir per 
sufragar les despeses de l‟expedició a Túnis. Aquesta moneda 
apareix des del regnat de Felip II fins a Ferran VII. Apareix també 
duran el regnat d‟Isabel II. 
- Escut de plata: de pes 27 grams, tenia un valor de 8 reals. Aquesta moneda circulava pel Principat de 
Catalunya l‟any 1642, encunyada pel rei Lluís XIII12.  

Mides: 
 Hectàrees (hectáreas). Al document es troba a la pàgina 1. 
 Àrees (áreas). Al document es troba a la pàgina 1. 
 Centiàrees (centiàreas). Al document es troba a la pàgina 1. 

“… Juan Companys, comprando y aceptando, cinco hectáreas, treinta y ocho áreas, veintiocho 
centiáreas…” 

 Jornals (jornales). Al document es troba a la pàgina 2. 
“… En el conjunto de la pieza de que se trata, se entiende toda vendida á excepción de un jornal 

y medio, ó sean noventa y una…” 
 

5. TOPONÍMIA 

 

                                                
12http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_(moneda), consultat en data 07/03/10  
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3.1.3. Capítols matrimonials de 1905 

1. DESCRIPCIÓ EXTERNA DEL DOCUMENT: 

a. FORMAT  

El document té tapa i contratapa, amb els fulls interiors escrits per davant i per darrere. 
Les cobertes mesuren 33,5cm per 23cm, i els fulls de dins 31,5cm per 21,5cm. Pel que 
fa als marges, el superior és de 1,5cm aproximadament, l‟inferior 1cm, l‟exterior entre 
1cm i 1,5cm aproximadament. El marge esquerre que podem veure mesura 4 cm i, tot 
sencer, 5,5cm.  
A la tapa, els títols estan força centrats, escrits en diferents tipus de lletres, sempre en 
tinta negra.  
El document pròpiament dit (els fulls interiors) en un principi devia ser escrit amb tinta 
negra, tot i que avui en dia és més aviat marronosa. No es té una cura especial amb els 
marges respectius.  
Tot ell és escrit en castellà. 
També podem veure la marca del paper si mirem la tapa i la contratapa a contrallum. 
Podem llegir “A Sierra S”, però intueixo que no puc llegir tota la inscripció, degut al desgast del paper pel pas dels 
anys. A més a més, al primer paper de dins també podem veure una altra marca. Aquesta encara està més 
deteriorada, i tan sols podem llegir la paraula “estado” i un escut. 

Pel que fa a segells, en tot el document no n‟hi ha cap, però sí força 
tampons. En trobem un de rodó i verd, en força mal estat però en el 
qual es pot llegir: Don Plácido Lluciá... Igualada... Notaria..., amb un 
escut al centre. Es troba a la penúltima pàgina. També n‟hi ha un 
altre de lilós i ovalat que es repeteix cinc vegades, a la penúltima 
plana anvers i revers i a l‟última pàgina. En aquest es pot llegir: 
Impuesto de derechos reales de –Igualada-. L‟últim d‟aquest tipus, 
però, és gris. Al centre hi ha dibuixat un escut. N‟hi ha un altre de 
blavós en mal estat, en el qual no es pot llegir gairebé res, només 
“Cervera”.  
Els fulls estan timbrats. Hi ha un dibuix d‟una dona, amb una espasa 
a una mà i unes balances a l‟altra, tot de color marró, d‟onzena 
classe (de cost 1 pesseta). L‟espasa simbolitza el càstig que es rebrà 

per no complir la llei, representada per la balança de la justícia.    
         

b. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

La tapa i la contratapa estan en força mal estat; molt groguenques, 
amb taques fosques, les vores molt arrugades i tallades. Hi ha alguna 
petita anotació a llapis a la tapa, la qual resulta inintel·ligible. 
En canvi, a dins, els marges estan perfectes. Una taca grossa, 
marronosa i allargada travessa tot el document. Aquesta és deguda 
segurament a la humitat. Però per la resta, el paper no està tan 
esgrogueït com el de la tapa i contratapa. Entremig del document no hi 
ha cap anotació posterior. Tan sols al primer full hi ha un nom que està 
subratllat en llapis: Juan Companys Alegret. L‟últim full està trencat per 
la meitat. 
 

c. TIPUS DE LLETRA 

Tenint en compte que el document és de l‟any 1905, la lletra s‟entén força. És manuscrita i cursiva, amb les parts 
inferiors de les lletres més desenvolupades que les superiors. Les majúscules no són especialment treballades ni 
grosses. La lletra no és gaire punxeguda, i va augmentant de mida a cada plana que passa.  
A la penúltima pàgina anvers i revers, la lletra és més punxeguda i inintel·ligible. 
De firmes, en trobem tres de diferents, una repetida quatre cops. La primera és com un dibuix força treballat amb el 
nom a sota. La que està repetida cinc cops és una firma de cercles dins de cercles (com un espiral), i amb el nom a 
dalt. L‟última està menys treballada. És llarga i escrita sense força. Totes elles es troben al final del document.    
 

 

TÍTOL: Capítols matrimonials de 1905                                                                     

DATAT DEL: 12 de març de 1868 
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d. EXTENSIÓ DEL DOCUMENT 

El document té set pàgines, més la tapa i la contratapa. Tot ell està cosit amb un cordill vermell, que sembla l‟original 
pel desgast i per la decoloració d‟alguns trossos d‟aquests. Té la particularitat que el cordill queda tapat per la pròpia 
contratapa (tot i que pel desgast del paper avui en dia el veiem fàcilment).   
 

2. DESCRIPCIÓ INTERNA DEL DOCUMENT 

A Igualada, a 14 d‟abril de 1905, el notari D. Plácido Lluciá i Mas (notari) ens explica que Josep Companys Cusiné, 
llaurador, solter, de 23 anys, fill de Juan Companys Alegret, fill de Salvador i Rosa; i Magina Vilanova Auberni, filla 
de Josep i Filomena, sense professió, soltera, de 19 anys; tenen capacitat legal per a dur a terme el següent 
contracte, ja que els dos anomenats tenen previst i concertat unir-se en matrimoni.  
El capítols del contracte són els següents:  
- 1r. Juan Companys i Alegret i Rosa Cusiné i Gras fan donació i heretament de tots els seus béns al seu fill Josep 
Companys i Cusiné (quan morin), sempre, però, sota els pactes següents.   

- Els donadors (els pares), es fan usufructuaris dels béns donats mentre un d‟ells dos visqui, 
rellevant-se de donar garantia de la terra.  
- El donador no dóna en herència, però, una casa situada a Montmaneu i     una terra de vinya dita 
“Prat de Fanch”. 
-  Quan els donadors (els pares) morin, l‟hereu, Josep Companys Cusiné haurà de pagar a les seves 
germanes Rita i Rosa Companys i Cusiné la quantitat de 170 pessetes a cadascuna. A més a més, a 
la Rita li haurà de pagar una còmoda, un matalàs, una vànova, un cobrellit, un mantell, una tovallola, 
quatre llençols, i quatre camises. A la Rosa li haurà de pagar un matalàs, una vànova, quatre llençols 
i quatre camises. Es diu però que a la Rosa el seu pare ja li va lliurar la còmoda, el mantell, la 
tovallola i el cobrellit. 
- Al testar, el donador es reserva 250 pessetes i la donadora 80 pessetes.  
- Quan Josep Companys i Cusiné mori, les terres provinents dels seus pares seran traspassades al 
seu fill, encara que estigui en època de pubertat. En cas de no tenir fills, traspassaria l‟herència a la 
seva germana Rosa. Un cop morís aquesta, passaria als seus fills, sempre en ordre de masculinitat i 
primogenitat. Si la Rosa morís sense successió, l‟herència recauria en l‟altra germana, la Rita, i 
després en els seus fills, sempre conservant l‟ordre esmentat. 

- 2n. Josep Vilanova i Balcells dóna a la seva filla Magina Vilanova Auberni 80 pessetes. Les hi entregarà, però, en 
un any. També li comprarà un còmoda, una vànova, dos coixins de llana amb les seves fundes, un cobrellit, quatre 
llençols, una tovallola, quatre tovallons un mantell, quatre camises, un vestit de merí negre1 i un de llana de color, 
de valor en conjunt 175 pessetes. Tots aquests béns els hi entregarà el dia del casament. La Magina accepta totes 
les condicions.   
- 3r. De tot l‟esmentat en el capítol 2n, Josep Companys i Cusiné (el futur marit) i Juan Companys Alegret (el futur 
sogre) poden fer-ne el que vulguin, ja que passarà a ser propietat seva.     
- 4t. A més a més de la dot de la Magina, pare i fill Companys afegeixen 80 pessetes més. Les dots seran donades 
en metàl·lic.  
-5è. Si morís primer en Juan o en Josep que la Magina, seria usufructuària la germana d‟en Josep, la Rosa. 
Després, tota l‟herència passaria als fills de la futura parella. La Magina accepta.  
- 6è. Els hereus dels béns de la Magina i d‟en Josep serà sempre el fill gran i varó. En cas de no haver-n‟hi, passaria 
a la filla gran.  
Ambdues parts accepten tots els capítols. Se‟ls fan les reserves legals. 
Els testimonis d‟aquest acte han estat l‟Antoni Rovira i Soler, escrivent, i l‟Emili Marimon i Coca, ferreter, els dos de 
Montmaneu.  
Firmen Juan Companys i Alegret. Josep Companys Cusiné i Magina Vilanova Auberni. Els altres han expressat no 
saber escriure, i per ells ho fan els testimonis2.  
S‟explica on es troben les còpies del document en el registre.   
 

3. TEMES RELATIUS DEL TEXT 

 Abans que res, m‟agradaria explicar què són uns capítols matrimonials13. Els capítols matrimonials eren 
una institució típica del dret català. Era el contracte jurídic que celebraven els futurs esposos i les seves 
famílies abans o després del casament. En ells s‟instituïen l‟hereu o pubilla que havia d‟assegurar la 
continuïtat de la casa i es decidia el règim econòmic que regiria el futur matrimoni.  
Malgrat la seva importància, no era necessari legalitzar-los, tot i que gairebé sempre es feia.  
S‟anomenen “capítols” perquè el document està dividit per parts, per “capítols”. 

                                                
13 http://www.educacion.es/exterior/ad/es/publicaciones/Aula_Abierta2_Familia.pdf, consultat en data 17/02/10 
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 Cèdula personal  Document d'identitat creat el 1874 a l'Estat Espanyol (amb precedents des del 

1854), renovable anualment, que era ensems d'exacció tributària proporcionada, segons la seva classe, 
a la posició econòmica de l'interessat. 
 “… menos el Juan Companys que es natural de Talavera (Lérida), según sus cédulas personales que 

exhiben, de novena, undécima y undécima clases respectivamente, libradas en …” 
Al document es troba a la pàgina 1. 

 1. En el text es parla d‟un vestit de merí negre. El merí és un tipus d‟ovella molt grossa, de llana molt 
fina i suau.  

“… un cubrecamas, cuatro sábanas, una toalla, cuatro servilletas, un mantel, 
cuatro camisas, un vestido de merino negro y otro de lana de color, de valor ...” 

Al document es troba a la pàgina 3. 
 En el document hi ha dues paraules de les quals no entenia el significat que m‟ha semblat interessant 

posar. 
- Enajenar: Distracció, falta d‟atenció. Cal dir que en el document la paraula apareix escrita amb “g”, no 
amb “j”. 
- Oneroso: Que inclueix commutació de prestacions recíproques, en oposición a el lucratiu.   
“Se reserva el donador la facultad de enajenar a titulo oneroso y de gravar sus bienes con igual libertad 

que hasta esta fecha...” 
Al document es troba a la pàgina 2. 

 2. En aquest document, Josep Companys i Cusiné sap escriure. Resulta curiós, però, que en un altre 
posterior a aquest, el qual es podrà trobar amb el nom de Compra-venda 1918, no en sap. Com és 
possible aquest fet? Podem entendre o que bé algú firmà per ell i en el document no s‟especifica, o bé 
que algú firmà per ell sense ser-hi present (suplantació d‟identitat).  
“… doy fe conocer, firman los padre e hijo José y Magina Vilanova y por los demás, que han expresado 

no saber, lo hace …” 
Al document es troba a la pàgina 5 revers. 

 

4. NUMISMÀTICA I MIDES 

Numismàtica: 
 En el document es parla de pessetes. 
 M‟ha semblat curiós els béns materials (dots) que les dones esmentades en el document obtenen pels 

contractes establerts. La Rosa, a més a més de la quantitat de 170 pessetes, rebé un matalàs, una 
vànova, quatre llençols i quatre camises. La Rita rebé una còmoda, un matalàs, una vànova, un 
cobrellit, un mantell, una tovallola, quatre llençols, i quatre camises. 
La Magina rebé, a més a més de 80 pessetes, un còmoda, una vànova, dos coixins de llana amb les 
seves fundes, un cobrellit, quatre llençols, una tovallola, quatre tovallons un mantell, quatre camises, un 
vestit de merí negre i un de llana de color. En conjunt 175 pessetes.   

  

5. TOPONÍMIA 
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3.1.4. Escriptura d’establiment de 1913 

1. DESCRIPCIÓ EXTERNA DEL DOCUMENT: 

 

a. FORMAT  

El document té tapa i contratapa, amb els fulls interiors escrits per davant i per darrere. Les 
cobertes mesuren 32cm per 23cm, i els fulls de dins 32 cm per 22cm. Pel que fa als 
marges, el superior és de 2cm, l‟inferior entre 1cm i 1,5cm, el dret 2cm i l‟esquerre 5cm.  
A la tapa, els títols estan centrats, escrits en diferents tipus de lletres, sempre en tinta 
negra.  
El color de la lletra de dins és grisós, i gairebé sempre es té molta cura en els marges, 
sobretot en el dret.  
Tot ell és escrit en castellà. 
Pel que fa a segells, en tot el document no n‟hi ha cap, tan sols un tampó rodó de color gris 
(que segur que en un principi no era gris) en el qual es pot llegir “Notaria de D. Plácido Lluciá y Mas *Igualada*”.  
Els fulls són timbrats. En el dibuix, de color negre, apareix una dona amb un document (símbol de la llei) i una 
espasa (simbòlicament: càstig per no complir la llei), de dotzena classe (cost de 10 pessetes).        
 

b. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Tenint en comte l‟antiguitat del document (un segle 
aproximadament), està en perfectes condicions. Les tapes 
no estan trencades, ni arrugades ni esgrogueïdes, i els 
fulls interiors tampoc. No hi ha afegits posteriors, tan sols a 
la contratapa una frase de color lila que diu: “Escrituras del Vela”. 
L‟únic que podríem destacar és una taca allargada d‟humitat, una mica groguenca, que travessa tot el document. 

 

c. TIPUS DE LLETRA 

La lletra és cal·ligràfica cursiva, molt clara. Les majúscules no són gaire 
treballades. 
En general, no és una lletra ni rodona ni punxeguda, tot i que cal dir que la part 
inferior de les lletres és més desenvolupada que la superior.  
En tota l‟escriptura tan sols trobem una firma, a l‟última pàgina, la del notari 
(Plàcido Lluciá i Mas). Aquesta és una mena de dibuix molt elaborat amb el 
nom a sota, ratllat per més línies.  

 

d. EXTENSIÓ DEL DOCUMENT 

El document té sis pàgines, més la tapa i la contratapa. Està relligat amb un cordill vermell que queda al descobert.  
 

2. DESCRIPCIÓ INTERNA DEL DOCUMENT 

A Igualada, a 20 de gener de 1913, el notari D. Plàcido Lluciá i Mas, resident a Barcelona, explica que Amadeu 
Biosca i Boser, llaurador-propietari; i Josep Companys Cusiné, llaurador, tots dos casats, majors d‟edat i residents a 
Montmaneu (a la Panadella i al mas de Cal Casat), (s‟especifiquen les cèdules personals1) tenen capacitat legal, al 
seu parer, per celebrar el següent contracte: Amadeu Biosca estableix perpètuament a Josep Companys i Cusiné 
les següents finques; 
-1a. Porció o part de terra2 de la finca que després es descriurà, situada a Montmaneu, de la qual la mida 
superficial no consta, i en la que l‟atorgant va construir una casa, composta per planta baixa i un pis, amb corral 
darrere, sense número. S‟especifiquen els límits3.  
Aquesta porció de terra es segrega a una finca composta d‟una casa, abans fonda amb paller i corral.  

En conjunt, mesura 5,584m
2

. S‟especifiquen el límits. 
-2a. Porció de terra preparada per a hort, d‟extensió tres vintenes de jornal, equivalents aproximadament a 4 àrees, 
80 centiàrees, situada a Montmaneu. S‟especifiquen les fronteres, delimitades per fites4. Aquesta terra està 
dividida en porcions, conegudes amb els noms de Pla del rei, Tros de Sta. Magdalena, Sota lo Castellot, Plana de la 
bassa, Nogué de les garses, Veina llarga, Peça rodona, Hort de la bassa, Tros de davant de la casa de “Las 
Pastas”. En conjunt té una cabuda d‟uns vint i nou jornals de mules, equivalents a 14 hectàrees, 19 àrees i 84 
centiàrees. S‟especifiquen les fronteres.  

 

TÍTOL: Escriptura d‟establiment de 19013                                                                     

DATAT DEL: 20 de gener de 1913 
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Pertanyen aquestes dues terres a Amadeu Biosca i Boser, hereu del seu pare Josep Biosca i Sala. 
Aquest establiment s‟atorga amb els pactes següents: 
-1r. Amadeu podrà collir cols i fruites de la part d‟hort sempre que vulgui, però només mentre visqui a la seva casa 
de la Panadella.  
-2n. Cada 15 d‟agost, la família adquirent de la terra i els seus successors, hauran de pagar a la família Biosca una 
quartera del millor blat que recol·lectin a aquestes terres. Si no en recollissin gens, l‟hauran de comprar del millor 
que es vengui a Montmaneu. 
De la quartera a pagar, onze quartans seran de la primera finca esmentada, i la resta de la segona. Aquest blat es 
valora en 10 pessetes i 8 cèntims, és a dir, 84 cèntims per quartera.  
-3r. Si es projectés eixamplar la bassa allà existent, Josep Companys i Cusiné (i descendents) hauria de posar-se 
d‟acord amb els altres pagesos. En cas de no compartir la seva opinió, es decidirà per majoria. 
-4t. Tots els impostos recauran sobre la família Companys.  
-5è. Tots dos contraents es reserven el dret de fadiga5.  
-6è. Josep Companys passarà sempre tots els documents autèntics sobre les terres esmentades a Amadeu Biosca, 
tot i que tot el que s‟hagi de pagar ho pagarà en Companys.  
Amb aquests pactes promet lliurar a Josep Companys la possessió real de les terres establertes6.  
Josep Companys i Cusiné accepta l‟establiment, i promet pagar el cens de la forma estipulada i complir tot 
l‟estipulat. Si qualssevol aspecte no fos complert, i el cas anés a Jutjat, aniria al Jutjat d‟Igualada.  
Es present Magí Gassol i Solé, llaurador, casat, major d‟edat i veí de Montmaneu, habitant al mas de la Panadella. 
Ell és el treballador7 de les terres esmentades (en contracte verbal), i s‟especifica que ho continuarà sent encara 
que ara les terres siguin de Josep Companys. 
S‟adverteixen les reserves legals.  
Els testimonis són Agustí Mata i Miquel i Francesc Marigó i Masculet, tots dos escrivents de Montmaneu.  
Firma tothom esmentat, excepte Josep Companys i Cusiné, que ha expressat no saber escriure8, i per ell ho fa 
Agustí Mata i Miquel. 
S‟explica on es troben les còpies del document.   
 

3. TEMES RELATIUS DEL TEXT 

 1. Cèdula personal  Document d'identitat creat el 1874 a l'Estat Espanyol (amb precedents des del 

1854), renovable anualment, que era ensems d'exacció tributària proporcionada, segons la seva classe, 
a la posició econòmica de l'interessat. 

 “… en el caserío de la Panadella y en la casa de campo llamada cal Casat, según sus cédulas 
personales que exhiben de novena y décima clases, respectivamente libradas …” 

Al document es troba a la pàgina 1. 
 2. En el text es parla de “parte cochería”, que podríem entendre com a part erma que es feia servir per 

aparcar cotxes.   
“Primero: una porción o parte de cocheria procedente de la finca que luego se describirá, ... ” 

Al document es troba a la pàgina 1 revers. 
 3. En el document, es fa referència a ponent, migdia i orient: oest, sud i est. 

“Lindante en conjunto por su frente o mediodía con restante finca de estabiliente el camino llamado del 
Prat, por la derecha o poniente, por la espalda o norte y por la izquierda u oriente también con restante 

propiedad del mismo estabiliente.” 
Al document es troba a la pàgina 1 revers. 

 4. En el text, els “mojones” són les fites. 
“Lindante por oriente, poniente y norte con restante tierra del estabiliente mediante mojones y por 

mediodía con el propio…” 
Al document es troba a la pàgina 2. 

 5. Al document es parla del dret de fadiga. Aquest dret consisteix en que el preu d‟un bé es pot negociar 
tan al comprar-lo com al vendre‟l.  

“Se reservan ambos contrayentes mutuamente el derecho de fadiga siempre que se traspase…” 
Al document es troba a la pàgina 4. 

 6. En una estipulació del document es diu: “derechos, también promete estarle de firme y legal evicción 
y al saneamiento en su caso de daños y perjuicios.” 
Evicción significa pèrdua d‟un dret per sentència ferma i en virtut de dret aliè. Al document es troba a la 
pàgina 4.  

 7. En el document hi ha una paraula de la qual no entenia el significat i que m‟ha semblat interessant 
posar. 
- Parcero (aparcero): Persona que té parceria amb una altra o amb unes altres. A l‟Estat Espanyol, 
contracte entre cultivador i propietari de finques rústiques. 
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 “... los derechos y acciones que en su calidad de parcero que, por contrato verbal, fue de dichas fincas, 
pudiese...” 

Al document es troba a la pàgina 4 revers. 
 8. En aquest document, Josep Companys i Cusiné no sap escriure. Resulta curiós, però, que en un 

altre, anomenat Capítols matrimonials (punt 3.1.3. d‟aquest mateix apartat), sí que en sap. Com és 
possible aquest fet? Podem entendre o que bé en l‟altre algú firmà per ell i en el document no 
s‟especifica, o bé que algú firmà per ell sense ser-hi present (suplantació d‟identitat).  

“… y vecindad doy fe conocer, firman a excepción de José Companys Cusiné  que ha expresado no 
saber y lo hace a su ruego por él y por si  

el primero…” 
Al document es troba a la pàgina 5. 

 

4. NUMISMÀTICA I MIDES 

Mides: 
 Metres (metros). Al document es troba a la pàgina 1 revers. 

“… y una porción de cochería que mide en junto cinco mil quinientos ochenta y cuatro metros cuadrados 
y que linda por oriente…” 

 Vintenes de jornal (veinteavos de jornal). Al document es troba a la pàgina 2. 
 Àrees (áreas). Al document es troba a la pàgina 2. 
 Centiàrees (centiáreas). Al document es troba a la pàgina 2. 

“Segundo y finalmente, una porción de tierra de extensión tres venteavos de jornal poco mas o menos, 
equivalentes a cuatro áreas ochenta centiáreas, situada en la partida llamada Plana de la Basa…” 

 Jornals de mules (jornal de mulos). Al document es troba a la pàgina 2. 
 Hectàrea (hectàrea). Al document es troba a la pàgina 2. 

“… la que en junto tiene la cabida aproximada veinte y nueve jornales de mulos, equivalentes a catorce 
hectáreas, diez y nueve áreas, ochenta y cuatro centiáreas, lindante…” 

 
Numismàtica: 

 En el document es parla de pessetes i de cèntims.   
 

5. TOPONÍMIA 
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3.1.5. Compra-venda de 1918 

1. DESCRIPCIÓ EXTERNA DEL DOCUMENT: 

a. FORMAT  

El document està contingut per tapa i contratapa, i els fulls són escrits per anvers i revers. 
La tapa i contratapa mesuren 32,2cm per 22,8cm, i els fulls de dins 31cm per 21,5cm. El 
marge inferior mesura 1cm, el superior 2cm, l‟interior 4 cm i l‟exterior 2cm. El marge 
interior complet mesura 5,5cm aproximadament.  
A la tapa observem els títols centrats, de color negre. El text de l‟interior segueix amb 
molta cura els marges respectius, i és de color grisós. 
Tot el document està escrit en castellà. 
Si mirem a contrallum el document podem veure la seva marca. Tan sols podem llegir 
alguna paraula, com: “Papel” o bé “Española” 
Els fulls són timbrats, d‟11a classe, d‟un cost d‟una pesseta. Veiem un dibuix d‟una dona 
amb un document i una espasa, de color blau al timbre. El document simbolitza la llei, i 
l‟espasa el càstig que es rebrà per no complir-la.  
Al final del document trobem dos tampons, un blau i un lila. El blau és rodó i s‟hi pot llegir: Notaria de D. José 
Cisquer *Igualada*. El lila és ovalat, i està en tal mal estat que tan sols es pot entreveure una part de la inscripció: 
Igualada. De segells tan sols n‟hi ha un a l‟últim full, rectangular, marró, de cost 10 cèntims.  
 

b. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Pel que fa a talls o paper arrugat, no està gaire 
desmillorat, especialment de dins. En canvi, mostra 
moltes taques groguenques.  
Dins el document no hi ha escrit al marge cap 
anotació posterior, però sí al revers de la tapa, on 
veiem una suma en llapis, i a la tapa, algunes 
anotacions que no es poden entendre o bé nombres 
i xifres dels quals no sabem de què ni d‟on venen, 

tals com per exemple: 72501.11. 
 

c. TIPUS DE LLETRA 

El document està escrit amb lletra cal·ligràfica cursiva, molt 
harmoniosa i fàcil d‟entendre, més aviat arrodonida. Les majúscules 
són molt treballades. 
A la tercera pàgina revers i a la quarta anvers, però, la lletra és molt 
més descurada, punxeguda i inintel·ligible.  
Pel que fa a firmes, tan sols en trobem al final del document, a la 
pàgina tres revers i a la quarta anvers. N‟observem tres de diferents, 
una repetida dues vegades. La primera es podria descriure com un 
dibuix molt treballat, amb el nom de la persona a sota i unes línies 
fent el símbol d‟infinit. La que està repetida dues vegades, és grossa 
i allargada, amb el nom i unes línies a la part inferior. L‟última és molt 
senzilla, amb l‟única ornamentació de la lletra en majúscula (N), més 
grossa i treballada.  

 

d. EXTENSIÓ DEL DOCUMENT 

El document consta de quatre fulls, contingut per tapa i contratapa. Està relligat pel llom, cosit amb cordill que 
sembla l‟original. Té la particularitat que el cosit queda tapat per la pròpia tapa. 
 

2. DESCRIPCIÓ INTERNA DEL DOCUMENT 

A Igualada, a 14 de desembre de 1918, el notari José Cisquer i Foraster dóna fe que Amadeu Biosca i Boser, major 
d‟edat, casat, propietari, veí de Montmaneu (es parla de la seva cèdula personal1); i Josep Companys i Cusiné, 
major d‟edat, casat, veí de Montmaneu (es parla de la seva cèdula personal), tenen capacitat legal per al següent 
atorgament: 

 

TÍTOL: Compra-venda de 1918                                                                     

DATAT DEL: 14 de desembre de 1918 
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Amadeu Biosca i Boser ven a Josep Companys Cusiné una terra per al camp, amb un petit hort i una part erma, 
situada a Montmaneu. Aquesta terra està partida en petites parts: Pla del rei, Tros de Santa Magdalena, Sota lo 
Castellot, Plana de la bassa, Nogué de les Garsas, Feixa llarga, Pessa rodona, Hort de la bassa, tros de davant i 
darrere de les Portadas, la qual juntament mesura 29 jornals de mules, equivalents a 14 hectàrees, 19 àrees i 84 
centiàrees.  
A continuació, s‟enumeren les fronteres d‟aquesta extensió2. 
Pertany al senyor Biosca aquesta firma, heretada del seu difunt pare Josep Biosca i Sala. Aquest testament fou 
atorgat a l‟hereu el 31 d‟agost de 1895. 
De totes les divisions enumerades anteriorment, Amadeu Biosca i Boser ven per sempre una divisió, anomenada 
Tros de Santa Magdalena, que mesura 35 pams de llargada i uns quants més d‟ample, en total 1220 mans, iguals a 
46 metres, 27 decímetres quadrats. Se n‟enumeren les fronteres.  
Es segrega una petita part de la terra, i queda reduïda a 14 hectàrees, 19 àrees, 37 centiàrees i 73 decímetres 
quadrats. 
El venedor accepta lliurar al comprador la possessió real del terreny. 
El preu de la venta és de 125 pessetes, que el comprador confessa ja haver rebut del comprador abans de l‟acte.  
Josep Companys i Cusiné accepta la venta, davant la mirada dels testimonis Juan Almirall i Solà i Juan Boladeras i 
Prat, als quals el notari llegeix l‟escriptura. 
Tothom firma conforme, excepte Josep Companys Cusiné, el comprador, que afirma no saber escriure3. Juan 
Almirall i Solà ho fa per ell. 
A continuació venen les firmes i les anotacions d‟on es troben les altres còpies del document.  
 

3. TEMES RELATIUS DEL TEXT 

 1. Cèdula personal  Document d'identitat creat el 1874 a l'Estat Espanyol (amb precedents des del 

1854), renovable anualment, que era ensems d'exacció tributària proporcionada, segons la seva classe, 
a la posició econòmica de l'interessat. 

        En el document es parla d‟aquestes cèdules personals del comprador i del venedor. 
“... Don Amadeo Biosca y Boser, mayor de edad, casado, propietario, vecino de Montmaneu, con cédula 

personal de clase novena, número quince, de fecha siete de Mayo último; y de otra Don José 
Companys y Cosiner, mayor de edad, casado, labrador, de la misma vecindad, con cédula personal de 

clase décima, número cincuenta y seis, de igual fecha que la anterior; y asegurando…” 
Al document es troba a la pàgina 1. 

 2. En el document, es fa referència a ponent, migdia i orient: oest, sud i est. 
“Lindante á Oriente con la carretera de San Guim á Santa Coloma de Queralt, á Mediodia con Ramon 
Turull, sucesores de Palomas, Ramon Nogués y José Corbella; á Poniente con Antonio Caus y José 
Brufau y Trilla, y al Norte con Jaime Soler, Juan 

Companys, Antonio Caus, Salvador Termes y otra vez 
Antonio Caus.” 

Al document es troba a la pàgina 1 revers. 
 3. En el text s‟explica que el comprador no sap 

escriure. Aquest era un fet molt comú, especialment 
en la vida rural i encara més en les persones adultes. 
Resulta curiós, però, que en un document posterior a 
aquest, el qual trobareu amb el nom de: Capítols 
matrimonials, datat del 1905, la mateixa persona, 
Josep Companys Cusiné, sí que sap escriure. Podem entendre aquest fet com que o bé van fer firmar 
per ell algú altre, o bé va haver-hi una suplantació d‟identitat a l‟hora de firmar.   
“… advertidos por mi de su derecho a leerla; y la firman á excepción del comprador, que ha manifestado 

no saber escribir, verificándolo por él, á su ruego…” 
Al document es troba a la pàgina 3. 

 

4. NUMISMÀTICA I MIDES 

Mides:  
 Jornal de mules (jornal). Al document es troba a la pàgina 1 revers.  
 Hectàrees (veinteavos). Al document es troba a la pàgina 1 revers.  
 Àrees (áreas). Al document es troba a la pàgina 1 revers. 
 Centiàrees (centiáreas). Al document es troba a la pàgina 1 revers. 

“... la que en junto tiene de cabida aproximada veinte y nueve jornales de mulos equivalentes a catorce 
hectáreas, diez y nueve áreas ochenta y cuatro centiáreas; lindante á Oriente… ” 

 Palms (palmos). Al document es troba a la pàgina 2. 
 Metres (metros). Al document es troba a la pàgina 2 revers. 
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 Decímetres (decímetros). Al document es troba a la pàgina 2 revers. 
“... llamada Tros de Santa Magdalena, que mide treinta y cinco palmos de largo y otros tantos de ancho 

formando una cabida de mil doscientos veinte palmos iguales á cuarenta y seis metros veinte y siete 
decímetros cuadrados; lindante á Oriente… ” 

 
Numismàtica: 

 En el document sempre es parla de pessetes.  
 

5. TOPONÍMIA 
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3.1.6. Inventari 1923 
 

 

TÍTOL: Inventari 1923 

DATAT DEL: 3 de  març de 1923 
 

1. DESCRIPCIÓ EXTERNA DEL DOCUMENT: 

a. FORMAT  

El document té una tapa sense res escrit i a continuació una altra tapa amb una descripció 
del contingut del document (inventari). No presenta contratapa. Els fulls interiors estan escrits 
per davant i per darrere. Els fulls mesuren el mateix que les tapes; 32cm per 22cm. Els 
marges superior i inferior mesuren 2cm, el dret entre 1cm i 1,5cm, i l‟esquerre uns 5cm, tot i 
que a la part relligada tan sols veiem uns 3,5cm aproximadament. Els marges tenen força 
cura.   
El color de la tinta amb què està escrit el document és de color negre-blavós. 
Tot ell és escrit en castellà.  
També podem veure la marca del paper si mirem la tapa a contrallum. Podem llegir “J Almirall 
y F”.  
Pel que fa a segells, a l‟última plana revers n‟hi ha dos iguals; rectangulars, marrons, de cost 10 cèntims. Cal dir que 

els fulls del document són timbrats mitjançant 
segells, amb un dibuix d‟una dona amb un 
document i una espasa, que simbolitzen les 
lleis i el càstig per no complir-les. N‟hi ha sis, 
dos de color vermell i quatre de color blau. 
De tampons tan sols en trobem un a l‟última 
plana revers, ovalat, de color lila tot i que ja 
està força esborrat. S‟hi pot llegir “Cervera”.  

 

b. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

El document mostra un excel·lent estat de conservació, tant a la tapa com als fulls interiors. No està esgrogueït ni 
presenta taques. Els fulls no estan arrugats ni estripats o esquinçats.  
 

c. TIPUS DE LLETRA 

La lletra del document és força difícil d‟entendre; no pas per un mal 
estat, o per expressions o lletres poc comunes, simplement, l‟estil de 
l‟escriptor no és senzill, utilitza una lletra manuscrita cursiva, molt 
punxeguda i amb les lletres poc dibuixades. 
Les majúscules no són especialment elaborades. A l‟últim full (anvers i 
revers), veiem unes lletres absolutament diferents a les de la resta del 
document, ja que són escrites per una altra persona. Una d‟aquestes 
escriptures és molt més arrodonida, tot i que continua sent cal·ligràfica 
cursiva. Una altra mostra una lletra força illegible, amb les parts 
superiors i inferiors de les lletres molt desenvolupades. L‟última és 
força illegible, amb les lletres molt curtes i molt juntes entre elles.   
De firmes, en trobem tres de diferents, una repetida dues vegades, a 
l‟últim full anvers i revers. La primera és força grossa, amb el nom 
(Juan) i una espiral al costat dret i després subratllat. A la que està 
repetida dues vegades es pot llegir “P. O. (Por omisión) Ángel Lana”. Sobre el nom hi ha unes ratlladures poc 
definides. A l‟última es pot llegir “José al Moral”, amb l‟única guarnició d‟una línia inferior (subratllat).  
 

   
 

d. EXTENSIÓ DEL DOCUMENT 
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A part de la tapa blanca i el full següent amb l‟explicació del contingut del document, aquest té vuit fulls. Tot ell està 
cosit amb fil taronja-vermellós, de manera molt simple.    

2. DESCRIPCIÓ INTERNA DEL DOCUMENT 

A mode de títol, trobem un text en el què s‟exposa que el document és una relació-inventari dels béns de Juan 
Companys i Raich i Rosa Cusiné i Gras, formalitzat pel seu fill hereu Josep Companys i Cusiné. 
Josep Companys Cusiné, casat, propietari, major d‟edat i veí de Montmaneu (s‟especifica la cèdula personal1), es 
dirigí a V.V.S.S.2 per expressar que es va veure en la imprescindible necessitat de promoure davant el Jutjat de 
primera instància de Montmaneu que el pare de l‟exponent, anomenat Juan Companys, natural de St. Salvador de 
Talavera, s‟anomenava Juan Companys i Raich, que aquest era fill legítim de Salvador Companys i de Rosa  Raich i 
Mensa, raó per la qual el seu cognom matern era el de “Raich”. L‟anomenat Juan Companys i Raich va ser conegut 
en vida i en alguns documents anteriors, erròniament, amb el cognom matern de: Alegret, Negret, Ruich, Rusich o 
Mensa3. 
Per raó del matrimoni concertat entre l‟exponent Josep Companys i Cusiné i Magina Vilanova i Auberni, es van 
atorgar en data 14 d‟abril de 1905 davant el notari que fou d‟aquesta ciutat, Plácido Lluciá i Mas, les capitulacions 
matrimonials en les que els pares del compareixent, Juan Companys i Rosa Cusiné van atorgar al seu fill tots els 
béns que quedaran en la seva pertinència el dia de la seva defunció sota els pactes següents:  
-1r. Els donadors es nombren usufructuaris4 dels béns donats, mentre el sobrevivent es conservi vidu.  
-2n. El donador es reserva la facultat de “enagenar a título oneroso” 4 i de gravar els seus béns en igual llibertat, a 
excepció de la casa de Montmaneu i d‟una peça de terra vinya de cabuda uns disset jornals de mules, situada a 
“Prat de Fanch” 5. 
-4t. El donador es reserva la quantitat de 250 pessetes i la donadora la quantitat de 80 pessetes.  
-5è. Josep Companys Cusiné podrà vendre i gravar els béns i drets que s„abracen en aquesta donació, tan si té fills 
com si no. Si morís, els béns passarien als seus fills, per ordre de masculinitat i primogenitat, sempre que passessin 
l‟edat de la pubertat. En cas de no tenir fills, els béns passarien a la germana d‟en Josep Companys Cusiné, la Rosa 
Companys Cusiné, o als seus fills, conservant l‟ordre esmentat. En cas de tampoc tenir fills, els béns passarien als 
fills de l‟altra germana, la Rita Companys Cusiné.  
En comprovació de tot l‟exposat, acompanya la còpia autèntica de les capitulacions (els capítols) matrimonials. 
Els pares de l‟exponent, Juan Companys i Rosa Cusiné i Gras van morir en el poble de Montmaneu, el primer a 17 
de juny de 1906, i la segona a 6 d‟octubre del mateix any, sense haver atorgat testament ni cap altra disposició 
d‟última voluntat, a part de la donació i heretament esmentada als capítols matrimonials de 19056.  
A continuació s‟exposen els béns que l‟hereu universal (l‟exponent) ha heretat dels difunts pares. 
Finques radicades a Igualada: 
-1a. Peça de terra denominada “Serra Espinagosa”, situada a Montmaneu, de cabuda dos jornals deu vintenes, 
erma. S‟especifiquen els límits7. De valor 115 pessetes. 
-2a. Peça de terra erma situada a Montmaneu (partida “Comagrassa”), de cabuda dos jornals. S‟especifiquen els 
límits. De valor 84 pessetes.  
Les dues terres esmentades pertanyien al pare de l‟exponent, Juan Companys.  
-3a. Peça de terra erma, per al cultiu, vinya i bosc denominada “Prat de Fanch”, situada a Montmaneu i d‟extensió 
uns deu jornals, equivalents a cinc hectàrees, trenta-set àrees i vint-i-vuit centiàrees. S‟especifiquen els límits. De 
valor 1295 pessetes.  
Aquesta terra pertanyia a Juan Companys per compra a Pau Llorens i Pons, segons l‟escriptura autoritzada pel 
notari de Sta. Coloma de Queralt, Albert Oromi, el 12 de gener de 1868. 
-4a. Peça de terra erma i per al cultiu denominada “Clot de la Morera”, situada a Montmaneu, d‟extensió un jornal de 
mules, és a dir, trenta-vuit àrees i seixanta-vuit centiàrees. S‟especifiquen els límits. De valor 320 pessetes. 
-5a. Peça de terra per al cultiu o erma situada a Montmaneu (partida Comagrassa), d‟extensió mig jornal de mules, 
és a dir, dinou àrees seixanta-quatre centiàrees. S‟especifiquen els límits. De valor 82 pessetes. 
Aquestes dues terres pertanyien a Juan Companys per compra a Francesc Cusiné i Serra, segons l‟escriptura 
autoritzada pel notari que fou de Montmaneu, Teodor Puget, a 26 d‟agost de 1877. 
-6a. Porció de terreny per a hort denominada “Hort del Prat”, situada a Montmaneu, de mesura superficial 43 palms 
(vuit metres, tres-cents quaranta-u mil·límetres) de llarg i vint i un palms (quatre metres, setanta-quatre mil·límetres) 
d‟amplada. S‟especifiquen els límits. De valor 80 pessetes.         
Aquesta terra pertanyia a Juan Companys per compra a mare i fill Antònia Carasayas i Castelltort i Juan Piqué 
Carasayas, segons la escriptura autoritzada pel notari que fou de Montmaneu, Teodor Puget, a 19 d‟agost de 1883. 
-7a. Una casa sense número, situada a la casa anomenada “Manso de Cal Casat”, composta de baixos i un pis, de 
la qual la seva mida superficial no consta, construïda sobre l‟abans corral de bestiar, a Montmaneu. S‟especifiquen 
els límits. De valor 260 pessetes. 
Aquesta casa pertanyia a Juan Companys per compra a Antonia Bonfau Vidal, segons l‟escriptura atorgada a 
Cervera autoritzada pel notari Ferran Granell, a 25 de juliol de 1873. 
-8a. Peça de terra erma i bosc denominada “Sañó” situada a Pomar, de cabuda dos jornals set porques. 
S‟especifiquen els límits. De valor 100 pessetes. 
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Aquesta terra pertanyia a Juan Companys per compra a Ramon Bergadà Raich, segons l‟escriptura autoritzada pel 
notari de Cervera, Lluís Trilla, a 12 de setembre  de 1875. 
 Així doncs, oficialment, Josep Companys Cusiné és el propietari de totes les terres esmentades al document.  
Firma el notari per l‟exponent, ja que ha expressat no saber-ne8, i per ell mateix.  
 

3. TEMES RELATIUS DEL TEXT 

 1. Cèdula personal  Document d'identitat creat el 1874 a l'Estat Espanyol (amb precedents des del 

1854), renovable anualment, que era ensems d'exacció tributària proporcionada, segons la seva classe, 
a la posició econòmica de l'interessat. 
“Don José Companys Cusiné, casado, propietario, mayor de edad y vecino de Montmaneu, previsto de 

cédula personal de décima clase número 64, en fecha cuatro de Agosto del año…” 
Al document es troba a la pàgina 1. 

 2. En el text, més d‟una vegada, es fa referència a “V.V.S.S.”. Això significa “A vuestras señorías”   
“... a V.V.S.S. acude y atentamente expone; Que el recurrente se vio en la imprescindible necesidad de 

promover ante el…” 
Al document es troba a la pàgina 1. 

 3. Llegint la descripció interna del document es pot apreciar l‟embolic amb els cognoms de l‟esmentat 
Juan Companys i Raich. El fet que no existissin les màquines d‟escriure, i que tot fos escrit a mà, podia 
provocar confusions com aquesta. En vida, Juan Companys i Raich va ser conegut amb noms 
semblants a Raich, com per exemple Ruich o Rusich, o fins i tot amb el nom matern de la mare, Mensa. 

“a fin de justificar que el padre del exponente Don Juan Companys, era natural de San Salvador de 
Talavera, y que se llamaba Juan Companys y Raich, que éste era hijo legítimo de Don Salvador 

Companys y de Doña Rosa Raich y Mensa, razón por la que su apellido materno era el de Raich; que 
dicho Don Juan Companys y Raich, fue conocido constantemente durante su vida con tales nombres y 

apellidos que fueron los que vino también usando, y que no obstante lo expuesto, en algunos 
documentos otorgados por el repetido Don Juan Companys y Raich, se consignaron como apellidos 

maternos de éste, además del de Raich, que era el verdadero, los de Alegret, Negret, Ruich, Rusich y 
Mensa…” 

Al document es troba a la pàgina 1anvers i  revers. 
 4. En el document hi ha dues paraules de les quals no entenia el significat que m‟ha semblat interessant 

posar. 
- Enajenar: Distracció, falta d‟atenció. Cal dir que en el document la paraula apareix escrita amb “g”, no 
amb “j”. 
- Oneroso: Que inclou commutació de prestacions recíproques, en oposició a el lucratiu.   
“Se reserva el donador la facultad de enajenar a titulo oneroso y de gravar sus bienes en igual libertad 

que hasta esta fecha...” 
Al document es troba a la pàgina 2. 

 5. Cal destacar que, segurament per equivocació del notari, al enumerar els pactes esmentats a les 
capitulacions matrimonials, es salten el 3r punt.   
“Primero: Se nombran los donadores usufructuarios de los bienes donados, por mientras […] Segundo: 
Se reserva el donador la facultad de enagenar a título oneroso y de gravar sus bienes con igual libertad 

[…] Cuarto: Se reservan para testar el donador la cantidad de doscientas cincuenta pesetas, y la 
donadora la de ochenta pesetas, que se…” 

Al document es troba a la pàgina 2 anvers i revers. 
 6. En el document es fa moltes vegades referència a un document anterior, als capítols matrimonials 

entre Josep Companys i Cusiné i Magina Vilanova Auberni. Podeu trobar el resum d‟aquesta escriptura 
amb el nom de: “Capítols matrimonials de 1905”, apartat 3.1.3. d‟aquest treball.  

 7. En el document, es fa referència a ponent, migdia i orient: oest, sud i est. 
“... yermo; y linda por Oriente, con Ramon Merçé; por Mediodía, con Jaime Martí; por Poniente, con 

tierras de Aug el Miserachs, antes Manuel Lloverola, y por Norte, con el termino de La Tallada”. 
Al document es troba a la pàgina 4. 

 8. En aquest document, Josep Companys i Cusiné no sap escriure. Resulta curiós, però, que en un altre 
, anomenat Capítols matrimonials, sí que en sap. Com és possible aquest fet? Podem entendre o que 
bé en l‟altre algú firmà per ell i en el document no s‟especifica, o bé que algú firmà per ell sense ser-hi 
present (suplantació d‟identitat).  

“Por no saber de firmar el exponente D.José Companys y Cusiné, a su ruego (firma)” 
Al document es troba a la pàgina 8. 
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4. NUMISMÀTICA I MIDES 

Mides: 
 Jornals de mules (jornal de mulos). Al document es troba a la pàgina 2. 

“…término de Montmaneu y de la pieza de tierra viña de cabida unos diez y siete jornales de mulos, sita 
en el mismo término y partida “Prat de Fanch”. 

 Jornals (jornales). Al document es troba a la pàgina 4. 
 Vintenes de jornal (veinteavos). Al document es troba a la pàgina 4. 

“Una pieza de tierra llamada “Serra Espinagosa”, situada en el término de Montmaneu, de cabida dos 
jornales diez veinteavos, yermo; y linda por oriente…”. 

 Hectàreees (hectáreas). Al document es troba a la pàgina 4 revers. 
 Àrees (áreas). Al document es troba a la pàgina 4 revers. 
 Centiàrees (centiáreas). Al document es troba a la pàgina 4 revers. 

“Otra pieza de tierra compuesta de campa, viña, bosque e yermo, situada en el propio término de 
Montmaneu y denominada “Prat de Fanch”, de extensión unos diez jornales poco mas o menos, 

equivalentes a cinco hectáreas, treinta y siete áreas y veinte y ocho centiáreas; y linda…” 
 Palms (palmos). Al document es troba a la pàgina 6. 
 Metres (metros). Al document es troba a la pàgina 6. 
 Mil·límetres (milímetros). Al document es troba a la pàgina 6. 

“otra porción de terreno denominado “Huerto del Prat”, en el expresado término, de medida superficial 
cuarenta y tres palmos, o sean ocho metros trescientos cuarenta y uno milímetros de largo, y veinte y 
un palmos, o sean, cuatro metros setenta y cuatro milímetros de ancho, en el día plantado un huerto; y 

linda…” 
 Porques (porcas). Al document es troba a la pàgina 7. 

“Una pieza de tierra bosque matorral e yermo, de cabida dos jornales siete porcas, situada en el término 
de Pomá sitio…” 

 
Numismàtica: 

 En el document es parla de pessetes i cèntims.    
 
 

5. TOPONÍMIA 

 

 
 

                               Pomar 
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3.1.7. Compra-venda de dos terrenys de 1927 
 

 

TÍTOL: Compra - venda  de  dos  terrenys  de 1927 

DATAT DEL: 8 de setembre de 1927 
 

 

1. DESCRIPCIÓ EXTERNA DEL DOCUMENT: 

a. FORMAT  

El document està contingut per tapa i contratapa, escrit per davant i per darrere. La tapa i 
contratapa mesuren 33cm.; i el fulls de dins, 32cm. En tots els fulls interiors observem un 
marge interior de 4,5cm., tot i que només en veiem 2cm. (els altres 2,5cm. serveixen per 
poder relligar el document). El marge exterior té una amplada d‟1,5 cm. 
Els títols estan centrats, i el text té molta cura tant del marge interior com del marge 
exterior. 
A la tapa, observem les lletres de color vermellós, mentre que les de l‟interior són de color 
negre. 
Està escrit en castellà.    
 

b. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Mostra una excel·lent conservació. Els fulls no estan esgrogueïts especialment. Les tapes tenen les cantonades i els 
costats trencats i/o arrugats, però els fulls de dins, especialment els del final, semblen acabats de col·locar. El 
document no mostra forats, però sí taques a la pàgina tres, degudes al pas del temps. 
A la tapa veiem escrit en llapis i cal·ligrafia més descurada (probablement escrit per una altra persona que no era la 
principal persona que escrivia) diferents operacions matemàtiques. Trobem escrit, en llapis, Pomà (San Antolí).  
Si mirem la tapa i contratapa a contrallum, observem un gravat: José Guarro; la marca del paper, i un dibuix al 
centre també gravat.    

 

c. TIPUS DE LLETRA 

El document està escrit en cal·ligrafia manuscrita cursiva. La part inferior 
de les lletres tals com la f, g, p, q, etc. són força allargades. La part 
superior no tant. Les inicials són més ornades que la resta de text, però 
no especialment. Són recargolades, corbades; al contrari de la resta de 
paraules, més punxegudes. Alguns mots, especialment els que finalitzen 
amb “o” i “u”, acaben amb un traç de mig cercle cap amunt.  
Les signatures que hi podem apreciar són dues: una especialment difícil, 
més semblant a un dibuix que a una signatura, i una altra repetida en el 
document dues vegades. Els fulls són timbrats, amb un dibuix d‟un escut i 
d‟una dona amb una espasa i un full, els dos de color blau. El document 
simbolitza la llei, i l‟espasa el càstig que es rebrà per no complir-la. 
Dos tampons al final del document ens demostren que aquest va ser realitzat a Cervera.   

 

d. EXTENSIÓ DEL DOCUMENT 

Té quatre pàgines, més la tapa i la contratapa, unides totes per dos reblons rodons. 
 

2. DESCRIPCIÓ INTERNA DEL DOCUMENT 

El document és una escriptura de compra – venda de Juan Segura i Pont (casat, propietari, major d‟edat, de 
Freixanet) a Josep Companys Cusiné (casat, propietari, major d‟edat, de Montmaneu), el 8 de setembre de 1927 a 
Cervera. 
El notari s‟anomena José Piñol i Agulló. Aquest dóna fe que els tres estan reunits a casa d‟en Segura, a Cervera, 
per dur a terme una venta per part d‟en Segura i la compra per en Cusiné. Els béns són els següents: 

 Finca, porció de terra, part de bosc i resta de camp de sembrat, amb una extensió de 7 hectàrees, 62 
àrees i 65 centiàrees. Envoltada per l‟est1 per Montmaneu, pel sud per la finca de Leonel de Pallarols, 
per l‟oest per Linyó i pel nord St. Antolí i Samonet de Pomà.  

 Peça de terra, bosc, casa amb corral, de 17,6 hectàrees2. Ubicada a Pomà, districte municipal St. 
Antolí.  

Les dues terres tenen un valor de 10.000 pessetes, de les quals en Cusiné anteriorment en pagà 4.000 pessetes i 
en aquell moment, davant el notari i dos testimonis, les 6.000 pessetes restants. Els testimonis eren Andrés 
Albareda Camoresa i Antonet.  
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A l‟última pàgina, les firmes i els tampons ens demostren la veracitat del contingut del document.        
 

3. TEMES RELATIUS DEL TEXT 

 Cèdula personal  Document d'identitat creat el 1874 a l'Estat espanyol (amb precedents des del 

1854), renovable anualment, que era ensems d'exacció tributària proporcionada, segons la seva classe, 
a la posició econòmica de l'interessat. 

      En el document es parla d‟aquestes cèdules personals del comprador i del 
      venedor. 

“Como vendedor, D. Juan Segura y Pont, casado, propietario, mayor de edad y vecino de Freixanet, con 
domicilio en la casa de campo en donde nos 

 hallamos reunidos, con cédula personal librada en ésta a veinticuatro se septiembre del año ultimo, de 
clase dozava, tarifa segunda, numero de orden doscientos sesenta y ocho.” 

Al document es troba a la pàgina 1. 
 1. En el document, es fa referència a ponent, migdia i orient: oest, sud i est. 

“Lindante; por Orinte, con el término de Montmaneu […]. Por Mediodía, con finca de José Lasagua, 
antes, hoy perteneciente a (a) Leontel de Pallarols; por poniente, con finca de José Molgosa, antes, hoy 
fincas del compareciente D. José Companys, a (a) Jassás de la Rabassa y (a) Gerónimo de la Rabassa; 

y por el Norte, con el término de la Rabassa […].” 
Al document es troba a la pàgina 1 revers i pàgina 2. 

 2. El text fa referència a de cabuda 53 jornals. Un jornal és una mida de superfície que fa referència a la 
terra treballada per un home al dia.  

“Una pieza de tierra campa bosque e hiermo, con su corral al medio ó centro de la misma, […], de 
cabida cincuenta y tres jornales.” 

Al document es troba a la pàgina 2 revers. 
 

4. NUMISMÀTICA I MIDES 

Mides:  
 Quartera (cuastesas). Al document es troba a la pàgina 1 revers.  
 Hectàrea (hectarea). Al document es troba a la pàgina 1 revers. 
 Àrea (area). Al document es troba a la pàgina 1 revers. 
 Centiàrea (centiarea). Al document es troba a la pàgina 1 revers. 

“Toda aquella porción de tierra, parte bosque y el resto campo de sembradío, de treinta y cinco 
cuastesas de extensión, equivalentes a siete hectáreas, sesenta y dos áreas, sesenta y cinco 

centiáreas.” 
 Jornals (jornales). Al document es troba a la pàgina 1 revers. 

“Una pieza de tierra campa bosque e hiermo, con su corral al medio ó                      centro de la misma, 
[…], de cabida cincuenta y tres jornales.” 

  
Numismàtica: 

 En el document es parla de pessetes. Dos trossos de terra, de 24  hectàrees, 62 àrees i 65 centiàrees, 
conjuntament, tenien un valor de 10.000.   

 

5. TOPONÍMIA 
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3.1.8. Manifestació d’herència i repudiació de 1958 
 

 

TÍTOL: Manifestació d‟herència i repudiació 

DATAT DEL: 14 d‟octubre de 1958  
 

1. DESCRIPCIÓ EXTERNA DEL DOCUMENT: 

a. FORMAT  

El document està contingut per tapa i contratapa. Aquestes mesuren 33cm. d‟alçada per 
23,5cm. d‟amplada. En canvi, els fulls de dins, escrits per davant i per darrere, mesuren 22,2 
d‟alçada aproximadament, ja que n‟hi ha alguns que mesuren 0,5cm. més, per 30,6cm. 
d‟amplada. El marge exterior mesura 2cm., l‟inferior també, el superior 3,5, tot i que varia 
0,5cm. en algun lloc i l‟interior (que veiem) 4,5cm. Contant el que no veiem, que es fa servir 
per relligar el document, mesura 6,5cm. (és a dir, que no veiem 2cm.). 
A la tapa observem els títols centrats i en color vermell i negre. El text interior té molta cura en 
els marges respectius i és de color negre. 
Tot el document està escrit en castellà. 
Cal destacar que, de fet, són dos documents en una sola tapa i contratapa, ja que un i l‟altre tenen relació però no 
parlen del mateix exactament, i tots dos estan firmats per separat i per persones diferents.  
Els fulls tenen el timbre de l‟estat. N‟hi ha de:  
 Marró, dona amb una espasa i un document. Cost: 150 

pessetes, de 1a classe. 
 Vermell, el mateix dibuix que el marró. Cost: 15 pessetes, 

de 4a classe.  
 Vermell, àliga i escut. Cost: 3 pessetes, 16a classe.  

El document simbolitza la llei, i l‟espasa el càstig que es rebrà per no 
complir-la. 
 

b. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Mostra una excel·lent conservació. Els fulls no estan gaire esgrogueïts pel pas del temps, ni hi trobem taques ni 
forats. La tapa i contratapa, però, estan en més mal estat, ja que les seves bores estan trencades i/o arrugades. 
Especialment a la tapa, hi veiem anotacions i operacions matemàtiques escrits a mà. Barrejat en el text, hi trobem 

alguna ratllada, o bé alguna ampliació (sempre en llapis) tals com Cervera, 1 hectàrea, 20 m
2

, etc. 
També hi apreciem un escrit més llarg, on hi diu: 
 

 
 
 

Hipotecado por 25.000 
ptas, dote estimado de 

Mª Dolores Carulla Biosca 
Cervera 14 – Sep- 

tiembre 1.960 
 

 
 
No podria afirmar fermament que en la xifra 1.960, el 60 sigui un 60. Té, però, tota la semblança a aquest nombre, i 
a més a més resulta ser l‟any en que es casaren la Ma Dolors Carulla Biosca i Josep Companys Admetller.     
   

c. TIPUS DE LLETRA 

El document està escrit a màquina, tot i que el revers de la pàgina set està escrit a mà. Aquesta lletra és cal·ligràfica 
cursiva, molt punxeguda. Tant la part superior com inferior d‟aquestes lletres estan molt desenvolupades. Les inicials 
majúscules són molt més recargolades, treballades i grosses que la resta de text. En general, és força inintel·ligible. 
Pel que fa a firmes, n‟hi ha una que es repeteix dues vegades, un cop al “1r” document i un altre al “2n”. És força 
allargada. Una altra es repeteix tres cops. Dues vegades al primer document i una altra al segon. Aquesta és curta i 
sense lletres pràcticament.  
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Pel que fa a tampons, un ens mostra que el document va ser redactat a la Notaria de D. Julio Pertegaz, a Igualada. 
A algun altre, s‟hi pot llegir “Registro de Propiedad, Cervera”.  
De segells, n‟hi ha molts. Depenent del color, el preu varia. 
 Marró: 150 pessetes. 
 Groc: 10 pessetes. 
 Blau: 1 pesseta. 
 Vermell: 25 cèntims.  

 
 

d. EXTENSIÓ DEL DOCUMENT 

El primer document té set fulls, i el segon dos, el que suma nou fulls més la tapa i la contratapa. Està relligat per tres 
grapes rovellades.   
 

2. DESCRIPCIÓ INTERNA DEL DOCUMENT 

Aquest document és l‟herència que Josep Companys Cusiné deixà al seu fill hereu, Josep Companys Vilanova, 
major d‟edat, casat, propietari i veí de Montmaneu, resident a la Plaça Nacional, número quatre. 
Abans de l‟herència pròpiament dita, trobem una descripció de la família on trobem explicat els següents punts: 
Josep Companys Cusiné, el qual morí el 7 d‟agost de 1958 a Montmaneu, era el pare de Josep Companys Vilanova. 
La seva mare, Magina Vilanova Auberni, morí el 24 de juliol de 1946, a Montmaneu també.  
També es diu que en Josep Companys Cusiné donà els béns a en Vilanova quan aquest es casà amb la seva 
esposa Maria Admetller Satorras. A la seva dona li havia deixat l‟usdefruit vitalici de la seva herència1, i als altres 
fills no hereus; Juan, Ramon, Francisca i Rosario, 2.500 pessetes a cadascú.  
No obstant, al morir, Josep Companys Cusiné es trobava casat amb Flora Solá Gumá, de la qual no va haver-hi 
descendència. A continuació, però, s‟explica que la Flora repudià aquesta herència. Trobem aquest document annex 
darrere la manifestació d‟herència. 
A continuació, s‟enumeren el béns traspassats al fill hereu; 
 45.000 pessetes.  
 Terra anomenada “Serra Espinagosa”, situada a Montmaneu, de cabuda dos jornals i deu vintenes. Valor: 

1.000 pessetes.  
 Terra anomenada “Comagrassa”, situada a Montmaneu, de cabuda dos jornals. Valor: 1.000 pessetes.  
 Terra anomenada “Prat de Fanch”, situada a Montmaneu, de cabuda deu jornals. Valor: 8.000 pessetes.  
 Terra anomenada “Clot de la Morera”, situada a Montmaneu, de cabuda un jornal de mules. Valor: 1.000 

pessetes.  
 Terra anomenada “Comagrasa”, situada a Montmaneu, de cabuda mig jornal de mules. Valor: 500 

pessetes. Recordem que anteriorment ja hem parlat d‟aquesta terra, “Comagrassa”. Aquesta última de mig 
jornal de mules, possiblement va ser comprada posteriorment a la “Comagrassa” inicial. 

 Terra anomenada “Hort del Prat”, situada a Montmaneu, les mides de la qual són massa petites per a 
mesurar-la amb jornals. Mesura 8 metres 342 mil·límetres de llarg, 4 metres 74 mil·límetres d‟ample. Valor: 
200 pessetes.  

 Terra anomenada “Señó”, situada a Pomà, de cabuda dos jornals set porques. Valor: 1.200 pessetes.  
Fins ara, totes les terres eren propietat de la família, de Josep Companys Cusiné i Magina Vilanova Auberni. Les 
següents són comprades per en Cusiné, a Amadeu Biosca Boser. 
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 Terra, situada a Montmaneu, de mesures 46 metres 27 decímetres (270 centímetres). Valor: 200 
pessetes.  

 Terra amb casa de planta baixa, pis, corral i aparcament2, situada a Montmaneu sense número, de 100 
metres quadrats d‟extensió. Valor: 7.000 pessetes.  

 Terra destinada a hort, situada a Montmaneu, de 4 àrees, 80 centiàrees. Valor: 200 pessetes.  
Aquestes altres a Juan Segura i Pont: 
 Terra, bosc i sembrat, situada a Montmaneu, de 35 quarteres (7 hectàrees, 62 àrees, 65 centiàrees). 

Valor: 15.000 pessetes. 
            Al marge del lloc on trobem escrit l‟apartat referent a aquesta terra, hi ha una a  aaa      anotació posterior 
feta a mà, la qual està escrita a l‟apartat de conservació. 
A Salvador Mas Segura: 
 El domini directe o cànon d‟una part de tota classe de fruits de cada 3 i mitja parts d‟una peça de terra3, 

anomenada “Viña del Sañó”, situada a Pomà, de mides 3 hectàrees, 5 àrees, 5 centiàrees. Valor: 500 
pessetes. 

A tot l‟explicat anteriorment, Josep Companys Vilanova accepta. S‟avisa que queden fetes les reserves legals. Les 
firmes a continuació ens mostren la veracitat del contingut del document.  
Darrere l‟últim full, trobem un text escrit a mà datat un any després, el 24 d‟octubre de 1959. En aquest s‟explica que 
la resta de germans no hereus, Juan, Ramon, Francisca i Rosario, demanaren la legítima4; i que aquesta els fou 
atorgada.  
Ja explicat anteriorment, annex a aquest document en trobem un altre anomenat Repudiación. Datat del mateix any, 
el 2 de setembre de 1958, s‟explica que Julio Pertegaz Urso i Flora Solá Gumá, la qual es veïna de Montmaneu, la 
Panadella, es troben reunits per escriure que la Flora, dona casada amb en Josep Companys Cusiné quan aquest 
va morir, repudia l‟herència del seu home, fins i tot la quinta marital i l‟any de plor5. 
Finalment, firmen conformes.  
 

3. TEMES RELATIUS DEL TEXT 

 1. L‟herència explica que Magina Vilanova Auberni té l‟usdefruit vitalici de l‟herència. Això significa que 
ella tenia dret a usar i gaudir dels fruits de la terra de tot l‟esmentat al document, si bé no podia canviar 
la forma a la substància.  

“En tal escritura el causante Don José Companys Cusiné otorgó donación y heredamiento universal a 
Don José Companys, […], si bien reservó a favor de su esposa Doña Magina Vilanova Auberni el 

usufructo vitalicio de su herencia; y señaló a…”  
Al document es troba a la pàgina 1 revers. 

 2. En l‟apartat on es parla de la casa a Montmaneu, hi ha escrit parte cochería. Això significa, com ja he 
traduït allà, un espai on poder deixar-hi els cotxes.    
“Porción parte cochería, situada en el término de Montmaneu, cuya medida superficial no consta, en la 

que se halla construida una CASA compuesta de planta baja y un piso…” 
Al document es troba a la pàgina 8 revers. 

 3. A l‟herència, hi ha un punt on s‟hereta: El domini directe o cànon d‟una part de tota classe de fruits de 
cada 3 i mitja parts d‟una peça de terra. Cap al segle XV, el rei Ferran II va utilitzar el sistema emfitèutic 
per negociar amb els pagesos la repoblació de certes terres. Aquest sistema es basa en que el senyor 
tingui el domini directe de la terra i el pagès el domini útil. Aquest últim conrea i treballa la terra com si 
fos seva a canvi de donar-ne una petita part al rei.  
Així, doncs, l‟herència dóna el domini directe al seu hereu.  

“El dominio directo o canon de una parte de toda clase de frutos de cada tres y media partes que 
resultaren de una pieza de tierra sita en el término de Pomá…” 

Al document es troba a la pàgina 5 revers. 
 4. També es parla sobre la Legítima. La Legítima és un dret que tenen tots els germans no hereus d‟una 

família a demanar un tant per cent de la suma de diners (incloent-hi el valor de les terres adquirides) de 
l‟hereu.  
Acostumen a ser fonts de disputes entre germans, ja que algunes vegades l‟hereu ha de vendre una 
casa o terra per poder pagar amb monedes el/els seu/seus germà/ans.  

“... habiéndole dejado la legítima correspondiente a los hermanos Juan, Ramón, Francisca y Rosario 
Companys Vilanova.” 

Al document es troba a la pàgina 7 revers. 
 5. Al document Repudiación, es diu que la Flora no accepta la quinta marital i l‟any de plor. La quinta 

marital és el mateix que la legítima. Tot i que la legítima només és per als germans no hereus, com que 
ella era la segona esposa, van preferir donar-li que no pas que ella demanés dret a la casa. L‟any de 
plor, que l‟havien de deixar viure un any a la casa on vivia amb el seu espòs. Els fills li havien de pagar 
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el menjar, la llum, etc. Tot i que en el document diu que repudia les dues coses, en realitat l‟any de plor 
sí que el va usar, tot i haver firmat que no el volia. Puc afirmar això perquè el meu avi ho va presenciar.  

“Que REPUDIA la herencia causada por su esposo Don José Companys Cusiné, fallecido en 
Montmaneu, el día siete del próximo mes de Agosto, renunciando a todos cuantos derechos en dicha 

herencia pudieran corresponderle, incluso la quinta marital y “l’any de plor”.” 
Al document es troba a la pàgina 8 anvers i revers. 

 Un mojón és una pedra que es posaven en els camins per indicar els km que faltaven per arribar a una 
ciutat o poble. També podien servir, però, per a limitar terres.  
“… lindante; Oriente, Poniente y Norte, con finca del señor Biosca, mediante mojones; y Mediodía, con 

el propio estabiliente…” 
Al document es troba a la pàgina 4 revers. 
 

4. NUMISMÀTICA I MIDES 

Mides:  
 Jornal (jornal). Al document es troba a la pàgina 2.  
 Vint parts (veinteavos). Al document es troba a la pàgina 2.  

“... situada en el término de Montmaneu, de cabida dos jornales diez veinteavos, yermo, ... ” 
 Jornal de mules (jornal de mulos). Al document es troba a la pàgina 2 revers.  

“Pieza de tierra parte campa y parte yermo, de extensión un jornal de mulos, o sean treinta y ocho…” 
 Porques (porcas). Al document es troba a la pàgina 3 revers.  

“Pieza de tierra bosque, matorral y yermo, de cabida dos jornales siete porcas, situada en el término de 
Pomá y sito…” 

 Àrea (area). Al document es troba a la pàgina 2 revers.  
 Hectàrea (hectárea). Al document es troba a la pàgina 2 revers.  
 Centiàrea (centiáreas). Al document es troba a la pàgina 2 revers.  

“... de extensión unos diez jornales poco más o menos, iguales a cinco hectáreas, treinta y siete áreas y 
veintiocho centiáreas; lindante:..” 

 Quarteres (cuarteras). Al document es troba a la pàgina 5.  
“Porción de tierra parte bosque y el resto campo sembradío, de treinta y cinco cuarteras de extensión, 

iguales a siete hectáreas, sesenta y dos áreas, sesenta y cinco centiáreas; lindante…”. 
 Decímetres quadrats (decímetros cuadrados). Al document es troba a la pàgina 4.  

“... ocupando una superficie de cuarenta y seis metros, veintisiete decímetros cuadrados; lindante...”. 
 Metres (metros). Al document es troba a la pàgina 3 revers.  
 Mil·límetres (milímetros). Al document es troba a la pàgina 3 revers.  
 Palms (palmos). Al document es troba a la pàgina 3 revers. 

“... en el expresado término, que mide cuarenta y tres palmos o sean ocho metros trescientos cuarenta 
y dos milímetros de largo, …”.  

  
Numismàtica: 

 En el document sempre es parla de pessetes.  
 

5. TOPONÍMIA 
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3.2. Arbres genealògic i patrimonial 
3.2.1. Introducció i metodologia 

A continuació es troben els dos arbres reconstruïts gràcies als documents antics analitzats al punt 3.1. Anàlisi pràctic 
de documents. 
Mentre analitzava els documents notarials, anava apuntant cada nou personatge que desconeixia al seu lloc 
corresponent de l‟arbre. Com que els meus documents eren notarials, gairebé sempre que es parlava d‟un individu 
s‟esmentaven els seus progenitors i, si en tenia, fills i germans. També s‟acostumaven a escriure les dates de 
naixement i mort de tothom que apareixia al document, tot i que no era una norma. Aquests paràmetres m‟han 
facilitat molt la tasca. Per altra banda, també s‟acostumava a escriure l‟edat. D‟aquesta manera, si no sabia la data 
de naixement la podia trobar restant a la data del document els anys de la persona.  
A l‟arbre genealògic també apuntaré el primer document en que apareix la persona en qüestió (depèn de quina 
apareix més d‟un cop, i a vegades amb el nom una mica modificat, la qual cosa m‟ha creat una mica de confusió).  
L‟única diferència que faré respecte l‟arbre patrimonial és que en aquest també hauré d‟anotar les terres, tant 
heretades com comprades per la mateixa parella.  
Quan vaig tenir recollides totes les dades que vaig poder, vaig demanar ajuda a la meva família més llunyana per 
trobar fotografies de tots els nostres avantpassats. Van ser molt col·laboratius.   
Finalment, passaré tots dos arbres a ordinador.  
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3.2.2. Arbre genealògic 
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3.2.3. Arbre patrimonial 
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 3.4. Fotografies de les terres esmentades als documents 
Gràcies a l‟arbre patrimonial, he pogut localitzar (gairebé totes) les terres que temps enrere havien estat propietat de 
la meva família. Dic “gairebé totes” perquè algunes han estat impossible de localitzar. Cal tenir en comte que no tan 
sols he usat les fonts escrites o textuals, també n‟he utilitzat d‟orals (el meu avi, Josep Companys Admetller). El 
problema de les fonts orals és que es transmeten per, precisament, via oral, i per tant és possible que la informació 
hagi perdut dades, que n‟hagi guanyat o que fins i tot hagin estat exagerades. L‟avi, en alguns casos, podríem dir 
que “ha perdut dades”, i que no ha aconseguit recordar amb exactitud on estava una certa terra. Per aquesta raó 
acostumen a ser més fiables les fonts escrites, i per això es consideren la base de la investigació històrica per part 
de la historiografia tradicional contemporània.  
Les terres trobades són: 
 Serra Espinagosa i Comagrassa; Montmaneu (l‟Anoia).           
Aquestes dues terres apareixen per primer cop al document Inventari de 192314. Serra Espinagosa es una terra 
erma situada a Montmaneu, de cabuda dos jornals deu vintenes. Té un valor 115 pessetes. Comagrassa també és 
una terra erma situada a Montmaneu, de cabuda dos jornals. Té un valor de 84 pessetes.  
Les dues terres esmentades van ser heretades per Josep Companys Cusiné per part del seu pare Joan Companys.    
 

 
 

 

No he pogut determinar quina era quina.         
 

                                                
14 Punt 3.1.6. del treball 
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 Casa; Montmaneu (La Panadella) (l‟Anoia).    
A Capítols matrimonials de 190515, s‟explica que els pares de Josep Companys i Cusiné (Salvador i Rosa) donen 
tots els seus béns al seu fill en raó del seu futur enllaç amb Magina Vilanova Auberni, però es reserven aquesta 
casa per a ells (a més a més de la terra “Prat de Fanch”).   
 

 
 

 Prat de Janet; Montmaneu.  
Tot i que no ha estat possible localitzar aquesta terra, puc dir que Prat de Janet (apareix per primer cop a Compra 
venda 186816) consta d‟una peça de terra campa, vinya i bosc, que mesura en total 5 hectàrees, 38 àrees i 28 
centiàrees. Es troba  ubicada a la partida del Prat de Janet, a Montmaneu (Anoia). Pablo Llorens i Font la vengué a 
Juan Companys i Raich amb els següents pactes: 

-1r. Es ven la terra expressada excepte un jornal i mig (és a dir, 91 àrees i 26 centiàrees) de vinya, que es 
queda el venedor.  

-2n. La collita pendent de la terra, que amb la present es ven, serà pel venedor, havent de donar la palla al 
comprador, i aquest un escut sis-cents mil·lèsims al venedor.  

-3r. El venedor es reserva un roure tallat que es troba a l‟era. 
 -4t. El venedor podrà aprofitar pel bestiar les herbes que vulgui de la terra venuda, fins el dia de St. Marc 
(25 d‟abril) del mateix any.  
 
 Prat de Fanch; Montmaneu (l‟Anoia).  
A Capítols matrimonials de 190517, s‟explica que els pares de Josep Companys i Cusiné (Salvador i Rosa) donen 
tots els seus béns al seu fill en raó del seu futur enllaç amb Magina Vilanova Auberni, però és reserven aquesta terra 
vinya per a ells (a més a més d‟una casa a Montmaneu).   
Uns documents més endavant, a Inventari de 1923, torna a aparèixer aquesta terra més detalladament: situada a 
Montmaneu i d‟extensió uns deu jornals (equivalents a cinc hectàrees, trenta-set àrees i vint-i-vuit centiàrees), té un 
valor de 1295 pessetes.  
Aquesta terra pertanyia a Juan Companys per compra a Pau Llorens i Pons.  
 
 Clot de la Morera; Montmaneu (l‟Anoia).               
Aquesta era una peça de terra erma i per al cultiu, situada a Montmaneu, d‟extensió un jornal de mules, és a dir, 
trenta-vuit àrees i seixanta-vuit centiàrees, de valor 320 pessetes. Apareix al document Inventari de 192318.  
No he pogut localitzar-la.            
 Hort del Prat; Montmaneu (l‟Anoia).               
Apareix al document Inventari de 192319 com una porció de terreny per a hort, situada a Montmaneu, de mesura 
superficial 43 palms (vuit metres, tres-cents quaranta-u mil·límetres) de llarg i vint i un palms (quatre metres, 
setanta-quatre mil·límetres) d‟amplada, d‟un valor de 80 pessetes.         

                                                
15 Punt 3.1.3. del treball 
16 Punt 3.1.2. del treball 
17 Punt 3.1.3. del treball 
18 Punt 3.1.6. del treball 
19 Punt 3.1.6. del treball 
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Aquesta terra pertanyia a Juan Companys per compra a mare i fill Antònia Carasayas i Castelltort i Juan Piqué 
Carasayas.  
 

 
 
A la imatge podem apreciar que, tot i que la terra s‟anomena “hort”, l‟únic que era propietat de la meva família era el 
pou de l‟esquerra. Aquest ben rep aquest nom perquè gràcies a aquest es regava el seu l‟hort. L‟altre pou, el de la 
dreta, era propietat d‟una altra família (masia Cal Casat, següent imatge).   
                  
 Casa al “manso de Cal Casat”; Montmaneu (l‟Anoia).      
Al document Inventari de 192320 apareix aquesta casa, sense número i situada a la casa anomenada “Manso de Cal 
Casat”, composta de baixos i un pis, de la qual la seva mida superficial no consta, construïda sobre l‟abans corral de 
bestiar, a Montmaneu. Té un valor de 260 pessetes. 
Aquesta casa pertanyia a Joan Companys per compra a Antonia Bonfau Vidal.  
        

 
 

Tot i que no es conserva com era abans, aquest era el terreny on hi havia construïda la petita masia a la que 
s‟annexava la casa propietat de la meva família.   
 

                                                
20 Punt 3.1.6. del treball 
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 Vinya del Sañó; Montmaneu (l‟Anoia).           
Apareix per primer cop a Inventari de 192321 com una peça de terra erma i bosc denominada “Sañó” situada a 
Montmaneu, de cabuda dos jornals set porques i d‟un valor de 100 pessetes. 
Aquesta terra pertanyia a Joan Companys per compra a Ramon Bergadà Raich.  
 

 
                                                 
 Pla del Rei; Montmaneu (l‟Anoia).          
Tot i que no ha estat possible localitzar aquesta terra, al document Escriptura d’establiment de 191322 es fa esment 
a unes terres situades a Montmaneu, que en conjunt tenen una cabuda de nou jornal de mules (és a dir, 14 
hectàrees, 19 àrees i 84 centiàrees). Aquestes terres són: Pla del rei, Tros de Sta. Magdalena, Sota lo Castellot, 
Plana de la bassa, Nogué de les garses, Feixa llarga, Peça rodona, Hort de la bassa i Tros de davant de la casa de 
las Pastas.  
Pertanyien aquestes terres a Amadeu Biosca i Boser, hereu del seu pare Josep Biosca i Sala. Aquestes terres 
s‟atorgaren amb els pactes següents: 

-1r. Amadeu podria escollir cols i fruites de la part d‟hort sempre que volgués, però només mentre visqués 
a la seva casa de la Panadella.  

-2n. Cada 15 d‟agost, la família adquirent de la terra i els seus successors, haurien de pagar a la família 
Biosca una quartera del millor blat que recol·lectessin a aquestes terres. Si no en recollissin gens, l‟haurien de 
comprar del millor que es vengués a Montmaneu. 

-3r. Si es projectés eixamplar la bassa allà existent, Josep Companys i Cusiné (i descendents) hauria de 
posar-se d‟acord amb els altres pagesos. En cas de no compartir la seva opinió, es decidiria per majoria. 

-4t. Tots els impostos recaurien sobre la família Companys.  
-5è. Tots dos contraents es reserven el dret de fadiga.  

 -6è. Josep Companys passaria sempre tots els documents autèntics sobre les terres esmentades a 
Amadeu Biosca, tot i que tot el que s‟hagi de pagar ho pagaria en Companys.  
Com es pot observar, Pla del Rei forma part de les terres esmentades.  
                                                
 Tros de Sta. Magdalena; Montmaneu (l‟Anoia).               
Veure descripció de Pla del Rei.     

   

                                                
21 Punt 3.1.6. del treball 
22 Punt 3.1.4. del treball 
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Sota tots aquests esbarzers hi havia horts. Aquests eren regats per la font de Mussa, que a més a més compta amb 
un safareig per a que les dones rentessin la roba.  
 

            
 
 Sota lo Castellot; Montmaneu (l‟Anoia).   
Veure descripció de Pla del Rei.     
 

 
 

Aquesta terra rebia el nom de “Sota lo Castellot” perquè està situada just a sota d‟una torre de vigilància, vestigi d‟un 
castell que s‟ha anat derruint pel pas del temps i per l‟agafada de pedres per a construir altres edificis.  
 

 
 
Es diu que era almenys tres vegades més alta i que un passadís secret unia la torre amb una casa de La Panadella, 
Cal Vila.          
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 Plana de la Bassa; Montmaneu (l‟Anoia).            
Veure descripció de Pla del Rei.     
 

 
 

Avui en dia, aquesta terra no existeix. Hi ha construïda, com es pot apreciar perfectament a la fotografia, una 
benzinera.   
 
 Nogué de les Garsas; Montmaneu (l‟Anoia).                
No ha estat possible localitzar aquesta terra. Veure descripció de Pla del Rei.  
                         
 Veina/Feixa llarga; Montmaneu (l‟Anoia).             
 Veure descripció de Pla del Rei.     
            

 
 

Aquesta terra ha quedat soterrada per la carretera. Aniria des de la casa fins al camió blanc.  
  
 Peça rodona; Montmaneu (l‟Anoia).                  
No ha estat possible localitzar aquesta terra. Veure descripció de Pla del Rei.     
                                    
 Hort de la Bassa; Montmaneu (l‟Anoia).            
Crec que “Hort de la Bassa” és la mateixa terra que “Plana de la Bassa” (esmentada anteriorment), ja que les dues 
s‟anomenen pràcticament igual i tenen la mateixa situació geogràfica. Sovint passava que una terra era coneguda 
amb diferents noms, adquirits per les característiques externes del bé.  
En tot cas, Veure descripció de Pla del Rei.     
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 Tros de davant la casa de “Las Pastas”; Montmaneu (l‟Anoia).          
Veure descripció de Pla del Rei.     

 
 

 

En un principi, no sabia a què es referia amb el nom de “Tros de davant de la casa de Las Pastas”. Després, el meu 
avi va caure en que podia ser el tros de davant el forn (d‟aquí el nom de “pastas”, volen dir la “massa” del pa) de 
Montmaneu, que anys després la meva família va comprar (tot i que no he analitzat el document que ho explica).  
 
 Terres adquirides a Joan Segura i Pont (bosc, terra i casa); Montmaneu (l‟Anoia).   
Aquestes terres apareixen a Compra venda de dos terrenys de 192723.  Es descriuen com una porció de terra, part 
de bosc i resta de camp de sembrat, d‟una extensió de 7 hectàrees, 62 àrees i 65 centiàrees. Envoltada per l‟est per 
Montmaneu, pel sud per la finca de Leonel de Pallarols, per l‟oest per Linyó i pel nord St. Antolí i Samonet de Pomà.  
L‟altre finca és una peça de terra, bosc i casa amb corral, de 17,6 hectàrees. En conjunt, les dues terres tenen un 
valor de 10.000 pessetes.  
 

  
 

La terra de Joan Segura i Pont annexava també una casa, avui ja derruïda, i una mica de bosc (fotografia de la 
dreta).  
 

                                                
23 Punt 3.1.7. del treball 
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 Altres. 
Mentre feia totes aquestes fotografies, les fonts orals de la meva família m‟han mostrat terres que també eren béns 
familiars, tot i que no hi hagi cap tipus de document que ho confirmi. Antigament, la paraula era sagrada i, si no ho 
oficialitzaven, no havien de pagar la contribució a l‟Estat. A més a més, l‟analfabetisme era absolutament corrent fins 
no fa gaire.  
He trobat una terra, al costat de la de Joan Segura, adquirida d‟un home anomenat Romà. No hi ha més informació 
al respecte. També he trobat un cobert (situat a La Panadella, quatre cases a la dreta de la casa a La Panadella 
esmentada anteriorment) per a guardar bestiar i carros que va ser venut a un home anomenat Enric Admetller i 
Rosich, avui en dia alcalde de Montmaneu.  
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 3.5. Visita als arxius i registres civils 
3.5.1. Introducció i informació prèvia 

He decidit anar a visitar dos arxius (el de Cervera i el d‟Igualada) i un registre civil (el de Montmaneu) perquè he 
cregut interessant veure com es fa professionalment el que jo he fet de manera menys científica o menys acreditada 
a casa meva, amb els meus documents. M‟agradaria poder tenir accés a les instal·lacions, i poder parlar amb algun 
treballador dels centres per a poder preguntar-los hi unes qüestions prèviament plantejades que es poden trobar als 
apartats següents. 
A tots els arxius els vaig preguntar què els semblava el meu criteri a l‟hora d‟establir els punts i paràmetres per 
analitzar els documents24. A tots dos arxius els va semblar absolutament correcte.   
Abans d‟anar-hi, vaig informar-me sobre el que anava a veure exactament: 

 Els arxius són els centres encarregats de tractar, conservar i difondre el patrimoni documental, ja que 
aquest és un dels testimonis essencials de la trajectòria històrica i d'identitat d'una col·lectivitat25. Els 
documents que l'integren constitueixen una herència fonamental que cal transmetre en les millors 
condicions a les generacions futures.  

 El registres civils són les entitats on s'inscriuen els fets que fan referència a l'estat civil de les persones 
i aquells que determinen les lleis26.  

 
3.5.2. Arxiu de Cervera 

Direcció: Passeig Jaume Balmes, s/n (edifici de l‟antiga Universitat). 25200, Cervera.  
Telèfon: 973 53 17 18 / 973 53 03 84 
Contacte amb: Maria Dolors Montagut Balcells (directora) i Gemma Pic (arxivera) 
 
Quin tipus de documents tenen? 
Tenen tots aquests tipus de documents: 
 Fons de l‟Administració de la Generalitat de Catalunya 
 Fons de l‟Administració Local 
 Fons de l‟Administració perifèrica de l‟Estat 
 Fons de l‟Administració Reial i Senyorial 
 Fons Notarials 
 Fons Judicials 
 Fons Registrals 
 Fons d‟Institucions 
 Fons Religiosos 
 Fons d‟Associacions i Fundacions 
 Fons Comercials i Empreses 
 Fons Patrimonials i Familiars 
 Fons Personals 
 Col·leccions  

Aproximadament de quins segles? 
El document més antic que posseeixen és un petit pergamí del segle XI, que parla sobre una església de Cervera, 
l‟església de St. Pere el Gros. Els documents més recents daten del 1997.  
 Tenen còpies dels originals? 
En paper, no tenen cap còpia dels originals. S‟estan començant a digitalitzar alguns llibres, però el procés és lent per 
culpa de la gran magnitud d‟informació a digitalitzar i per les poques mans de les que disposen (a l‟arxiu tan sols 
treballen dues persones; la directora i l‟arxivadora). 
Com els guarden? 
No tenen cap mena d‟aparell que reguli la temperatura, ni cap que ho faci amb la humitat, etc. De fet, el clima que fa 
a Cervera ja és adient a la conservació correcta del paper.    
Com els organitzen? 
Els documents estan sempre organitzats en fons. Dins de cada fons, estan organitzats en seccions. Dins de les 
seccions, trobem diferents sèries. Dins les sèries, els documents i llibres estan organitzats cronològicament.  
Estan protegits del foc, de la humitat, etc.? 

                                                
24 Apartat 3.1.1. Metodologia del treball 
25http://www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni/menuitem.6a2dec9a300f68a8cd0181dfb0c0e1a0/?vgnextoid=3cc56568a98d6110
VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3cc56568a98d6110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&contentid=4de14a19408
d6110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&numPag=1, consultat en data 22/04/10. 
26ihttp://www20.gencat.cat/portal/site/Adjucat/menuitem.5241ca2acc8cf176b1893110b0c0e1a0/?vgnextoid=6025409dd6423110V
gnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6025409dd6423110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default, 
consultat en data 24/04/10. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni/menuitem.6a2dec9a300f68a8cd0181dfb0c0e1a0/?vgnextoid=3cc56568a98d6110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3cc56568a98d6110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&contentid=4de14a19408d6110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&numPag=1
http://www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni/menuitem.6a2dec9a300f68a8cd0181dfb0c0e1a0/?vgnextoid=3cc56568a98d6110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3cc56568a98d6110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&contentid=4de14a19408d6110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&numPag=1
http://www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni/menuitem.6a2dec9a300f68a8cd0181dfb0c0e1a0/?vgnextoid=3cc56568a98d6110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3cc56568a98d6110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&contentid=4de14a19408d6110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&numPag=1
http://www20.gencat.cat/portal/site/Adjucat/menuitem.5241ca2acc8cf176b1893110b0c0e1a0/?vgnextoid=6025409dd6423110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6025409dd6423110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Adjucat/menuitem.5241ca2acc8cf176b1893110b0c0e1a0/?vgnextoid=6025409dd6423110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6025409dd6423110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Les instal·lacions estan proveïdes d‟alarmes antifum i d‟extintors que serien molt útils en cas d‟incendi. També 
disposen d‟alarmes contra robatoris que, en cas que algú entrés per a cometre qualssevol tipus de delicte, avisarien 
directament a la policia. No podrien endur-se diners, donat que no en tenen. Més aviat podria ser un acte de 
gamberrisme amb finalitats de fer malbé instal·lacions o patrimoni.     
Com els analitzen? 
Ells no analitzen pròpiament els documents. Quan els arriben, primer de tot se‟ls llegeixen per a veure la funció que 
tenen i de què tracten, i així poder-los organitzar. Amb els documents particulars costa més saber de què parlen, 
donat que s‟ha de tenir coneixement de l‟arbre genealògic d‟aquella família, de la seva situació política, etc. 
Si algú vol analitzar documents ha de ser algun paleògraf, codicòleg o diplomàtic, i seria segurament per alguna 
recerca d‟investigació personal.    
Els analitzen paleògrafs? Com resulta la tasca? 
Normalment, tan sols necessiten ajuda de paleògrafs (especialitzats) quan els arriben documents escrits en llengües 
mortes que no saben llegir, com el llatí, l‟hebreu, etc.  
Com i de qui adquireixen els documents? 
Usualment, adquireixen documents d‟institucions i de particulars, i ho poden fer en dipòsit, en transferència o en 
donació. Quan es deixa documentació en dipòsit, el donador pot posar restriccions respecte a la seva consulta o 
exposició. Quan es fa en transferència, tots el llibres els arriben ja reglamentats, arreglats i ordenats. Pel que fa a la 
donació, el donador dóna totalment els llibres, documents, fotografies, etc. a l‟arxiu. 
Quina utilitat tenen aquests documents? 
Normalment, els documents serveixen per a historiadors, estudiants, investigadors, etc. que estiguin realitzant una 
recerca històrica. Els particulars acostumen a consultar alguns documents notarials per a aclarir algun aspecte 
respecte una herència, o unes obres, etc. Per exemple, si dues persones disputen per una terra que els dos afirmen 
que és seva, es consulta l‟última herència de cada disputant i es veu de qui és.  
Altres notes 

Les instal·lacions de l‟arxiu de Cervera consten d‟un 
rebedor amb el despatx vidriat de la directora, la zona 
de consulta proveïda de taules, cadires i petita 
biblioteca i l‟arxiu pròpiament dit. Les persones 
s‟esperen a la zona de consulta mentre l‟arxivera els va 
a buscar el que han demanat a l‟arxiu. Abans de fer la 
consulta, s‟ha d‟omplir un full amb algunes dades 
personals (fotografia). 
Cal destacar el gran fons que tenen d‟Agustí Duran i 
Sanpere, que fou un historiador i arqueòleg (i erudit en 
general) molt important a Cervera, i del qual es senten 
molt orgullosos. Aquest consta de fotografies, retalls de 
premsa, documents, cartells, correspondència amb gent 
famosa, etc. que ajuden a veure com era la Cervera 
antiga.     
Experiència personal 
L‟arxiu de Cervera té la gran sort de tenir unes 
instal·lacions molt adequades per a ser un arxiu. A més 
a més, han sabut aprofitar-les molt bé, muntant aquelles 
bastides perfectes per aprofitar al màxim l‟espai, tant 
d‟ample com d‟alt. La veritat és que vaig gaudir molt de 
la visita, perquè les encarregades van ser molt obertes i 
no van tenir cap problema per ensenyar-me tot el que 
volgués o explicar-me tot el que desitgés. Em van 
semblar molt competents i professionals, tot i que es 
notava que no estaven gaire avesades a rebre visites 

de nens de 3r d‟ESO, perquè a vegades no sabien molt bé que més explicar-me. De totes maneres, es notava que 
l‟arxiu gaudia de molta vida gràcies a historiadors, investigadors, etc., i que era gràcies al personal i al magnífic fons 
del que disposen. Tot i així, em sembla que haurien de disposar de més treballadors, però això ja és un aspecte de 
la Generalitat de Catalunya.  
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Fotografies 
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3.5.3. Arxiu d’Igualada 
Direcció: Plaça de la Creu, 18. 08700 Igualada. 
Telèfon: 93 804 44 56 
Contacte amb: Marta Vives i Sabaté (directora comarcal de l‟Anoia) 
 
Quin tipus de documents tenen? 
Tenen tots aquests tipus de documents: 
 Fons de la Generalitat de Catalunya 
 Fons de l‟Administració Local 
 Fons de l‟Administració Reial i Senyorial 
 Fons Notarials 
 Fons Judicials 
 Fons Registrals 
 Fons d‟Institucions 
 Fons Religiosos 
 Fons d‟Associacions i Fundacions 
 Fons Comercials i d‟Empreses 
 Fons Patrimonials i Familiars 
 Fons Personals 
 Col·leccions  

Aproximadament de quins segles? 
El document més antic és d‟aproximadament l‟any 1280, escrit en llatí, i els més recents són de l‟any 2000.   
Tenen còpies dels originals? 
Avui en dia estan començant a digitalitzar documents i llibres, però el procés és lent per culpa de la gran magnitud 
d‟informació a digitalitzar i per les poques persones que treballen a l‟arxiu (la directora i dos treballadors més). 
Depenent del document ho fan empreses especialitzades.  
Com els guarden? 
Com que el local és un dels primers arxius que es van crear (anys 86), no disposen de cap mena de regulació de 
temperatura i humitat. La temperatura oscil·la més sovint que no pas la humitat, que s‟acostuma a mantenir a un 50-
60%. De fet, l‟arxiu d‟Igualada està mal orientat; tots els arxius han d‟estar orientats cap al nord per evitar els danys 
que provoca el sol, i el d‟Igualada està orientat cap al sud. Això provoca que tot el que estava escrit en bolígraf amb 
el temps s‟ha anat esborrant, que la tinta dels documents claregi, etc.  
A vegades també tenen goteres, però s‟arreglen sempre ràpidament.  
La directora ha comentat que estan pendents d‟un canvi de local. Aquest deixa molt que desitjar per a les condicions 
esmentades.         
Com els organitzen? 
Els documents estan sempre organitzats per ordre d‟arribada (dins del fons que els correspongui). Tots els 
documents i llibres tenen un nom, escrit també en un llistat a l‟ordinador (un inventari) on diu l‟armari on es troba. 
D‟aquesta manera, resulta fàcil i ràpid trobar el document desitjat.  
Els documents es troben dins d‟armaris movibles que estan numerats de tant a tant. Tots els documents de dins 
l‟armari tenen un nombre que està entre els dos nombres de l‟armari.   
Estan protegits del foc, de la humitat, etc.? 
Els armaris on es troba tota la documentació són compactes i antifocs. A més a més, disposen d‟alarmes antifum i 
d‟alarmes antirobatori; al local no hi ha diners, però les alarmes antirobatori estan instal·lades per evitar actes de 
gamberrisme amb finalitats poc beneficiables per a les instal·lacions i el patrimoni.     
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Com els analitzen? 
Quan els arriben documents, els llegeixen i els organitzen (si aquests estaven ordenats mitjançant un ordre concret, 
el respecten). Si són documents administratius, es pot veure si falten altres documents relacionats amb el tema, i 
aleshores s‟apunta a l‟inventari per si algun dia els arribés aquells documents relacionats. En cas que el llibre o 
document necessiti una mica de neteja, ho fan ells mateixos; primer de tot amb un drap humit treuen la pols, 
ajudant-se d‟un aspiradoret i/o un pinzell. Després rasquen el pergamí (pell de cabrit) amb pols de goma d‟esborrar. 
Si fos necessària una neteja més profunda ho demanarien a una empresa especialitzada.  
Si el document o llibre es troba en un estat de precarietat massa profund com per a poder ser llegit, es restaura el 
llibre. Algunes monges els han fet una excel·lent feina, com les monges restauradores de les Puelles.  
Finalment, es prenen dades com la data, el lloc, el tipus d‟acte, els personatges... i es fa un petit resum. Tota 
aquesta informació es classifica als inventaris digitals i en paper.       
Els analitzen paleògrafs? Com resulta la tasca? 
Normalment, les persones que analitzen documents són historiadors, paleògrafs, administratius, etc. Segons la 
directora, gairebé mai necessiten ajuda per entendre textos, ja que ella és historiadora especialitzada en paleografia 
i per tant ja sap les abreviatures, les grafies, etc.   
Com i de qui adquireixen els documents? 
Els fons administratius i públics obligatòriament han de donar els documents a l‟arxiu. També reben llibres, 
documents, col·leccions, etc. per transferència. Per transferència significa que el donador es pot reservar alguns 
documents, és a dir, que s‟hagin de disposar d‟uns certs requisits per a poder-lo consultar.  
Quina utilitat tenen aquests documents? 
La funció de l‟arxiu en general té la funció de preservar la història. A vegades, estudiants usen els documents per 
alguns treballs, i a vegades també són necessaris per a serveis jurídics; si algú necessita demostrar que un terreny 
és seu, pot recórrer a documentació notarial antiga per demostrar-ho.   
Altres notes 
Les instal·lacions de l‟arxiu d‟Igualada consten d‟una sala de feina (i zona de consulta), amb el despatx de la 
directora, una sala per a netejar documents i l‟arxiu pròpiament dit.  
Caldria destacar un document que m‟ensenyaren en hebreu, molt curiós per la cal·ligrafia que mostrava. Aquest 
document (que eren uns capítols matrimonials), com tants altres, havia estat utilitzat (girat) posteriorment com a 
tapes d‟un llibre.  
També tenen dibuixos i mapes, a més a més de postals, cartes, fotografies, cartells publicitaris, etc.  
Com ja s‟ha esmentat, estan pendents d‟un canvi de local, millor, perquè a més a més de les males condicions 
d‟aquests ja no els caben més llibres. Avui en dia tenen ni més ni menys que uns 3.700 metres lineals. Gairebé 4 
quilòmetres.  
Experiència personal 
L‟arxiu d‟Igualada és també força gros (tot i que no es pot comparar amb el de Cervera) i una mica més laberíntic; 
s‟ha de saber on i com estan classificats els documents. També vaig gaudir molt d‟aquesta visita, gràcies a la 
directora que va ser la que em va facilitar la visita. Era molt amable, oberta i sobretot molt entenedora.  
Entenc perfectament que vulguin marxar d‟aquell local, tot i que tampoc vaig veure grans inconvenients. Potser el 
pitjor era que, a l‟estar mal construït, amb els documents orientats al sud, aquests perdessin color per culpa del sol.  
Cal dir que també vaig pensar que tenien un gran fons, molt variat i amb molta quantitat de documents. Em va 
sorprendre molt que gairebé tinguin 4km lineals i que netegin el pergamí amb pols de goma d‟esborrar. A mi mai se 
m‟hauria acudit i potser ho practicaré amb els meus propis documents.     
En resum; de la visita a Igualada en vaig aprendre i gaudir molt.   
Fotografies 
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El mateix llibre original (esquerre) i còpia restaurada (dreta). 
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3.5.4. Registre civil de Montmaneu 
Direcció: Carrer de la Panadella, 8-10. 08717, Montmaneu.   
Telèfon (ajuntament): 93 809 20 10  
Contacte amb: Maria Dolors (secretària) 
 
Quin tipus de documents tenen? 
El registre civil de Montmaneu disposa únicament de llibres de naixement, de matrimoni i de defuncions.   
Aproximadament de quins segles? 
Com que és un registre civil, no tenen documents molt antics. Actualment, en disposen des del 1800 fins a 
l‟actualitat 
Tenen còpies dels originals? 
Ells no disposen de còpies dels originals; tan sols en els registres més rellevants i grossos s‟esta començant a 
digitalitzar els llibres. 
Com els guarden? 
No tenen cap mesura especial i específica per guardar-los.  
Com els organitzen? 
Tenen els documents organitzats en tres seccions; naixements, matrimonis i defuncions. Dins de cada secció, els 
llibres i documents s‟organitzen cronològicament.  
Estan protegits del foc, de la humitat, etc.? 
Les instal·lacions no són tan importants com per tenir seguretat contra foc, humitat, etc. Ni tan sols disposen 
d‟alarmes antirobatoris. De totes maneres, la documentació de la que disposen tampoc és tant important com per a 
voler ser robada.   
Com els analitzen? 
Els llibres dels que disposen no s‟analitzen, tan sols s‟utilitzen quan són necessaris i quan ja són molt antic són 
traslladats a arxius, on potser sí que s‟analitzen o s‟estudien amb profunditat.   
Com i de qui adquireixen els documents? 
Normalment, adquireixen els documents dels mateixos parents, 
donat que en un registre civil tan sols tenen documents 
familiars. A vegades, si es tracta d‟un casament religiós és el 
mateix capellà que porta la documentació, tot i que cada cop 
això és menys freqüent.   
Quina utilitat tenen aquests documents? 
La principal utilitat d‟aquests llibres que disposen són per a 
consultar-los a l‟hora que hi ha defuncions, herències, llibres de 
família, etc. També s‟usen per a saber com es deia, o quan va 
néixer, o quan va morir, etc. una determinada persona. 
Experiència personal 
Aquesta entrevista la vaig haver de fer per telèfon, així que no 
he pogut veure el registre civil per dins, només per fora. La 
causa de no haver pogut visitar-lo va ser la secretària. Em va dir 
que no es podia entrar ni fer fotos, ja que l‟alcalde no ho 
permetia. Com que Montmaneu és un poble tan petit, a 
l‟ajuntament tan sols s‟hi va alguns dies de la setmana, i només 
la secretària. A Igualada i a Cervera vaig preguntar per què 
creien que no m‟havien permès l‟entrada. Tan a un lloc com a 
l‟altre em respongueren el mateix; com que aquests pobles són 
tan petits, i mai ningú demana res semblant, apilen els 
documents sense gaire ordre, i aleshores no els agrada que la 
gent ho vegi. De fet, temps enrere havien demanat ajuda a 
l‟arxiu d‟Igualada per endreçar el registre civil. Això, però, són 
suposicions, és clar.    
  
 
 
 

 

 
 
 

Única fotografia obtinguda 
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4. CONCLUSIONS 

A la introducció s‟explicava que l‟objectiu d‟aquest treball era trobar proves que demostressin que la meva hipòtesi 

era certa. Aquesta deia així: 

 

“Els documents antics són una font de coneixement bàsic i fiable per revelar les relacions familiars i patrimonials” 

 

Dit en altres paraules, la meva hipòtesi significa que es pot arribar a construir un arbre genealògic i patrimonial 

només amb documentació antiga, i que, en general, les fonts escrites revelen molt més que paraules; ens mostren 

com vivia la gent (parlant del poder econòmic, de les feines, de les relacions familiars, de les dots, etc.). 

 

I, després del procés d‟elaboració de la tesina, puc afirmar que la meva hipòtesi era correcta. A continuació es 

desenvolupen els arguments en els que em baso per a poder afirmar-ho:  

Els documents antics són una font de coneixement. Cal dir, però, que la paleografia en sí no verifica el contingut 

dels documents (això ho duu a terme l‟arqueologia). Això ho puc corroborar perfectament, ja que m‟ha portat molts 

problemes el fet que la informació que contenen els documents pugui ser veritable o falsa. Durant tots els anàlisis 

pràctics fets als documents del Marc Teòric, un avantpassat meu, anomenat Joan Companys Raich, no duia aquest 

nom, sinó Joan Companys Mensa o Joan Companys Alegret. No va ser fins un document posterior, Inventari 1923, 

en què tot l‟assumpte es va aclarir perquè s‟especificava que hi havia hagut una equivocació a l‟hora d‟escriure el 

cognom matern, que Joan Companys Raich es deia així i no de cap altra manera. Un altre exemple que demostra 

que la informació dels documents pot ser veritable o falsa és que al document Manifestació d’herència i repudiació 

de 1958 és diu que la segona esposa de Josep Companys Cusiné, Flora Solà Gumà, repudià l‟herència, la quinta 

marital i l‟any de plor, però la font oral del meu avi m‟informà que la quinta marital (llegítima) i l‟any de plor (viure a la 

casa del difunt durant un any, amb les necessitats bàsiques pagades pels fills) sí que les rebé.     

De fet, existeixen vàries metodologies per a dur un estudi paleogràfic, i s‟han de tenir en comte tots els aspectes que 

inclou un cert text; des d‟aquest per ell mateix (grafia, abreviatures, etc.) fins a l‟època en què va ser escrit, o la 

necessitat que va tenir la persona que va demanar a un escrivent que li redactés el document. Cap document dels 

que he estudiat, ni tan sols dels que tracten del mateix, com per exemple les compra –vendes de 1868, 1918 i 1927, 

expliquen el mateix, ni de la mateixa forma ni amb la mateixa estructura i vocabulari. Per això a vegades he trobat 

paraules que eren sinònimes o amb un significat molt semblant, com per exemple la llegítima i la quinta marital.   

Una prova concloent que demostra que els documents antics són una excel·lent font de coneixement és que tan sols 

amb aquests he pogut situar totes (o gairebé totes) les terres i béns que s‟esmentaven als documents, i que, gràcies 

a les anàlisis fetes anteriorment, vaig saber trobar. Cal recordar que els documents que jo vaig analitzar i resumir 

eren notarials (escrits per un notari. Alguns notaris de les meves escriptures s‟anomenaven Plàcido Llucià i Mas, 

Josep Cisquer i Foraster, Josep Pinyol i Agulló, etc., i sempre duien el títol de “Don”), i que, per tant, eren el màxim 

d‟objectius que poden ser documents escrits a mà per una persona amb personalitat pròpia. Per explicar-ho d‟una 

manera més gràfica, podríem fer la comparació que no és el mateix un poema escrit per un ordinador que aquest 

mateix escrit a mà, ja que en el segon es veuen les primeres temptatives d‟escriure una frase, on s‟ha escrit pels 

plecs (si s‟ha dut a la butxaca, si s‟ha dut en una carpeta, si s‟ha tirat o mullat, etc.), la grafia personal, etc.      

 

Per tant, també podem dir que és correcta la part de la meva hipòtesi que diu que les fonts escrites revelen molt 

més que paraules.  

Cal recordar que les paraules tan sols són el mètode d‟expressar el “per què” d‟un text; l‟important és el que 

signifiquen i el que se‟n pot extreure del conjunt. Podríem posar l‟exemple de totes les anàlisis a documents notarials 

realitzades al Marc Pràctic. A cada apartat de “Temes relatius al text”, “Numismàtica”, “Toponímia” i “Descripció 

interna” es pot corroborar que gràcies a simples cites, expressions, afegiments, etc. escrits per l‟escrivent es poden 

conèixer aspectes tals com què són les cèdules personals, l‟expressió “enagenar a título oneroso”, el sistema 

emfitèutic, les dots, els escuts, els cèntims, els mil·lèsims, les pessetes, els jornals de mules, la “parte cochería”, e l 

dret de fadiga, el “parcero”, la quinta marital, l‟any de plor, la llegítima, etc. Totes aquestes petites aportacions són 

un fil perfecte per estirar i descobrir història enterrada pel pas del temps.  

La meva visita als arxius també va ser molt fructífera per a demostrar aquesta part de la hipòtesi. Tant una directora 

com l‟altra (la de Cervera, Dolors Montagut, i la d‟Igualada, Marta Vives) em van remarcar la importància que tenen 

els seus fons (especialment el de Duran i Sanpere de Cervera), i m‟explicaren que els seus llibres, i tots els textos 
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en general, s‟han de conservar per a poder continuar preservant la nostra història i cultura. Vaig poder observar no 

només textos, sinó també, per exemple, partitures musicals, fotografies i cartells, que són altres formes de conèixer 

la cultura popular d‟una regió, potser d‟una forma més indirecta però més real que un text escrit per un notari culte. 

No tant enrere en el temps, la gent no rebia formació, i per tant les seves distraccions/aficions no podien ser 

exactament les mateixes que les d‟un notari amb cultura. Per exemple, a varis dels meus documents, l‟avi del meu 

avi expressa no saber ni firmar. Per tant, era analfabet, quan la majoria de persones sense formació acostumen a 

ser semianalfabets gràfics (posseeixen una competència d‟escriptura extremadament reduïda, que els fa capaços 

d‟escriure textos brevíssims com signatures, sèries alfabètiques, comptes, etc.).      

  

Els documents antics revelen relacions familiars i patrimonials. Aquesta part de la hipòtesi ha estat 

perfectament demostrada; amb l‟ajuda dels documents i les anàlisis realitzades a aquests (Compra venda 1868, 

Capítols matrimonials 1905, Escriptura d‟establiment 1913, Compra venda 1818, Inventari 1023, Compra venda de 

dos terrenys 1927 i Manifestació d‟herència i repudiació 1958) he pogut remuntar enrere, fins a principis del segle 

XIX, i trobar els meus avantpassats (concretament set generacions) i les seves terres (com podrien ser Serra 

Espinagosa, Comagrassa, Hort del Prat, Vinya del Sanyó, Sota lo Castellot, etc), tant adquirides per herència o per 

compra pròpia.  
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5. valoració personal 

La realització d‟aquesta tesina; De iure et de facto, ha resultat apassionant, i estic contenta amb el resultat final. 

Gràcies a la rigorosa organització que he seguit (pla de treball per trimestres de la introducció), he pogut gaudir del 

procés sense anar justa de temps. Al contrari de com feia en les “Proves Obligatòries” (treballs anteriors a la tesina), 

aquest treball m‟ha obligat a dedicar-m‟hi una mica cada dia, a més a més dels caps de setmana, ja que cada dijous 

volia lliurar nou material a l‟Escola.     

 

Veient ara el resultat final, puc confirmar la meva suposició inicial que m‟agradaria i em seria profitós dur a terme 

aquest estudi, tot i que he de confessar que en un principi estava una mica preocupada pel resultat i la qualitat final, 

ja que és la meva primera tesina. També cal dir que aquesta suposició inicial ha estat reforçada per aspectes que en 

un principi no veia possible realitzar però que al final s‟han pogut complir, com per exemple les visites als arxius, que 

era un punt important del meu treball que no depenia únicament de mi, sinó també de les institucions en qüestió.  

 

Respecte les propostes que em feia a la introducció, totes han estat complertes, especialment la que deia que 

m‟agradaria utilitzar més llibres que pàgines web, per qüestions de fiabilitat d‟informació.  

 

Aquest treball m‟ha gratificat molt personalment; saber qui i com era la meva família materna (família Companys), 

els meus avantpassats. Una tasca que tenia a la llista de coses a fer però que mai m‟havia plantejat realment de 

forma seriosa i que, gràcies a la tesina, he fet. Tal com deia a la introducció, crec que la il·lusió i la motivació a l‟hora 

de fer un treball és molt important, i, com que ja en un principi ho estava molt, la tasca no se m‟ha fet feixuga. És clar 

que hi ha hagut punts de la tesina que m‟han interessat o agradat més i d‟altres menys. Per exemple, el Marc Teòric 

en general no m‟ha entusiasmat gaire, i anar a fer les fotografies a les terres i les visites als arxius m‟ha encantat. 

Les anàlisis als documents en un principi m‟agradaven molt, però al cap d‟una estona de llegir tant i no entendre 

gaire me‟n cansava. Era una feina per fer poca al dia però a cada jornada.    

 

Per a una persona de 14 anys com jo, resulta molt satisfactori que els adults (professionals del tema tractat o no) 

comprenguin i valorin la teva feina, que en vulguin còpies o que, simplement, et felicitin. Un treball de tal 

envergadura acostuma a ser adjudicat a persones de més edat i segurament amb una formació acadèmica 

pràcticament complerta. Espero que les persones que posteriorment consultin el meu treball tinguin en compte les 

dificultats afegides a l‟edat, com per exemple l‟entrada a institucions específiques o segons quina obtenció 

d‟informació. A vegades la mare havia d‟intervenir-hi perquè a mi no em donaven la informació que buscava quan 

els deia el curs que faig.   

 

Així doncs, el que vull dir amb tota aquesta explicació, és que he quedat molt contenta i satisfeta del resultat final, i 

que sens dubte la tornaria a començar o en faria una segona part.     
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6. GLOSSARI 
 
Analític: Relatiu o pertanyent a l‟anàlisi.  
Argenter: Persona que treballa l‟argent; persona que ven objectes d‟argent i d‟altres metalls preciosos, joier.   
Calúmnia: Imputació greu i falsa contra algú. | Delicte consistent en l‟atribució conscient a una persona d‟un fet fals 
que origina un procediment d‟ofici.  
Cèdula personal: Document d'identitat creat el 1874 a l'estat espanyol (amb precedents des del 1854), renovable 
anualment, que era ensems d'exacció tributària proporcionada, segons la seva classe, a la posició econòmica de 
l'interessat. 
Clixé: Planxa de metall o de qualsevol altre material susceptible a ser gravat o emmotllat en què es reprodueix en 
relleu una composició, una imatge, etc. | Motlle en forma de trepa emprat en la impressió serigràfica. | Frase o 
expressió estereotipada, sens cessar repetida. 
Codicologia: Ciència que s‟ocupa de les característiques externes i de les tècniques de composició de llibres 
manuscrits i també dels primers llibres impresos.  
Compel·lit: (Compel·lir) Obligar a fer quelcom emprant la força, l‟autoritat.  
Confinar: Estar situat als confins d‟un país, fronterejar; dos països, tenir uns confins comuns; ésser veí. | Condemnar 
a confinament. | Tancar (algú) dins un espai limitat.     
Contesa: Acció de contendre, disputa, baralla, altercació, competició.  
Enjudiciament: Acció d‟enjudiciar; instrucció legal d‟un assumpte litigiós.   
Estupre: Acte de violar una verge.  
Eximent: Que eximeix. | Dit de la circumstància que allibera la responsabilitat criminal.  
Furt: (Furtar) Robar d‟amagat, sense violència ni intimidació.   
Graficolibrària: (la paraula graficolibrària no consta en el diccionari, però si gràfic i librària per separat). 
 Gràfic: (Grafia) Símbol o conjunt de símbols amb que es representa un so o un mot.  
 Librària: Dit de la lletra manuscrita emprada esp. En la còpia de llibres, caracteritzada per la claredat, la 

regularitat i la simetria.  
Humanisme: Renovellament dels estudis clàssics que arrelà en la literatura italiana i s‟imposà per tot Europa, 
contemporàniament al Renaixement. | Conjunt de doctrines i actituds pròpies dels humanistes del Renaixement. | 
Tendència a valorar l‟home com el valor suprem.  
Ideologicoreligiós: (la paraula ideologicoreligiós no consta en el diccionari, però si ideològic i religiós per separat). 
 Ideologia: Sistema d‟idees. 
 Religió: Conjunt de creences i pràctiques que tenen per objecte retre culte a la divinitat; observança 

d‟aquestes creences i pràctiques 
Imperícia: Qualitat d‟imperit, manca d‟habilitat. 
Imperit: Inexpert.  
Injúria: Ofensa feta al nom, a l‟honor, d‟altri, amb paraules o amb actes. 
Monosèmia: Propietat per la qual una unitat lèxica té un sol significat.  
Numismàtica: Ciència que estudia l'origen i el desenvolupament de la moneda, com a testimoniatge històric, social, 
econòmic i artístic. 
Omissió: (Ometre) Deixar de banda (quelcom que calia dir o fer).  
Parcer: Persona que pren o arrenda la terra a parts.  
Personar-se: Comparèixer en un judici per constituir-s‟hi com a part. 
Plet: Contesa, diferència, litigi, esp. judicial entre parts. | Causa criminal.   
Pseudociència: (la paraula pseudociència no consta en el diccionari, però si el prefix pseudo- i ciència per separat). 
 Pseudo-: Prefix que significa “fals”, ”espuri”. 
 Ciència: Coneixença exacta d‟un cert ordre de coses; conjunt de coneixences resultant de l‟estudi.  

Rapte: Acció d‟emportar-se amb si per la violència, per seducció (algú, esp. una dona). 
Renovellament: (Renovellar) Donar nou vigor (a alguna cosa), animar d‟una força nova; fer reviure.  
Reu: Que ha comés una culpa, culpable.  
Tipològic: (Tipologia) Classificació en tipus. | Tipologia lingüística: Descripció i classificació en funció d‟uns 
determinats trets estructurals elegits prèviament i de les afinitats que en resulten. || Disciplina dedicada a l‟estudi de 
les formes de les lletres i per ext. De qualsevol forma gràfica.    
Trepa: Qualsevol del trossos de roba de distint color que es posaven com a adorn als vestits. | Làmina de zinc, cartó, 
etc., rígida, perforada adequadament que s‟empra per a fer marques de pintura en una superfície.   
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7. FONTS D’INFORMACIÓ 
 7.1. Bibliografia 

7.1.1. Llibres 
ANTÓN MELERO, Pablo, Introducción a la Restauración Artesanal de Libros. 1a edició 1995, Cuesta de Santo 
Domingo, 3-28013 Madrid, Espanya. Editorial Ollero & Ramos Editores, Col·lecció: Tipus. 
ISBN 84-7895-031-1 
Extret de: Biblioteca Sofia Barat. 
 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Jesús. MONTAÑO RUBIO, Dolors. PLANAS SÁNCHEZ, Eduard. Història del Món 
Contemporani. Edició: 1998. Passeig Sant Joan Bosco, 62. 08017, Barcelona. Editorial Edebé. 
ISBN: 84-236-4530-4 
Extret de: Llibre deixat per un mestre (llibre de text). 
 
Guia. Arxiu Històric de la Ciutat. Editorial Ajuntament de Barcelona. 
ISBN 84-7609-753-0 
Extret de: Biblioteca Pública Sofia Barat. 
 
LÁZARO, Fernando, Lengua Española. Edició: 1989. Ctra. De Barcelona, Km 11, 200. 28022, Madrid. Editorial 
Anaya. 
ISBN: 84-207-3213-3 
Extret de: Llibre deixat per un mestre (llibre de text). 
 
MASTROPIERRO, Maria del Carmen, Archivos Públicos. 1a edició, març del 2008, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, U.S.A. Editorial Alfagrama editores, Col·lecció: Archivística.  
ISBN 978-987-1305-31-5 
Extret de: Biblioteca Pública Sofia Barat. 
 
MONTAGUD BORJA, Jose Maria, Divagación Histórica a través de un testamento del siglo XVIII. Edició privada de 
250 exemplars, numerats de l‟1 al 250. Edició número 111. Editorial Aries. 
Extret de: L‟Hemeroteca Municipal de Granollers. 
 
PETRUCCI, Armando, Una lliçó de paleografia. Traductor: Guillem Calaforra. 1a edició 2008, Espanya. Editorial 
Universitat de València, Col·lecció: Educació, Materials. 
ISBN 84-7738-64-11-2 
Extret de: Biblioteca Pública Fort Pienc. 
 
RIESGO TERRERO, Ángel, Introducción a la Paleografía y a la Diplomática General, 1a edició, Vallehermoso 34, 
28015 Madrid, Espanya. Editorial Síntesis, Col·lecció: Letras Universitarias. 
ISBN 84-7738-64-11-2 
Extret de: Biblioteca Pública Fort Pienc. 

 

7.1.2. Diccionaris i enciclopèdies 
ALBERTÍ, Santiago, Diccionari de la Llengua Catalana. 25a edició: desembre de 1989, C/ Constitució, 19. 
Barcelona. Editorial Albertí, C/ Trafalgar, 76.  
ISBN: 84-7246-058-4  
Extret de: Llibre particular. 
 
Diccionari castellà-català català-castellà vox. 1a edició a Barcelona. Biblograf S/A. C/ Calàbria, 108.  
ISBN 84-7153-109-9 
Extret de: Llibre particular.  
 
Diccionario escolar de la lengua espanyola. 3a edició: març 1975. Passeig de Carles I, 136. Barcelona. Editorial 
Biblograf. 
ISBN: 84-7153-172-0 
Extret de: Llibre particular. 
Diccionario Secundaria y Bachillerato de la lengua espanyola. 3a edició: juliol 2002. Editorial Anaya, colecció Vox 
Educación. 
ISBN: 84-8332-057-6 
Extret de: Llibre particular. 
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Institut d’estudis catalans diccionari de la llengua catalana. 1a ed., Barcelona. Enciclopèdia catalana S.A., edicions 
62 S.A., Publicacions de l‟Abadia de Montserrat S.A., Editorial Moll S.A. i edicions 3 i 4 S.A. 1995 
ISBN 84-412-2477-3 
Extret de: Llibre particular.   
 
 

 7.2. Pàgines web 
 

PÀGINA QUÈ N‟HE TRET? 

http://www.cervantes.es  Traductor.  

http://buscon.rae.es/draeI/html/cabecera.htm 
 

Pàgina de la Real Academia Española, 
traductor i diccionari.  

http://www.enciclopedia.cat/ Enciclopèdia catalana virtual.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Paleograf%C3%ADa  Informació sobre paleografia.  

http://www.portalplanetasedna.com.ar/numero_medida1.htm  Web de mesures de superfície antigues. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Numism%C3%A1tica  Informació sobre numismàtica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diplomatica  Informació sobre la diplomàtica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bibliologia  Informació sobre la bibliologia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Epigraf%C3%ADa  Informació sobre l‟epigrafia.  

http://vhaj.tripod.com/INDEX.htm  Informació sobre la paleografia.  

http://www.elmundo.es/anuario/2001/sec/eco/391.htm  Valor adquisitiu de la pesseta. 

http://ws1.grupobbva.com/BBVA/tlwwsimonedaServEstu.html  Simulador del valor adquisitiu de la 
pesseta. 

http://www.coac.net/COAC/agrupacions/PeritsForenses/documentacio  Valor adquisitiu de la pesseta. 

http://www.educacion.es/exterior/ad/es/publicaciones/Aula_Abierta2_
Familia.pdf  

Informació sobre els capítols matrimonials. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Adjucat/menuitem Informació de la Generalitat sobre els 
registres civils a Catalunya. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni/menuitem Informació de la Generalitat sobre els 
arxius a Catalunya. 

 
 

 7.3. Altres recursos 
 

 Apunts: La paleografia y la diplomática moderna.  
 

 Fotocòpies de la tesina: Una herència magra, realitzada per Ramon Antonijoan Pintor i Albert Serra 
Montero, al 1994.  

 
 Fotocòpies del treball: Arbre genealògic de la família Queralt-Companys, realitzat per Montserrat Martí 

Queralt, al 1991 aproximadament.  
 

 Fotocòpies del treball: Fuentes informáticas para Paleografia Latina, realitzat per Juan-José Marcos.  
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8. TESINA EN FORMAT ELECTRÒNIC I EL POWER POINT DE 
LA PRESENTACIÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


