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Divulgar les fonts documentals

Els pergamins -pell d'animals tractada per tal que serveixi com a suport

d'escriptura- conformen el gruix de la documentació més antiga conservada a l'Arxiu

Històric de Reus. Certament, gairebé la totalitat dels documents existents des dels

orígens de la població i fins el l300 ho són. En canvi, pel que fa al paper -l'ús del

qual es va començar a estendre arreu aillarg del segle XIII-, a Reus només es disposa
d'alguna mostra des de la darreria d'aquest segle.

A partir de cap a l300, la majoria de la documentació serà ja en paper, però durant

segles -fins al XVIII-, el pergamí es va seguir emprant de manera preferent per

redactar aquells documents considerats més importants, més solemnes, així com, en

general, també per tots aquells altres documents si es vol més humils, però més propers

a la vida quotidiana de les persones, les disposicions dels quals es consideraven definitives

i que calia conservar permanentment: és a dir, les compra-vendes de cases a de terres,

els censals, els testaments, ...

LArxiu de Reus en conserva un nombre ben notable: unes tres mil sis-centes unitats

aproximadament ----encara no totalment inventariades-, que abracen un període de

temps prou dilatat, comprès entre els anys 1020 i 1797.

Entre les funcions de l'Arxiu hi ha la de posar tota la documentació disponible a

l'abast dels investigadors tot desenvolupant les eines de consulta necessàries, sigui en

forma de guies, d'inventaris a bé de catàlegs. Així mateix, hi ha la de divulgar no

només el patrimoni sinó també la recerca que es desenvolupa a partir d'aquestes fonts

documentals. Aquesta és la missió que té la present col-lecció de llibres de l'Arxiu i

que acompleix mercès a la publicació d'estudis i especialment dels instruments de

descripció de l'Arxiu. De moment, s'ha publicat l'inventari del fons Cels Gamis i ara,

en el present volum, la primera part del catàleg dels pergamins. En aquest cas es tracta

d'un projecte prou ambiciós a causa del seu elevat nombre, de manera que s'ha optat

per publicar-lo en diversos volums, i així aquest primer recull els més antics, compresos

entre els anys 1020 i l350. Es tracta, en total, de des-cents vuitanta-sis documents.

De tots ells -i malgrat que conformen un notable conjunt documental del qual es

poden destacar alguns dels documents essencials per a la història de la ciutat, com són

les dues cartes de població a les concessions del mercat i de la fira, entre altres-, el que
crida força l'atenció és precisament el més antic, que és de l'any 1020 i, per tant, d'un

centenar llarg d'anys abans del primer esment conegut sobre la ciutat: evidentment

no podia ser generat a Reus i de fet correspon a un indret relativament llunyà, com és

el monestir de Sant Pere de Casserres, a Osona.

Ezequiel Goet

Arxiver Municipal
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Una mà assenyalant una rosa. Un dibuix tardà, potser del segle xv, rere la carta de població de 1186. Vol
ser una representació de l'escut de la ciutat, la mostra més antiga del qual-coneguda- és de 1391.

8



9

Els pergamins de l'Arxiu

LArxiu de Reus conserva una col-lecció de pergamins formada per unes tres mil
sis-centes unitats que abasten des del segle XI fins el XVIII. Són de procedència diversa
i aplegats des d'antic a l'Arxiu Municipal. Aquest Arxiu, a més de guardar els fons

pròpiament municipals, és a dir, generats o rebuts per l'Ajuntament aillarg dels temps,
també ha anat sumant altres fons i col-leccions (procedents de l'escrivania comuna,

dels gremis, de la parròquia, de particulars, ... ) que l'han enriquit i complementat.
Alllarg del temps, aquesta col-lecció ha conegut algunes intervencions arxivístiques:

ho podem observar al dors dels pergamins. Molts porten una signatura, formada per
dos números: un es refereix al calaix on era guardat i l'altre, al número d'ordre que
tenia dins d'aquell calaix. Corresponen a la reordenació que es va fer en una data avui

indeterminada, cap a 1800.

En aquesta època es va reordenar tot l'Arxiu i es va fer un catàleg -un volum en

foli de cinc-centes vuitanta-sis pàgines-, el qual sota el títol Indice que manijestaper
orde alphabètich tot lo més digne de notarse en los pergamins, y plicas delpresent arxiu,
presenta la documentació, ressenyada amb un breu regest de cada document, ordena
da alfabèticament, numerada (sense seguir, però, al catàleg, un ordre numèric correlatiu)
i amb indicació topogràfica (per número de calaix o bé de plica).

El catàleg no ho indica, però als pergamins s'observen senyals d'intervencions

anteriors, com ho delaten alguns que porten dues o tres signatures fetes en moments

diferents, tant en xifres com en lletres. A la vegada, també es veu com molts pergamins,
especialment els que es refereixen a censals i a àpoques, mai no se'ls va donar una

numeració, però sí que se'ls va datar: al dors de la pràctica totalitat dels pergamins
figura la data.

A més, al dors de la majoria dels pergamins, amb excepció dels relatius a censals i

àpoques, hi acostuma a haver un regest fet també en aquesta època, i molts, encara,

porten un o més regests anteriors, normalment més breus, fets en diverses èpoques.
Cap a 1800, doncs, la documentació s'instal-lava en calaixos -bàsicament els

pergamins- i en pliques. LArxiu, en aquell moment, disposava de vuit calaixos i de

quaranta-dues pliques que contenien la documentació i cada un dels quals tenia un

ordre numèric independent.
El catàleg, però, no recull els llibres, la qual cosa permet suposar que existia almenys

un inventari específic .que no s'ha conservat, com tampoc no s'han conservat els
inventaris fets per ordre numèric ni cap dels més antics, els quals en aquella època
-si existien- es devien guardar dins la plica núm. 7 (document núm. 8), el regest
del qual diu: "Nota dels papers, privilegis y altres actes té la present vila de Reus en

son Arxiu".
El catàleg, dins d'aquesta mateixa època, va patir els efectes de la humitat i va

restar parcialment malmès; per això es va començar a fer-ne una còpia que conservava



totalment l'ordre anterior, fins i tot amb el mateix títol, del qual, però, només es van

copiar les deu primeres pàgines, tot deixant la resta del volum en blanc. Probablement

perquè el primer catàleg, tot i el desperfecte, podia seguir operatiu. Avui, aquest volum

conserva només part de la coberta i es veu parcialment tacat per la humitat i amb lleus

senyals al llom de l'acció de rosegadors.
Aquesta ordenació va arribar fins a la segona meitat del segle XIX, quan Andreu de

Bofarull-arxiver municipal entre 1863 i 1882- va reordenar novament la totalitat

dels fons i les col-leccions. Se'n conserven tres instruments de descripció:

- "Político"
- "Indices de los legajos y encuadernaciones"
- "Catalogo de pergaminos"

De tots ells ens interessa ara el tercer, el catàleg dels pergamins. Es tracta d'un

volum foliat de cinquanta-vuit folis, escrits fins el foli quaranta-u. Manca el foli trenta

vuit que es veu arrencat.

En primer lloc s'observa que els mil cinc-cents vint pergamins catalogats els va

aplegar per matèries i els va repartir en vint-i-set carpetes, d'acord amb el següent
quadre, al qual s'indiquen també les dates extremes de cada carpeta i el nombre de

pergamins que contenien:

Núm. Títol Dates Nombre de
ordre pergamInS

1 Censals 1336 - 1797 99
2 Pontifici 1321 - 1720 22

3 Almoines 1205 - 1603 451
4 Religiós 1264 - 1671 34
5 Furs i senyoria 1128 - 1608 33
6 Municipi o Comú Ull - 1606 45
7 Mascalbó 1594 - 1611 17

8-9 Censals del segle XIV 1303 - 1399 243
10-11 Censals del segle XVI 1500 - 1598 112

12 Censals del segle xv 1400 - 1499 83
13 Censals de Sant Joan de l'Hospital 1301 - 1605 72
14 Diplomes, privilegis i concessions reials 1117-1487 22

15 Particular 1240 - 1616 85
16 Cambrers 1186 - 1539 22

17 Castlans 1183 - 1370 14
18 Arquebisbes 1305 - 1544 7
19 Fira i mercat 1305 - 1343 6
20 Salou 1327-1512 8
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..... Núm. Títol Dates Nombre de
ordre pergamms

21 Trib 1360 - 1550 18
22 Hospital 1287 - 1487 33
23 Vària i curiós 1269 - 1614 48
24 Sense data i mutilats
25 Jueus 1275 - 1314 15
26 Censals dels segles XII i XIII 1215 - 1297 24
27 Censals del segle XVII 1602 - 1619 7

Total 1520

Com també passa en els altres dos inventaris, l'ordenació dels pergamins que fa
Bofarull permet distingir-hi diverses intervencions arxivístiques anteriors, ja que en

ordenar cada carpeta no ho fa amb una numeració correlativa dels pergamins, sinó

que els ordena seguint un criteri cronològic, encapçalant cada entrada amb l'any del
document, la qual cosa li permet respectar la numeració de l'anterior ordenació, tot

intercalant documents que abans havien estat ordenats numèricament, alfabèticament
o bé de manera cronològica.

Aquest ordre només es trenca en part en dues ocasions: en les "Almoines", on

distribueix els pergamins d'acord amb el nom dels creadors, i a "Vària i curiós" que
estan distribuïts per temes. En tots els casos, però, dins de cada un d'aquests apartats
temàtics, són ordenats cronològicament.

Pel que fa a la descripció, tots els documents tenen un breu regest excepte els
censals de l'Hospital i els dels segles XII al XVII, dels quals només s'indica l'any.

El respecte a l'ordre anterior el concreta incloent al final de cada entrada la signa
tura antiga que, com s'ha dit, era per caixes numerades i per número d'ordre dins les
caixes. Aquesta signatura, evidentment, tampoc no correspon amb l'ordre d'ordenació
de Bofarull, i així es comprova que no hi ha relació entre els noms que dóna a les vint
i-ser carpetes i la caixa on anteriorrnent estaven instal-lats.

Bofarull justificà la inclusió de la signatura antiga en la utilitat que encara podia
seguir tenint, tot i que llavors l'ordre antic per caixes ja havia desaparegut. És per això

que va afegir una "advertencia":

"Por rejèrencias ò consultas que tal vez puedan ocurrir, alfin de cada indica
ción, se halla notado la que trae cadapergamino, esto es: el numero del cajon que lo
contenia y el delpergamino, con las iniciales ey P, cajon, pergamino".

En fer el seu catàleg, Bofarull es va troba que alguns dels pergamins que s'havien
inventariat mig segle abans havien desaparegut. Tot i així també els va incloure en una

entrada que titula: "Nota de los pergaminos que se hallan notadosy han desaparecido" i
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també aquests --que sumen, en total, cinquanta-nou- els cataloga seguint els mateixos

criteris que la resta de pergamins, és a dir, per carpetes i per ordre cronològic, amb el

corresponent regest i la signatura antiga.
No tots els pergamins que esmenta s'havien perdut realment, com seria el cas de la

carta de població -atorgada pel cambrer de la seu de Tarragona, i senyor de Reus,
Joan de Santboi, elI186-, que dóna per desapareguda i que sí que s'ha conservat.

Lordenació de Bofarull va resultar ser la definitiva perquè ha seguit vigent i fins
avui només ha estat puntualment retocada. De fet, els arxivers posteriors es limitaren,
com a molt, a repassar el nombre de pergamins utilitzant de base el seu catàleg, segons
es desprèn de les marques que hi deixaren -fetes amb llapis- assenyalant si havien
trobat a no els pergamins al seu lloc.

Això no vol dir que no hi hagi hagut alguna intervenció posterior: Salvador Vilaseca
-director de l'Arxiu i del Museu Municipal entre 1933 i 1975- els va inventariar i

reordenar de nou ja a la segona meitat del segle xx: tots els pergamins -amb excepció,
una vegada més, dels censals i de les àpoques- van ser fitxats i, conservant sempre la
nomenclatura establerta per Bofarull, se'ls donà una numeració correlativa per carpetes.
Numeració que es va indicar amb llapis al dors dels pergamins. En alguns casos fins es

van completar, en afegir-hi algun pergamí no catalogat per Bofarull i, a més, es van fer

algunes carpetes noves, que sumaren així, en total, trenta. Són les següents (amb
indicació del nombre de pergamins que conté cada carpeta):

Núm. Títol Nombre Nombre
ordre pergamms carpetes

Comú a municipi 44 3
2 Cambrer 26 3
3 Fires i mercats 7 2

4 Tributs 20 3
5 Castlans 12 1

6 Arquebisbes 9 2

7 Diplomes 33 4
8 Hospital 117 6
9 Mascalbó 19 2

10 Port de Salou, Castellvell, 5 1

Masricard
11 Pontific 26 2

12 Furs i senyoria 30 4
13 Salou 5 1

14 Religiós 35 6
15 Almoines a l'església a sagristia de 277 11

Sant Pere i doncelles a maridar
16 Censals del segle xv 92 6

12



13

Núm. Títol Nombre Nombre
ordre pergamInS ,carpetes

17 Censals i àpoques del segle XVI 95 2

18 censals (1 bis) 100 4

19 Censals i àpoques, de 1303 a 112 6

1358
20 Censals i àpoques, de 1500 a 61 3

1603
21 Censals, àpoques, interessos 139 9

particulars, segle XIV

22 Censals del segle XVII 5 1

23 Vària 44 5
24 Vallfogona 58 1

25 Jueus 20 1

26 Àpoques, censals i almoines, de 82 4

1165 a 1572
27 Particular 134 7
28 Vària i curiós 3 4

29 Sense data i mutilats 20 2

30 Família Espuny 11 1

Total 1674

Destaca la presència d'una carpeta retolada "Vallfogona" que correspon a un fons

que va ingressar a l'Arxiu Municipal durant la darrera guerra civil.
S'observa que no' només hi ha entrades noves sinó també com ha augmentat

sensiblement el nombre dels pergamins inventariats, amb un total de cent cinquanta
quatre documents més. Així com també no sols hi ha hagut un augment documental
sinó que en molts casos hi ha hagut una reubicació dels pergamins, perquè es veu que

cap carpeta no manté el mateix nombre de documents que va establir Bofarull.

Després de la intervenció de Vilaseca, només s'han fet revisions del seu inventari,
primer a càrrec de Salvador Ferrando -arxiver entre 1980 i 1991-, i finalrnent pel
director de l'arxiu comarcal, Sabí Peris, que ha corregit algunes de les datacions que

figuren al dors dels documents, així com també els-ha inventariat, utilitzant com a

unitat de descripció les carpetes.
Actualment, doncs, se segueix conservant aquesta mateixa ordenació en carpetes,

tot i que, físicament, els pergamins avui -sense perdre l'ordre anterior- estan

distribuïts per formats i per tant col-locats en diferents carpetes adients a aquesta
disposició. Això fa que la majoria de les carpetes avui se subdivideixin en més d'una,
d'aquí la darrera columna del quadre precedent, que indica en cada cas el nombre de



carpetes que correspon a cada entrada. A més, ha augmentat el nombre total de

pergamins perquè jo mateix en vaig fitxar uns tres-cents més -tots ells censals dels

segles XVI i XVII- que, fins a la data, no havien estat mai inclosos als inventaris i que,

per tant, no figuren reflectits al quadre anterior.

***

D'acord amb la tradició del fons, que sempre ha considerat els pergamins com a

col-lecció factícia, per a la present edició se segueix mantenint aquest caràcter, de
manera que els documents han estat novament reordenats i numerats, aquest cop

seguint un criteri cronològic global, superant la divisió que ens ha pervingut en carpetes

per matèries, però tantmateix respectant-la i conservant-la físicament, de manera que
cada entrada remet, per a la seva localització, al nom de la carpeta i al número del
document fixat per Vilaseca.

Cada entrada conté les següents dades:

- Número d'ordre

El número d'ordre respon exclusivament al criteri cronològic d'ordenació de la

totalitat dels documents.

- Datació

S'indica sempre d'acord amb el còmput actual, però pel fet que el present catàleg
només recull la documentació fins a 1350, gairebé tots els documents originàriament
van ser datats pel còmput de l'Encarnació, de manera que es fa també imprescindible
afegir-hi la datació original, que ve indicada rere l'anterior i posada entre claudàtors.
Només s'exceptua la doble datació en els casos que el document va ser datat

originàriament per l'any de la Nativitat:

Quan no hi ha data, a no és legible, s'indiquen les dates extremes conegudes de
l'activitat del notari, a bé del rector, separades pel signe /.

Finalment aquest apartat es completa, sempre que això és possible, amb la indicació
dellloc on s'ha generat el document. A la majoria dels documents, però, no figura el
lloc de producció, i en canvi sí que assenyalen ellloc d'on era el notari. En aquest
darrer cas també es fa constar a la datació el nom de la població, però per tal de
diferenciar-he, s'assenyala entre parèntesis. Ara bé, no s'indica en cap cas -perquè
són la gran majoria dels documents- quan el notari és de Reus.

- Contingut

En aquest apartat s'ha optat per fer una descripció al més concisa i a la vegada
completa possible. En general, s'assenyala el nom de les persones atorgants, el tipus de
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- Signatura

document i esquemàticament les disposicions fonamentals. Pel que fa a la moneda

que s'esmenta sense més indicació, correspon sempre a la barcelonesa.

-Volum

Pel que fa a la localització física dels documents, s'indica el nom de les carpetes,
segons el quadre assenyalat més amunt, i el número d'acord amb el seu ordre.

15

Quant al volum, o dimensions físiques, s'indiquen concretant les mides de cada

pergamí, expressades en mil.límetres i reduïdes en múltiples de cinc, assenyalant sempre
primer l'alçada i després l'amplada.

- Trasllats

Sempre que es tracta d'un trasllat, s'indica explfcitarnent i s'esmenta ellloc i la
data en què es va fer, seguint el mateix criteri exposat abans per la datació, tant pel que
fa ailloc de producció com expressant la data d'acord amb el còmput actual i entre

claudàtors si és calendada per l'Encarnació.

- Conservació

Pel que fa a l'estat de conservació dels pergamins, en general és bo, de manera que
en aquest apartat al catàleg no se' n fa especial menció tret dels casos contraris, és a dir,
quan el pergamí està ratat, sobretot amb pèrdua de part del text, o bé presenta taques
que dificulten o bé impedeixen la lectura completa, així com aquells casos en què
només se'n conserva un fragment.

-Idioma

Un altre apartat és el de la llengua. Pràcticament la totalitat dels pergamins són

íntegrament redactats en llatí i només en un de sol el text és en català, tret de

l'encapçalament i la datació, que són també en llatí. En alguns altres hi ha fragments
en català enmig del text llatí. Al catàleg només es fa esment d'aquests casos i cal
sobreentendre que la resta és en llatí.

- Altres informacions

Com s'ha dit, al dors dels pergamins acostuma a haver-hi un o més regests, fets en

moments diferents, tret de la majoria dels censals que l'única referència que hi figura
és la de l'any. Aquí només s'indica en un apartat específic quan presenten alguna



particularitat, com és el cas de ser redactats en hebreu, o bé quan al dors hi ha algun
dibuix.

Com a materials relacionats, s'assenyala quan el pergamí s'acompanya d'una còpia
simple en paper, normalment feta al segle XVIII.

També s'assenyala quan el document presenta algun tret singular, com pot ser el
número 162, que té les primeres quatre línies repassades amb lletra posterior.

- Publicació

Aquesta informació, finalment, es completa esmentant si els documents han estat

publicats i a on. En aquest cas, el criteri ha estat ressenyar on es publiquen les

transcripcions i/o traduccions completes, mentre que s'ha obviat quan les transcripcions
només són parcials, així com també pel que fa a les simples referències publicades.
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1

1020, febrer, 4 [2 nones febrer any 24 del regnat del rei Robert]

Amalric i Ramon donen una terra a favor del monestir de Sant Pere de Casserres, al
comtat d'Osona.

Carpeta Vària, d.n. 1

130 x 455 mm.

2

1118, gener, 23 [10 calendes febrer 1117]

Ramon Berenguer IV dóna la ciutat i el territori de Tarragona a Oleguer, bisbe de
Barcelona.

Carpeta Diplomes, d.n. 5
372 x 285 mm.

Trasllat fet a Tarragona el 23 de juny de 1542, a partir de la còpia que hi havia al
"Llibre Blanc" de l'arxiu de l'arquebisbe.

Publicat:
A partir del present trasllat a bé dels diversos existents en altres arxius:
- PUJADES, Jeroni. Crònica universal del Principat de Catalunya, Barcelona, (1609)

1829-1832, VIII, p. 206.
- BLANC, Josep. Arxiepiscopologi de la santa església metropolitana i primada de

Tarragona, l (1645) Tarragona, 1951 p. 80-81.
- MARCA, Petrus de. Marca hispanica sive limes hispanicus, París, 1688 (Barcelona,

1972) de. n. CCCLVIII, col. 1247-1248.
- VERTAMON, Francesc. Apologia historica legal... Barcelona, 1684 (Tarragona, 1984),

d. A p. 3-5.
- FLOREZ, Enrique. España sagrada, Madrid, 1770 (1859), xxv, d.n. XV p. 219-221.
- MARI, Marià. Exposició cronologicohistòrica dels noms i dels fits dels arquebisbes de

Tarragona, II, (sd) Tarragona, 1999, d.n. 1 p. 107-108.
- BOFARULL, Andrés de. Anales históricos de Reus, I, Reus, 1845-1846, p. 243.
- MIQUEL, Francisco. Liber fiudorum maior, I, Barcelona, 1945-1947, d.n. 245 p.

258-259.
- GUIX, Josep M. El "Llibre de la Cadena" de Reus. Règim jurídic de la vila a l'Edat

Mitjana, I, Reus, 1963, d.n. 1 p. 191-192 (i traducció en català, p. 192-194).
- FONT RIus, José M. Cartas de población y franquícia de Cataluña, 1(1), Madrid-

17



Barcelona, 1969-1983, d.n. 49 p. 82-84.

-Catalunya romànica, XXI, Barcelona, 1995, p. 114. Inclou traducció en català de
Joan BELLt.S.

3

1129, març, 14 [pridie idus març 1128]

Oleguer, arquebisbe de Tarragona, fa donació del Camp i la ciutat de Tarragona a

favor de Robert d'Aguiló, amb el títol de príncep.

Carpeta Furs i senyoria, 11

320 x 375 mm.

Trasllat fet el28 d'abril de 1542, a partir de la còpia que hi havia al "Llibre Blanc" de
l'arxiu de l'arquebisbe.

Publicat:
A partir dels diversos trasllats que es conserven en altres arxius:
- MARCA, Petrus de. Marca hispanica sive limes hispanicus, Paris, 1688, d.n. CCCLXXIII,

col. 1261-1263.
- FLOREZ, Enrique. España sagrada, v. xxv, Madrid, 1770 (1859), d.n. XVIII, p. 224-

226.
- VILLANUEVA, Jaime. Viage literario a las iglesias de España, v. XIX, Madrid, 1851,

d.n. III, p. 212-214.
- FONT RIus, José M. Cartas depoblación yfranquícia de Cataluña, Madrid-Barcelo

na, 1969-83, v. 1(1), d.n. 51 p. 87-89.

-Catalunya romànica, XXI, Barcelona, 1995, p. 30. Inclou traducció en català de
Joan BELLÈS.

4

1154, juny, 3 (Tarragona)[3 nones juny 1154]

Robert d'Aguiló reconeix que va donar Reus a l'església de Sant Fructuós de Tarragona
en els temps que l'arquebisbe Oleguer el va fer príncep.

Carpeta Furs i senyoria, 31
286 x 430 mm.

Trasllat fet a Reus el17 de setembre de 1349 [15 calendes octubre 1349].
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Publicat:
- GUIX, Josep M. El "Llibre de la Cadena" de Reus. Règim jurídic de la vila a l'Edat

Mitjana, I, Reus, 1963, d.n. III, p. 199-201 (inclou traducció en català).

5

1165, setembre, 7 [7 idus setembre 1165]

Robert Giner i Ermessenda, i el seu fill Joan Robert, donen a Pere de Carcassona, i els

seus, la seva terra en complantació de vinya al territori de Tarragona.

Carpeta Àpoques, censals i almoines, 1165-1512, d.n. 1

170 x 190 mm.

6

1183, agost, 5 [nones agost 1183]

Bernat de Bell-lloc i Agnès, castlans de Reus, concedeixen una carta de població als
veïns de la vila, presents i futurs, als qui confirmen totes les terres i cases, salvant la
fidelitat a l'Església de Tarragona, l'arquebisbe, Bernat de Bell-lloc i els seus successors,

així com les dècimes i les primícies.

Carpeta Castlans, d.n. 12

310 x 215 mm.

Publicat:
- GUIX, Josep M. El "Llibre de la Cadena" de Reus. Règim jurídic de la vila en l'Edat

Mitjana, v. I (Reus, 1963) d.n. IV p. 203-205. Inclou traducció en català.
- FONT RIus, José M. Cartas de Población yfranquícia de Cataluña, v. 1(1) (Madrid

Barcelona, 1969-1983), d.n. 169 p. 236-237.
- GORT, Ezequiel. Reus al segle XlI: 800 anys de les cartes depoblació (Reus, 1986) p. 9-

Il. Inclou traducció en català.

-Catalunya romànica, XXI, Barcelona, 1995, p. 236-237. Inclou traducció en català
de Joan BELLÈs.

- GORT, Ezequiel. Història General de Reus (Reus, 2003). Fulls solts adjunts: còpia
facsímil i traducció en català.
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7

1186, juny, 2 [4 nones juny 1186]

Joan de Santboi, cambrer de Tarragona, concedeix una carta de població a favor dels

pobladors de Reus, presents i futurs, als quals confirma les seves possessions.

Carpeta Cambrers, d.n. 25
295 x 335 mm.

A! dors un dibuix -probablement del segle xv- representa una mà assenyalant una

rosa.

Publicat:
- GUIX, Josep M. EL "LLibre de La Cadena" de Reus. Règim jurídic de La viLa en L'Edat

Mitjana, v. I (Reus, 1963) d.n. II p. 207-210. Inclou traducció en català.
- FONT RIus, José M. Cartas de Población yfranquícia de Cataluña, v. 1(1) (Madrid

Barcelona, 1969-1983), d.n. 169 p. 236-237.
- GORT, Ezequiel. Reus al segLe XlI: 800 anys de Les cartes de pobLació (Reus, 1986) p.

13-17. Inclou traducció en català.

8

1186, juny, 2 [4 nones juny 1186]

Joan de Santboi, cambrer de Tarragona, concedeix una carta de població a favor dels
pobladors de Reus, presents i futurs, als quals confirma les seves possessions.

Carpeta Cambrers, d.n. 3
275 x445 mm.

Trasllat fet el28 d'abril de 1413.

9

1205, gener, 5 [nones gener 1204]

Ramon, cambrer de Tarragona, dóna i estableix Pere de Cirera i els seus successors, a

perpetuïtat, un solar per edificar la seva casa.

Carpeta Cambrers, d.n. 10

100 x 245 mm.
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10

1205, febrer, 25 [5 calendes març 1204]

Bernat de Bell-lloc i els seus fills, Bernat i Bertran, signen una concòrdia amb Bartomeu

d'Almoster i li concedeixen les dues terceres parts que tenien d'Almoster.

Carpeta Castlans, d.n. 3
400 x 245 mm.

Trasllat fet a Tarragona el 17 de febrer de 1573, a partir de l'original, a l'arxiu capitu
lar de Tarragona.

11

1205, abril, 11 [3 idus abri11205]

Testament de Guillema, esposa de Pere Ferrer, de Reus. Entre altres, fa llegats a Sant

Pere i a l'hospital de Reus, i a Santa Maria del CamÍ.

CarpetaÀpoques, censals i almoines, 1165-1512, d.n. 2

250 x 230 mm.

12

1205, maig, 14 [2 idus maig 1205]

Guillem Miró i el seu germà Berenguer venen a Pere de Cirera i als seus successors,

per cent trenta-nou sous, tota la trilla que tenen al costat mateix de la casa del com

prador.

Carpeta Cambrers, d.n. 9

150 x 155 mm.

13 (1)

1207, maig, 24 [9 calendes juny 1207]

Agnès de Cànoves, casclana de Reus, deslliura els reusencs de l'homenatge i fidelitat que li

deuen, els absol de tota culpa de traïció i promet no combatre Reus ni el seu castell.

21



Carpeta Castlans, d.n. 13 (1)
550 x 370 mm.

Trasllat fet 15 d'abril de 1208 [17 calendes maig 1208].
El trasllat conté dos documents: veure 13 (2).

13 (2)

1207, novembre, 21. Tarragona, [11 calendes desembre 1207]

El rei Pere l posa els homes i les dones de Reus i del seu terme, sota la seva especial
protecció.

Carpeta Castlans, d.n. 13 (2)
550 x 370 mm.

Trasllat fet el15 d'abril de 1208 [17 calendes maig 1208].
El trasllat conté dos documents: veure 13 (1).

14

1213, agost, 22. Osca [11 calendes setembre 1213]

El rei Pere l declara a l'arquebisbe i al capítol de Tarragona que no té quèsties, toltes ni
farcies a la ciutat i al Camp de Tarragona.

Carpeta Diplomes, d.n. 17
250 x 380 mm.

Trasllat fet a Tarragona el 28 d'abril de 1542, a partir de la còpia que hi havia al
"Llibre Blanc" de l' arxiu de l'arquebisbe.

15

1221, febrer, 10 [4 idus febrer 1220]

Guillem de la Bisbal, cabiscol de Tarragona, dóna i estableix un hort a l'horta de
Tarragona, a favor de Joan de Martorell i Joanna.

Carpeta Cambrers, d.n. 23
140 x 175 mm.

22



<1.)
-u

'-<

o
>

<J'l
OJ

8
�
<1.)

-u
'o
,J

OJ
e
o

-u
OJ
e
::l
�

'<1.)

¿.;
N
O
r-<

<1.)
-u

<1.)
-o
u

'C
c:
OJ
�

'<1.)

E

23



16

1222, novembre, 6 [8 idus novembre 1222]

Bernat de Bell-lloc, castlà de Reus, i Elisenda, absolen els veïns de Reus, Castellvell i
Almoster i confirmen la carta de població donada pels seus pares, Bernat de Bell-lloc,
major, i Agnès.

Carpeta Castlans, d.n. 14
595 x 320 mm.

Trasllat fet el 29 d'abril de 1228 [3 calendes maig 1228].

17

1222, novembre, 6 [8 idus novembre 1222]

Bernat de Bell-lloc, castlà de Reus, i Elisenda, absolen els veïns de Reus, Castellvell i
Almoster i confirmen la carta de població donada pels seus pares, Bernat de Bell-lloc,
major, i Agnès.

Carpeta Castlans, d.n. 1

445 x 420 mm.

Trasllat fet a Tarragona el9 de setembre de 1290 [5 idus setembre 1290].

18

1223, agost, 11. Tarragona [3 idus agost 1223]

El rei Jaume I declara a l'arquebisbe i al capítol de Tarragona que no té quèsties, toltes
ni forcies a la ciutat i el Camp de Tarragona.

Carpeta Diplomes, d.n. 12

265 x 375 mm.

Trasllat fet a Tarragona el28 d' abril de 1542, a partir de la còpia del "Llibre Blanc" de
l'arxiu de l'arquebisbe.

Publicat:
A partir de les còpies que es conserven a l'Arxiu Arxidiocesà de Tarragona.
- MORERA, Emilio, Tarragona cristiana, v. II (Tarragona, 19822). Apèndix, d.n. 2 p. Il.
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- HUICI, Ambrosio; CABANES, Maria D. Documentos deJaime I de Aragón, I (Valen
cia, 1976) d.n. 47.

- CUBELLS, Josefina. "Fets en el regnat de Jaume I en els pergamins de l'ArxiuHistòric
de Tarragonà', dins Montpellier, la Couronne d'Aragon et les Pays de Languedoc
(1204-1309), II (Montpellier, 1988) d.n. II.

- FONT RIus, José M. "Franquezas, costumbres y privilegios de la ciudad y Campo de

Tarragonà', dins Anuario de Historia del Derecho Español, LXVI (Madrid, 1996) d.n. 2.

19

1228, octubre, 4 [4 nones octubre 1228]

r'

Sentència arbitral pronunciada entre els síndics de Reus i el castlà Bernat de Bell-lloc,
sobre les obres de fortificació i altres qüestions.

Carpeta Castlans, d.n. 6
250 x 235 mm.

Malmès. Ratat i tacat, amb pèrdua de text.

20

1228, novembre, 3 [3 nones novembre 1228]

Ramon Guillem, cambrer de Tarragona, aprova i confirma una sentència entre el
castlà i la vila de Reus, sobre les obres del castell i altres qüestions.

Carpeta Cambrers, d.n. 7
145 x 150 mm.

21

1229, abril, 22 [10 calendes maig 1229]

Bernat de Bell-lloc, castlà de Reus, i Elisenda, absolen els homes de Reus, per quatre
mil set-cents sous, dels treballs a l'obra del castell.

Carpeta Castlans, d.n. 15
200 x 260 mm.

Al dors hi ha un dibuix, probablement posterior, que representa un castell.

25



22

1229, abril, 22 [10 calendes maig 1229]

Bernat de Bell-lloc, castlà de Reus, i Elisenda, absolen els homes de Reus, per quatre
mil set-cents sous, dels treballs a l'obra del castell.

Carpeta Castlans, d.n. 7
210 x 305 mm.

Trasllat fet el15 de setembre de 1229 [17 calendes octubre 1229].
Ratat amb pèrdua de text.

23

1240, setembre, 25 [7 calendes octubre 1240]

Testament de Pere Cirera.

Carpeta Particular, d.n. 1

175 x 235 mm.

24

1244, febrer, 4 [2 nones febrer 1243]

Ramona, vídua de Pere de Cirera, fa donació al seu fill Guillem de les seves cases i

terres, reservant una quantitat per als altres fills.

Carpeta Particular, d.n. 2

140 x 160 mm.

Hi ha una transcripció en paper i lletra moderna (segle XVIII).

25

1252, maig, 25 (Tarragona)[8 calendes juny 1252]

Pere de Rovira ven a Berenguer Sastre, de Mas de la Canonja, una casa i corral a

Masricard.

26



Carpeta Àpoques, censals i almoines, 1165-1572, d.n. 3
165 x 175 mm.

26

1264, juny, 12 [2 idus juny 1264]

Absolució feta per Arnau d'Íl·lice a favor dels germans Ramon i Pere Déus.

Carpeta Religiós, d.n. 3
135 x 160 mm.

27

1264, juny, 14 [18 calendes juliol1264]

Salvador Galí, hospitaler de Tarragona, dóna una quartera i mitja de forment censal al
rector de l'església de Sant Pere de Reus, Ramon d'Íl·lice.

Carpeta Religiós, d.n. 2

145 x 175 mm.

28

1267, setembre, 26. Reus [6 calendes octubre 1267]

Sentència arbitral, dictada a la plaça de Reus, entre Ferrer Gavaldà d'una part i Guillem
Merlès de l'altra, sobre un molí.

Carpeta Particular, d.n. 3
375 x 170 mm.

29

1269, gener, 19 (Constantí)[14 calendes febrer 1268]

Berenguer Sastre signa una àpoca de mil sous pel dot de la seva dona, Maria.

27



Carpeta Almoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 3
100 x 195 mm.

30

1269, novembre, 5 (Tarragona) [nones novembre 1269]

Joan Gener i Ramona, venen, per seixanta sous, a Ferrera, filla de Bernat Sastre i els

seus, tots de Masricard, una casa en aquest lloc.

CarpetaÀpoques, censals i almoines, 1165-1572, d.n. 6

210 x 220 mm.

31

1270, agost, 23 (Tarragona)[10 calendes setembre 1270]

Pere de Cases i Guillema venen a Jaume Ferrer, mercader, una casa a Vilanova.

CarpetaÀpoques, censals i almoines, 1165-1572, d.n. 7
170 x 220 mm.

32

1271, abril, 16 [16 calendes maig 1271]

Berenguer Colom ven una casa al domini del cambrer a Jaume Roig, de les Borges,
la seva esposa.

Carpeta Cambrers, d.n. 8

160 x 210 mm.

33

1271, agost, 18 (Tarragona)[15 calendes setembre 1271]

Testament d'Elisenda Sastre, difunta, fet davant de tres testimonis: Guillem Forner,
Pere Jover i Berenguer Sastre.

28



Carpeta Particular, d.n. 4

185 x 215 mm.

34

1272, juny, 29 (Barcelona) [3 calendes juliol 1272]

Jaume de Guardiola i Saurina venen a Berenguer Sastre, per quaranta sous, mitja sort

de terra i una sort de vinya.

Carpeta Àpoques, censals i almoines, 1165-1512, d.n. 10
190 x 210 mm.

35

1274, agost, 20 [13 calendes setembre 1274]

Bernat Estrader i Ermesenda venen als procuradors de la universitat de Reus, un tros

de terra per a l'obra de l'església, el seu rector, pels llits dels morts i per les núpcies.

Carpeta Religiós, d.n. 5
145 x 300 mm.

Ratat al costat dret amb pèrdua de text.

36

1274, setembre, 29 (Tarragona)[3 calendes octubre 1274]

Romeu de Puig i Berenguera venen, per cinc-cents vint sous, un tros de terra a Guillem
Forner i Ferrera, i Berenguer Sastre i Maria.

CarpetaÀpoques, censals i almoines, 1165-1512, d.n. 8
185 x 285 mm.

29
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Elprimer document conegut relacionat amb Reus és de 1154, pel qual Robert d'Aguiló reconeixia que va donar Reus a l'església de Sant Fructuós de Tarragona en

elstemps que l'arquebisbe Oleguer. No se n'ha conservat l'original, però, sinó només un trasllat fet el 1349.



37

1275, juny, 17 [15 calendes juliol1275]

Guillem i Pere de Bages, conjuntament amb les seves esposes, venen als procuradors
de la universitat de Reus, Bernat Riba, Guilem Galí, Pere de Besalú, dos trossos de
terra al domini del castlà.

Carpeta Religiós, d.n. 6
135 x 205 mm.

38

1275, octubre, 9 [7 idus octubre 1275]

Berenguer Sastre i Maria venen als seus pares, Bernat Sastre i Mateua, per 60 sous,

una vinya i mitja sort de terra.

Carpetajueus, d.n. 1

175 x 200 mm.

39

1276, abril, 21 (Tarragona)[ll calendes maig 1276]

Els veguers de Tarragona nomenen Berenguer Sastre, de la Pineda, tutor de Pericó, fill
de Ramon Ballester.

Carpeta Censals i àpoques, d.n. 96
150 x 265 mm.

Trasllat datat a Tarragona el l ó d'abril de 1276.
Conté un error de datació.

40

1276, novembre, 11 [3 idus novembre 1276]

Pere Salars i la seva esposa, Benvinguda, venen un censal de dinou sous i quatre diners
als procuradors de la universitat de Reus, Pere de Besalú, Gillem Galí, Bernat Riba i
Bernat d'Íl·lice.

31



Carpeta Religiós, d.n. 7

185 x 235 mm.

41

1280, abril, 11 (Tarragona)[3 idus abril 1280]

Absolució feta per Berenguer Massó i Joana a favor de Ramon d'Anglesola, cabiscol

de Tarragona.

Carpeta Almoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 4

135 x 155 mm.

42

1280, maig, 31 [pridie calendes juny 1280]

El consell general de veïns de la vila (es reuneixen dues-centes cinquanta-nou perso
nes) nomena quatre síndics amb poder bastant per a defensar els interessos de la
universitat.

Carpeta Vària, d.n. 2

595 x475 mm.

Ratat a la part central amb pèrdua de text.

43

1281, gener, 24 [9 calendes febrer de 1280]

Franquesa per la qual cap home ni dona pot ser sotmès a tortura per cap raó.

Carpeta Diplomes, d.n. 16
225 x285 mm.

Trasllat fet a Tarragona el 9 de març de 1553, a partir de la còpia que hi havia al
"Llibre de les franqueses de la ciutat i Camp de Tarragona" de l'arxiu de la casa del
Consolat.
Llatí/Català.

32



Publicat:
- GUIX, Josep M. El "Llibre de la Cadena" de Reus. Règim jurídic de la vila a l'Edat

Mitjana, I, Reus, 1963, d.n. XI p. 227-228 (i traducció en català, p. 28-229.
- FONT RIUS, José M. "Franquezas, costumbres y privilegios de la ciudad y Campo

de Tarragona", dins Anuario de Historia del Derecho Español, LXVI (Madrid, 1996)
d.n. 3 p. 145-146.

44

1281, gener, 24 [9 calendes febrer l280]

Franquesa sobre l'ordre d'apel-lació dels homes del Camp, amb algunes excepcions.

Carpeta Diplomes, d.n. 28
210 x 325 mm.

Trasllat fet a Tarragona el 4 de març de 1550, a partir de la còpia que hi havia al
"Llibre de les franqueses de la ciutat i Camp de Tarragona".
Restes del segell de cera amb l'escut de Tarragona.
Llatí!Català.

Publicat:
- FONT RIUS, José M. "Franquezas, costumbres y privilegios de la ciudad y Campo

de Tarragona", dins Anuario de Historia del Derecho Español, LXVI (Madrid, 1996)
d.n. 4 p. 146-147.

45

1281, abril, 4 (Tarragona)[pridie nones abril l281]

Berenguer Sastre, de la Pineda, fa testimoni davant el degà i ofical de Tarragona sobre
una àpoca, per cent sous, de Maria Bocana i la seva filla Guillema, a favor de Ramon
de Malagelada.

CarpetaÀpoques, censals i almoines, 1165-1512, d.n. 9
160 x 225 mm.
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46

1281, abril, 23 [9 calendes maig 1281]

Ramon Marc i la seva filla venen una vinya a Maria, vídua de Guillem Cirer, amb la

promesa que els altres fills de Ramon també aprovaran la venda.

Carpeta Particular, d.n. 5
130 x 180 mm.

47

1281, juliol, 29 [4 calendes agost 1281]

Testament de Guillem GalL Entre altres, deixa a l'obra de sant Pere i a la de sant

Vicenç.

Carpeta Religiós, d.n. 8

210 x 255 mm.

Trasllat fet el 2 d'agost de 1281 [4 nones agost 1281].

48

1281, novembre, 14 (Barcelona)[18 calendes desembre 1281]

Pere de Cardona, draper de Barcelona, nomena un procurador per recuperar el deute

que tenien Bernat de Centcelles i Saurina, de Masricard.

Carpeta Particular, d.n. 6
145 x 215 mm.

Trasllat fet a Tarragona el20 d'abril de 1282 [12 calendes maig 1282].

49

1284, maig, 28 (Alforja) [5 calendes juny 1284]

Joan Guitart i Berenguera donen dos trossos de terra, al terme d'Alforja, a la seva filla

Dolça en el temps del seu casament amb Pere Domènec.
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Carpeta Censals i àpoques, d.n. 99
155 x 160 mm.

50

1285, gener, 9 [5 idus gener 1284]

Guillem Romeu i Maria venen a Pere Aguiló i Berenguera, unes cases que tenien a

Reus, al domini del castlà Bell-lloc.

Carpeta Particular, d.n. 8

150 x 220 mm.

Hi ha una transcripció en paper i lletra moderna (segle XVIII).

51

1285, gener, 15 (Tarragona)[18 calendes febrer 1284]

Berenguer Sastre i Maria, de la Pineda, donen el dot a la seva filla Guillema per raó del
seu matrimoni amb Pericó Forner.

CarpetaÀpoques, censals i almoines, 1165-1572, d.n. 11

210 x 230 mm.

Ratat.

52

1285, gener, 15 (Tarragona)[18 calendes febrer 1284]

Sobre el dot de Guillema, filla de Berenguer Sastre, de la Pineda, i Pericó Forner, de
Masricard.

Carpeta Particular, d.n. 9

205 x 245 mm.
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53

1285, gener, 30 [3 calendes febrer 1284]

Ferrera, vídua de Martorell de Nadalia, lliura des-cents sous al seu gendre Gerard

Brugar, pel dot de la seva filla Maria.

Carpeta Particular, d.n. 7
100 x 160 mm.

54

1285, maig, 31 (Tarragona)[pridie calendes juny 1285]

Guillem de Banyeres, paborde de Tarragona, estableix tres horts a favor de Guillem
Forner i Ferrera, de Masricard.

Carpeta Particular, d.n. 10

190 x 285 mm.

55

1287, agost, 10 (Montblanc)[4 idus agost 1287]

Guillem de Castellvell reconeix un deute amb Jaume Reig, de Reus, així com amb
Guillem d'Olives, Bernat Casa i altres.

Carpeta Particular, d.n. 11

100 x 205 mm.

Al dors assenyala que hi havia una còpia simple en paper, que no hi és.

56

1287, agost, 13 [idus agost 1287]

Ramon Gener i la seva esposa venen, per vint sous, als procuradors de la casa dels
malalts de Reus, un tros de terra que confronta amb el torrent del Siurana, al domini
del castlà.
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Carpeta Hospital, d.n. 1

145 x 215 mm.

57

1288, març, 4 (Tarragona)[4 nones març 1287]

Vidal Cerspins, jueu de Tarragona, signa una àpoca a favor de Ferrera, vídua de Guillem

Forner, de Masricard, i el seu fill, així com Berenguer Sastre, del terme de la Pineda.

CarpetaJueus, d.n. 2

150 x 220 mm.

58

1290, gener, 29 (l'Aleixar) [4 calendes febrer 1289]

Bernat Guerau i Maria signen una conveniència i germandat en el temps del seu

matnrnoru.

Carpeta Sense data i mutilats, s.n.

165 x 135 mm.

Ratat.

59

1291, juliol, 9 (Tarragona)[7 idus juliol1291]

Guillem Huguet, de Tarragona, signa una àpoca a favor de Berenguer Sastre, de la

Pineda, a compliment d'un mas a la Pineda a excepció de setanta-cinc lliures que li

deu.

CarpetaÀpoques, censals i almoines, 1165-1572, d.n. 12

105 x 140 mm.
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60

1291, desembre, 5 [nones desembre 1291]

Simó de Bell-lloc, castlà de Reus, la seva esposa Elisenda, i la seva germana Alamanda,
absolen els homes de la vila d'haver de pagar el lluïsme de les cases i horts de la
castlania, confirrnant també una concessió de 1222 del castlà Bernat de Bell-lloc.

Carpeta Castlans, d.n. 5
325 x 515 mm.

61

1292, gener, 31 [pridie calendes febrer 1291]

Bernat Gener i la seva esposa reconeixen un deute, per raó de l'aixovar, a Jaume Cirer
i Guillema, filla dels deutors.

Carpeta Almoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 7
100 x 175 mm.

62

1292, gener, 31 [pridie calendes febrer 1291]

Maria, vídua de G. Cirer, fa donació dels seus béns al seu fill, Jaume Cirer.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 3
125 x 205 mm.

Trasllat fet el l
é de febrer de 1308 [14 calendes març 1307].

63

1292, febrer, 12 (Granollers) [pridie idus febrer 1291]

Elisenda, esposa de Simó de Bell-lloc, disposa que els reusencs paguin els nou-cents

sous que resten d'aquells mil cinc-cents sous que es devien.
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Carpeta Castlans, d.n. 8

150 x 220 mm.

64

1294, gener, 27 (Tarragona)[6 calendes febrer 1293]

Berenguer Sastre i Maria, de la Pineda, donen el dot pel casament de la seva filla

Elisenda amb Ramon Gordo, de la Selva del Camp.

Carpeta Particular, d.n. 15

135 x 195 mm.

65

1294, maig, 31 (Tarragona)[pridie calendes juny 1294]

Berenguer Sastre, de la Pineda, deu setanta quartans d'oli a Mire, vídua de Salomó

des Prats i Bennevist Barzelay, jueus de Tarragona.

CarpetaJueus, d.n.3
145 x 195 mm.

Al dors hi ha un breu text en hebreu.

66

1294, desembre 18 [15 calendes gener 1294]

Qüestió entre Jaume Cirer i els seus d'una part, i Belris, vídua de Berenguer Gener, de

l'altra part.

Carpeta Sense data i mutilats, s.n.

210 x 245 mm.
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67

1296, juny, 26. Tarragona [6 calendes julioI1296]

Lletra de citació publicada, relativa a l'església d'Osca.

Carpeta Sense data i mutilats, s.n.

290 x 360 mm.

Fragment.

68

1296, agost, 6 [8 idus agost 1296]

Arnau Solzina ven a Arnau Ferrer i Bartomeu Moster, jurats i síndics de Reus, un pati
a planura que és a la porta de la vila d'on surten els camins de Tarragona i Cambrils.

Carpeta Vària i curiós, d.n. 2

120 x 255 mm.

69

1296, setembre, 26 [6 calendes octubre 1296]

Berenguer Celam i Ramona, de l'Aleixar, donen a cens i estableixen Bernat Guerau i
Maria, també de l'Aleixar, un tros de terra amb vinya en aquesta vila.

Carpeta Almoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 2
125 x 180 mm.

70

1297, setembre, 1 [calendes setembre 1297]

Astruc de Tolosa signa una àpoca a favor de Galcerà Brugar i Maria, de tots els deutes
que tenien amb ell i amb el seu pare, Içach de Tolosa.

Carpetajueus, d.n. 4

105 x 210 mm.
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Bernat de Bell-lloc i Agnès, castlans de Reus, el 1183 van concedir una carta de població als veïns de la

vila, presents i futurs, als qui confirmaren totes les terres i cases, salvant la fidelitat a l'Església de Tarragona,
l'arquebisbe, Bernat de Bell-lloc i els seus successors, així com les dècimes i les primícies.
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71

1298, juny, 4 [pridie nones juny 1298J

Bernat de Marca i Arsenda venen a Pere Espuny i altres, tots hortolans, quatre destres
de terra d'ample per quatre destres de llarg, a la via que va a l'Aleixar i Alforja, per fer
una bassa.

Carpeta Vària i curiós, d.n. 3
240 x 255 mm.

72

1298, juny, 9 [5 idus juny 1298J

Bernat de Marca signa una àpoca a favor de Pere Espuny, per la terra que li havia
venut per fer una bassa al camí d'Alforja i de l'Aleixar.

Carpeta Vària i curiós, d.n. 1

95 x 155 mm.

Fragment.

73

1299, abril, 27 [5 calendes maig 1299J

Inventari fet per Maria dels béns que foren del seu fill, Jaume Cirer, i que pertanyen a

la filla d'aquest, dita també Maria.

Carpeta Particular, d.n. 14
310 x 315 mm.

74

1299, desembre, 9 [5 idus desembre 1299J

Ramon Gener i Ramona venen un censal als representants de la vila per les necessitats
de l'església i el seu rector.
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Carpeta Àpoques, censals i almoines, 1165-1512, d.n. 4

195 x 265 mm.

75

s.d. 1299/1311

Apel-lació d'una causa sobre una baralla que ocasionà un ferit per tret de ballesta.

Carpeta Castlans, d.n. 4
240 x 395 mm.

Tacat amb pèrdua de text.

76

1300, gener, 28 [5 calendes febrer 1299]

Testament de Guillema, vídua de Berenguer de Termes.

Carpeta Particular, d.n. 16

340 x 400 mm.

77

1300, maig, 31 (la Selva del Camp) [pridie calendes juny 1300]

Bernarda, muller de Guillem Litra, de Reus, fa testament i, entre altres, funda una

capellania a la parròquia i fa un llegat a la casa dels malalts de Reus.

Carpeta Hospital, d.n. 2

245 x 315 mm.

78

1302, maig, 23 [10 calendes juny 1302]

Bernat de Castellnou i Guillema venen a Pericó de Bages i Mateu Roca, col- lectors de les

almoines, per cent cinquanta sous, un tros de terra i vinya al Brugar i al camí de Valls.
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Carpeta Vària i curiós, d.n. 4

155 x 315 mm.

79

1305, juliol, 11 [5 idus juliol1305]

Roderic, arquebisbe de Tarragona, declara que en els repartiments, els ciutadans de

Tarragona hauran de contribuir amb dues parts i els homes del Camp amb tres parts.

Carpeta Arquebisbes, d.n. 8

320 x 440 mm.

Trasllat fet a Tarragona el2 d'octubre de 1329 [6 nones octubre 1329].

80

1305, octubre, 5. Tarragona [3 nones octubre 1305]

Apel-lació presentada pels reusencs per una crida feta pels veguers de Tarragona
prohibint a la gent del Camp assistir al mercat de Reus sota pena de vint morabatins
i la pèrdua del que portessin.

Carpeta Fira i mercat, d.n. 2

405 x 245 mm.

Llatí/Català.

81

1306, gener, 13 [idus gener 1305]

Pericó Sastre signa una àpoca a favor de la seva esposa Maria, per raó del dot.

Carpeta Jueus, d.n. 5
120 x 195 mm.

44



El cambrer de Tarragona, Joan de Santboi, ell186 va concedir una cana de població a favor dels pobladors
de Reus, presents i futurs, als quals confirmà les seves possessions.

45



82

1306, abril, 30 [pridie calendes maig 1306]

Ramon Mercer, tutor dels fills de Pere Martí, ven per cinquanta sous una casa a

Riudoms.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 2

125 x 230 mm.

Tacat.

Sense signatura del notari.

83

1307, gener, 8 [6 idus gener 1306]

Gerard Pedrol i Maria signen un debitori, per quaranta-cinc sous, a favor de Guillemó
Cirer.

Carpeta Censals i àpoques, d.n. 7

155 x 190 mm.

84

1307, gener, 18 (Tarragona)[15 calendes febrer 1306]

Pere Carabasser, ciutadà de Tarragona, fa un donatiu de dos sous censals sobre unes

cases que foren de Guillem Amat, a l'hospital de pobres de Reus.

Carpeta Hospital, d.n. 4
85 x 195 mm.

85

1307, març, 11. Tarragona [5 idus març 1306]

Causa entre les universitats de Reus i Alcover puix que ambdues poblacions celebraven
el mercat el mateix dia, els dilluns.
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Carpeta Fira i mercat, d.n. 2

460 x 620 mm.

86

1307, maig, 13. Tarragona [3 idus maig 1307]

Els jurats de Reus presenten una apel-lació al veguer reial de Tarragona per una crida

prohibint a la gent del Camp d'anar al mercat de Reus sota pena de setanta morabatins
i la pèrdua de tot el que portessin.

Carpeta Fira i mercat, d.n. 4

295 x 405 mm.

Llatí!Català.

87

1307, setembre, 17 [15 calendes octubre 1307]

Bernat Gener i Ramona estableixen dues quarterades de terra a la partida de les Pla

nes, al camí de Riudoms, a favor de Gerarda Brugar.

Carpeta Particular, d.n. 66.
185 x 250 mm.

88

1307, setembre, 28 [4 calendes octubre 1307]

Pericó Espuny signa una àpoca, per des-cents quinze morabatins, a favor de Pericó

Sastre, de la Pineda.

Carpeta Família Espuny, d.n. 1

165 x 190 mm.
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89

1308, març, 9 [7 idus març 1307J

Maria, vídua d'Arnau Solzina, signa una àpoca a favor dels marmessors del seu marit,

pels seus béns.

Carpeta Particular, d.n. 17

135 x 170 mm.

90

1308, març, 10 [6 idus març 1307J

Maria, vídua d'Arnau Solzina, cedeix l'usdefruit de tots els béns del seu marit per una

capellania que aquest havia creat testamentàriament.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 5
235 x 300 mm.

91

1308, març, 23 [10 calendes abril1307J

Pericó Espuny signa una àpoca a favor de Pericó Sastre, per cinquanta sous.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 4

125 x 160 mm.

92

1308, abril, 17 (Tarragona) [15 calendes maig de 1308J

Pere de Rascaç ven per quarre-cents sous un hort, prop de l'església de Santa Maria

Magdalena, a Tarragona, a Bernat Capella.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 7
240 x 315 mm.

48



Trasllat fet el1573 d'una concòrdia signada el 1205 per Bernat de Bell-lloc i els seus fills amb Bertomeu
d'Almoster, sobre la jurisdicció d'Almoster.
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93

1308, juliol, 23 [10 calendes agost 1308J

Maria, vídua de Guillem Cirer, dóna als seus néts, Berenguer d'Olzina i Guillemó

Espuny, la casa amb una tria que tenia afrontant amb la Riera.

Carpeta Família Espuny, d.n. 3

185 x 245 mm.

94

1309, setembre, 29 (Tarragona) [3 calendes octubre 1309J

Pericó Sastre, de la Pineda, signa una obligació per cent deu sous a favor de Conort,

esposa de Bunit Barcelay, jueu de Tarragona.

CarpetaJueus, d.n. 6

130 x 250 mm.

Al dors hi ha un breu text en hebreu.

95

1309, octubre, 4 (Tarragona)[4 nones octubre 1309J

Ramon Gordo, de la Selva del Camp, signa una àpoca per cent sous, en nom de la

seva esposa Elisenda, a favor de Pericó Sastre, de la Pineda.

CarpetaJueus, d.n. 8

135 x 190 mm.

1309, desembre, 7 (Tàrrega)[7 idus desembre 1309J

Alguns veïns de Vallfogona manlleven cinc-cents sous a Maimó Duran, jueu de
Montblanc.
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CarpetaJueus, d.n. 7
270 x 300 mm.

Ratat, amb pèrdua de text.

Al dors hi ha un breu text en hebreu.

97

1310, gener, 30. Tarragona [3 calendes febrer 1309J

Pere Sastre signa una obligació a favor del jueu Vidal Bennevist, de Tarragona, per la

quantitat de cent vint-i-cinc sous.

CarpetaJueus, d.n. 9
180 x 230 mm.

Al dors hi ha un breu text en hebreu.

98

1310, febrer, 7 [7 idus febrer 1309J

Ramona, vídua d'Arnau Ferrer, de Reus, i el seu fill i hereu, Arnau, venen a Antoni
Sabater, per mil dos-cents sous, un molí al terme de Riudoms, a la riera de l'Aleixar.

Carpeta Vària i curiós, d.n. 5
290 x 330 mm.

99

1310, febrer, 22. València [8 calendes març 1309J

Jaume II concedeix al cambrer i a la vila que Reus pugui celebrar mercat tots els
dilluns i posa sota la seva salvaguarda totes les persones que hi assisteixin.

Carpeta Fira i mercat, d.n. 7
240 x 390 mm.

Publicat:
- GUIX, Josep M. El "Llibre de la Cadena" de Reus. Règim jurídic de la vila a l'Edat

Mitjana, I, Reus, 1963, d.n. VI p. 211-212 (i traducció en català, p. 212-213).
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100

1310, abril, 13 [Idus abril1310]

Apel-Iació presentada al batlle de Reus sobre voler vexar els particulars perquè paguessin
lluïsme al cambrer per totes les alienacions que es feien, tant si eren al domini del

cambrer com si no.

Carpeta Cambrers, d.n. 6

320 x 335 mm.

Còpia en paper, feta cap e11800, a la carpeta Cambrers, d.n. 12.

101

1311, agost, 3 [3 nones agost 1311]

Jaume Reig i Berenguer d'Olzina, procuradors de la vila de Reus, presenten una

apel-lació al cambrer Garcia Miquel d'Ayerbe, sobre les causes criminals a la vila i

contra el batlle del cambrer, entre altres, i contesta del cambrer.

Carpeta Comú o municipi, d.n. 1

405 x450 mm.

102

1312, abril, 28 (Tarragona)[4 calendes maig 1312]

Pere Sastre, de la Pineda, signa una obligació, per cent trenta sous, a Javor de Vidal

Bennevist, jueu de Tarragona.

CarpetaJueus, d.n. 11

120x 210 mm.

A! dors hi ha un breu text en hebreu.

103

1312, agost, 11. Tarragona [3 idus agost 1312]
Pericó Sastre, de la Pineda, deu cent deu sous a Salomó Bennevist, jueu de Tarragona.
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Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 11

165 x 250 mm.

A! dors hi ha un breu text en hebreu.

104

1312, agost, 29 [4 calendes setembre 1312]
Els jurats i el síndic de Reus presenten una apel-lació als batlles del castlà i del cambrer,
perquè els havien impedit l'execució d'algunes ordinacions que havien fet.

Carpeta Comú o municipi, d.n. 2

230 x410 mm.

105

1312, agost, 29 [4 calendes setembre 1312]

Els jurats i el síndic de Reus presenten una apel-lació als batlles del castlà i del cambrer,
perquè els havien impedit l'execució d'algunes ordinacions que havien fet.

Carpeta Cambrers, d.n. 2

235 x 405 mm.

106

1313, febrer, 7. Tarragona [7 idus febrer 1312]

Blanca, vídua de Guillem de Puigverd, i el seu fill Guillem, prometen a Jaume Roig i

a Pere Salelles, síndic i jurat de Reus, per des-cents sous, que no impediran a la
universitat ni a cap persona de la vila de treure pedra al mas d'en Guitart, al terme de
Salou.

Carpeta Vària i curiós, d.n. 6
190 x 330 mm.
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Ramon, cambrer de Tarragona, el 1205 dóna i estableix Pere de Cirera i els seus successors, a perpetuïtat, un solar per edificar la seva casa,
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1313, juny, 14 [18 calendes juliol1313]

Guillema, vídua de Pere d'Olives, de Vilagrassa, ven per des-cents sous una casa a

Reus, al domini del castlà, a Bernat Alemany i Ramona, d'aquesta vila.

Carpeta Almoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 10

220 x 245 mm.

108

1313, setembre, 26 [6 calendes octubre 1313]

Guillem Vallmoll reconeix un deute de cent sous a Pere Tallaferro.

Carpeta Almoines per a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 9

120 x 170 mm.

109

1314, gener, 16. Tarragona [17 calendes febrer 1313]

Pere Sastre, de la Pineda, signa una obligació, per cinquanta-cinc sous, a favor de
Bennevist Içach.

Carpetajueus, d.n. 12

150 x 185 mm.

110

1314, març, 30. Tarragona [3 calendes abril1314]
Berenguer de Benages, tutor de Novelleta, filla de Berenguer Sastre, de la Pineda,
absol els germanastres, Guillem i Pericó Sastre, sobre l'herència.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 13

185 x 325 mm.
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1314, abril, 17 (Tarragona)[15 calendes maig 1314]

Reconeixement de deute de quatre-cents vint-i-cinc sous per la legítima, entre Pericó

Sastre i la seva germanastra Novelleta.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 13 bis
180 x 345 mm.

112

1314, juliol, 17. Tarragona [16 calendes agost 1314]

Salomó Barçelay, jueu de Tarragona, signa una àpoca per cinquanta quarteres d'ordi,
a favor de Pericó Sastre, de la Pineda.

CarpetaJueus, d.n. 13
165 x 220 mm.

113

1314, setembre, 8 [6 idus setembre 1314]

Marquesa, vídua de Tomàs Amorós, ven als procuradors de l'hospital, per des-cents

sous, unes cases que confronten amb l'hospital, al domini del castlà.

Carpeta Hospital, d.n. 5
160 x 235 mm.

114

1314, octubre, 31 (Tarragona)[pridie calendes novembre 1314]

Mateu de Barenys, ciutadà de Tarragona, signa una àpoca a favor de Pere Sastre i

Maria, per cent cinquanta quarteres d'ordi.

Carpeta Particular, d.n. 18

120 x 275 mm.
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1315, maig, 5 (Masricard)[3 nones maig 1315]

Vidal Bennevist, jueu, signa una àpoca, per tres-cents cinquanta sous, a favor de Pere
Sastre, de la Pineda.

CarpetaJueus, d.n. 20

155 x 170 mm.

116

1315, novembre, 7. Tarragona [7 idus novembre 1315]

Guillem, arquebisbe de Tarragona, atenent que a Reus es feia mercat des d'antic els

diumenges o els dilluns, li concedeix que pugui celebrar mercat cada dilluns.

Carpeta Fira i mercat, d.n. 6
180 x 390 mm.

Publicat:
- GUIX, Josep M. El "Llibre de la Cadena" de Reus. Règim jurídic de la vila a l'Edat

Mitjana, I (Reus, 1963), d.n. VIII p. 217-218 (i traducció en català, p. 218).

117

1316, febrer, 29 (Tarragona)[pridie calendes març 1315]

Pericó Sastre, de Reus, signa un debitori per disset quartans d'oli, a favor de Salomó
de Tolosa, jueu de Tarragona.

CarpetaJueus, d.n. 14
105 x 285 mm.

Al dors hi ha un breu text en hebreu.

118

1317, maig, 30 [3 calendes juny 1317]

Els procuradors de l'hospital estableixen a Guillem Arnat una terra i oliverar que
Mateu Moster havia deixat en testament a l'hospital.
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Carpeta Hospital, d.n. 6

175 x 195 mm.

1317, agost, 25 [8 calendes setembre 1317]

Bernat Tarragona signa una àpoca a favor dels jurats de Reus, per tres-cents quaranta
sous, per un tros de terra amb aigua.

Carpeta Vària i curiós, d.n. 7

140 x 150 mm.

120

1317, setembre, 10 [4 idus setembre 1317]

Joan Forner ven a Gerard Brugar, per seixanta-cinc sous, un tros d'hort al terme de

Reus, en el domini del cambrer.

Carpeta CensaLs i àpoques 1303-1358, d.n. 16

195 x 235 mm.

121

1317, novembre, 16 [16 calendes desembre 1317]

Pere Isern i Ramona donen i estableixen una terra que tenen a Constantí, a favor de

Gerard Pedrol.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 17

205 x 220 mm.

122

1318, maig, 30 [3 calendes juny 1318]

Pere Beçeda signa una àpoca, per cent sous, a favor de Pere Sastre, tots de Reus.
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Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 12

90 x 175 mm.

123

1319, febrer, 5 [nones febrer 1318]

Pericó de Mont-roig, de Reus, signa una àpoca per tres mil sous, per raó del dot en el

temps del seu casament.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 18
160 x 235 mm.

124

1320, gener, 19 (l'Aleixar)[14 calendes febrer 1319]

Ramon Clives i Blanca, de l'Aleixar, donen i estableixen un tros de terra amb horta i

arbres, a l'horta de l'Aleixar, a favor de Bernat Guerau i el seu fill.

Carpeta Particular, d.n. 19
125 x 240 mm.

125

1321, març, 23 (Aleixar)[10 calendes abri11320]

Bernat Grau, de l'Aleixar, signa una obligació a favor de Salomó Jacob i Samuel Bonjua,
jueus d'Alforja, per trenta-vuit sous.

Carpetajueus, d.n. 10
160 x 220 mm.

Al dors hi ha un breu text en hebreu.
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Testament de Guillema, esposa de Pere Ferrer, de Reus, fet el 1205. Entre altres, fa llegats a Sant Pere i

a l'hospital de Reus, i a Santa Maria del Camí.
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1321, novembre, 16 [16 calendes desembre 1321]

Maimó de Narbona, jueu de Valls, signa una àpoca a favor de Gerard Pedrol, de Reus,
per tots els deutes que tenia.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 21

80 x 195 mm.

127

1322, gener, 17. Tortosa [16 calendes febrer 1321]

Jaume II confirma la concessió al cambrer i a la vila de Reus de poder celebrar mercat

tots els dilluns.

Carpeta Fira i mercat, d.n. 7bis
285 x 460 mm.

Publicat:
- GUIX, Josep M. El "Llibre de la Cadena" de Reus. Règim jurídic de la vila a l'Edat

Mitjana, I, Reus, 1963, d.n. VII p. 215 (i traducció en català, p. 215-216).

128

1322, juny, 2 [4 nones juny 1322]

Els jurats de Reus i altres persones reconeixen deure al castlà, Simó de Bell-lloc, els
cinc mil sous que restaven dels vuit mil que li prometeren per la concessió d'un privilegi
reial.

Carpeta Diplomes, d.n. 33
165 x260 mm.
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1323, gener, 18. [15 calendes febrer 1322]

Bernat Gerard, de l'Aleixar, fa donació al seu fill Guillemó, dels béns que van ser de

Maria, mare de Guillemó.

Carpeta Sense data i mutilats, s.n.

185 x 210 mm.

130

1323, juny, 6 (Barcelona) [8 idus juny 1323]

Jaume Conill i Bernat Fontana, mercaders de Barcelona, signen una àpoca a favor de
Guillem Merlès, de Reus, en nom de la universitat, de quatre-centes catorze lliures,
set sous i vuit diners, pel preu d'una partida de blat venuda a la vila.

Carpeta Comú o municipi, d.n. 4

240 x 255 mm.

Tall triangular al costat esquerre amb pèrdua de text.

131

1325, abril, 4 [pridie nones abri11325]

Els jurats de Reus presenten una apel-lació sobre la prohibició de portar armes els
homes de la vila.

Carpeta Cambrers, d.n. 1

210 x 325 mm.

Ratat, amb pèrdua de text.

132

1325, juliol, 26 (Barcelona) [7 calendes agost 1325]

Testament de Pere de Bellvís, rector de l'església de Sant Pere de Reus i canonge de
Barcelona.
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Carpeta Religiós, d.n. 9
390 x 610 mm.

Trasllat fet a Barcelona, el31 d'octubre de 1352.

133

1325, agost, 5 [nones agost 1235]

Arsenda, esposa de Berenguer d'Aspres, i altres, signen una àpoca a favor del seu pare,
Ferrer de Carcassona.

Carpeta Almoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 1
170 x 220 mm.

134

1325, octubre, 14 [pridie idus octubre 1325]

Testament de Guillema. Entre altres, fa llegats a l'hospital i als altars de Santa Maria,
Sant Vicenç, Sant Miquel i Santa Eulàlia.

Carpeta Apoques, censals i almoines, 1165-1572, d.n. 39
170 x 270 mm.

135

1325, desembre, 9 [5 idus desembre 1325]

Testament de Pere de Pla.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 23
200 x 305 mm.

Ratat sense pèrdua de text i tacat.
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1326, abril, 23. Avinyó.

Guillem Godin, cambrer de Tarragona, proveeix el priorat i la comunitat de preveres
de Reus, i transcriu la butlla de Joan XXII, d'erecció del dit priorat.

Carpeta Pontifici, d.n. 3

500 x 615 mm.

Trasllat fet el l O abril de 1493, a partir d'un altre fet I'll setembre de 1448.

Publicat:
En català, a partir d'una còpia (en llatí) del segle XVIII feta per Celdoni Vilà i treta d'un

pergamí de l'Arxiu de l'Arxidiòcesi.
- DOMICO, Josep M. Laprioral de Sant Pere de Reus, (Reus, 1977) p. 79-86.

137

1326, juny, 7 [7 idus juny 1326]

Bernat Albió, de Reus, es dóna, en persona i béns, a l'hospital i promet servir allí Déu

i els pobres.

Carpeta Hospital, d.n. 8

240 x 230 mm.

Publicat:
- VILASECA, Salvador. Hospitals medievals de Reus (Reus, 1958) p. 31-32.

138

1326, juny, 13 [idus juny 1326]

Joan Forner, de Reus, dóna a l'hospital cinc sous censals sobre un tros de terra a la

partida de Monterols, domini del castlà Bell-lloc.

Carpeta Hospital, d.n. 7
130 x 315 mm.
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1326, desembre, 10 [4 idus desembre 1326]

Guillem de Bellveí ven als procuradors de l'hospital un censal per des-cents sous, i
dotze sous i deu diners de pensió sobre un tros de terra a la partida de Porpres.

Carpeta Hospital, d.n. 9
115 x435 mm.

140

s.d (1326/1338)

Guillem de Mont-roig i la seva esposa donen una terra a mas de Baró al seu fill, a

causa del seu matrimoni. Fa un quartà d'oli per a la llàntia de Sant Pere.

Carpeta Religiós, d.n. 4
160 x 240 mm.

Presenta taques que fan il-legible una part del text.

141

1327, juny, 25 [7 calendes juliol1327]

Arnau Embercat, paraire de Puigcerdà, promet al síndic i als jurats de Reus, de residir
a la vila i d'exercir-hi el seu ofici de paraire i de tintorer.

Carpeta Vària i curiós, d.n. 8

195 x 285 mm.

142

1327, agost, 13. Reus [idus agost 1327]

Requesta feta a la cort de Reus el26 de març de 1327 sobre l'obertura d'un nou camí
i sentència arbitral que dererrnina per quines terres ha de passar.
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Carpeta Salou, d.n. 1

275 x 495 mm.

Català.

143

1327, setembre, 9 [5 idus setembre 1327]

Francesc Clergue dóna i estableix dues quarteres de terra i vinya al terme de Porpres,
a favor de Berenguer Martí, ambdós de Reus.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 25
160 x 240 mm.

144

1327, desembre, 3 [3 nones desembre 1327]

Arnau Bosc i Maria estableixen un tros de vinya al terme de Reus a favor de Berenguer
Martí, en el domini del castlà Bernat de Cabrera.

Carpeta Particular, d.n. 20

175 x 230 mm.

145

1328, febrer, 27 [4 calendes març 1327]

Joan Espuny ven a Pere Sastre, per dinou sous, una terra amb olivers al terme de Reus,
al domini del castlà Bernat de Cabrera.

Carpeta Família Espuny, d.n. 4

165 x 200 mm.
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1328, març, 25 (Valls)[8 calendes abri11328]

Andreu Çapedrera i Pere Gombau, oficials reials, signen una àpoca per dues-centes
vint-i-set lliures a favor de la universitat de Reus.

Carpeta Censals 1 bis, d.n. 27
175 x 245 mm.

147

1328, abril, 28 [4 calendes maig 1328]

Pere Blader i altres familiars fan una amigable composició i perpètua divisió de tots els
béns de Bernat Rajadell i Maria.

Carpeta Religiós, d.n. 10

200 x 320 mm.

148

1328, juny, 3 (Alforja)[3 nones juny 1328]

Maria, vídua, dóna i estableix un tros de vinya a favor de Ramon Martí, d'Alforja.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 22

230 x 200 mm.

149

1328, agost, 3 [3 nones agost 1328]

Pere Arnau, ciutadà de Tarragona, i Ramon Salelles, socis, signen una àpoca a favor
dels síndics de Reus, per tretze mil cinc-cents sous, per mil quarteres de forment.

Carpeta Comú o municipi, d.n. 3
130 x 255 mm.

Ratat amb pèrdua de text.

67



Guillem Miró i l '

e seu germa Berenguer el 1205 P
"

trenta-nou sous, tota la trilla que tenen al
venen

da
ere de Cirera I als seus successors, per cent

costat mateix e la casa del comprador.
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1329, gener, 25 [8 calendes febrer 1328]

Guillem Gamundi i Guillemona, de Riudoms, venen per dos-cents sous a Ramon
Amorós i Bernat Olives, de Reus, un tros de terra que és dins el circuit del molí i la
bassa del venedor i en podran gaudir.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 28
200 x 310 mm.

Ratat amb pèrdua de text i tacat.

151

1329, maig, 23 (l'Aleixar)[10 calendes juny 1329]

Pere Oliver, de Vilaplana, terme de la Mussara, signa una àpoca a favor de Guillem
Gerard, de l'Aleixar, per cinc-cents sous.

Carpeta Particular, d.n. 21

85 x 175 mm.

152

1330, febrer, 14 [16 calendes març 1329]

Protesta presentada pels procuradors de la universitat contra els batlles de la vila.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 29

290 x 315 mm.

153

1330, març, 5 [3 nones març 1329]

Robert Moia, i els seus, venen un tros de terra al territori de Tarragona a A. Blader,
tots de Reus.
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Carpeta Almoines per a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 15

205 x 210 mm.

154

1330, abril, 24. Tarragona [8 calendes maig 1330]

Sentència arbitral a favor de l'hospital a causa de la construcció d'una paret d'argamassa
i aixecament d'una multa que havia imposat el batlle.

Carpeta Hospital, d.n. 10

315 x 325 mm.

155

1330, juny, 22. Tarragona [10 calendes juliol1330]

Bernat d'Olzinelles, vicari general de Tarragona, concedeix que la vila pugui erigir un

altar nou a l'hospital de Reus, dedicat als sants Joan Evangelista i Joan Baptista.

Carpeta Hospital, d.n. 11

265 x460 mm.

Publicat:
- VlLASECA, Salvador. Hospitals medievals de Reus (Reus, 1958), p. 68-70.

156

1330, octubre, 14 [pridie idus octubre 1330]

Pericó Pedrol, hereu universal de la seva mare, Maria, signa una àpoca a favor del seu

pare, Gerard Pedrol.

Carpeta Sense data i mutilats, s.n.

150 x 220 mm.

Tacat.

70



157

1330, octubre, 31 [pridie calendes novembre 1330]

Requesta de Guerau Pedrol, per un agravi, llegida davant els dos batlles de Reus.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 30
175 x 225 mm.

158

1331, febrer, 11 [3 idus febrer 1330]

Mateu Roca, marmessor de Jaume Reig, estableix Jaume Martí una terra i vinya al
terme de Reus, al domini del castlà.

Carpeta Vària i curiós, d.n. 9
150 x 280 mm.

159

1331, maig, 16 [17 calendes juny 1331]

Berenguer Genovès i Ramona, signen una àpoca a favor de Bernat Pedrol, pare de

Ramona, per raó del dot.

Carpeta Particular, d.n. 23

125 x 180 mm.

160

1332, febrer, 3 [3 nones febrer 1331]

Vicenç Ferrer dóna i estableix una trilla a favor dels germans Ramon i Guillem Amorós.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 31

115 x 185 mm.

71



161

1332, maig, 16. Font del Perelló [17 calendes juny 1332]

Sentència de Joan, patriarca d'Alexandria, sobre els batlles de Reus i el jutge local

d'apel-lacions,

Carpeta Pontifici, d.n. 4

415 x 485 mm.

Trasllat fet el12 gener de 1387.
Llatí!català.

162

1332, maig, 25 [8 calendes juny 1332]

Berenguer Espuny i Guillema, de Cambrils, signen una àpoca per quatre-cents quaranta
sous, per la venda d'una vinya a la partida de Rubió.

Carpeta Particular, d.n. 26
140 x 225 mm.

Hi ha dues signatures, la de l'escrivà de Reus i una altra del de Cambrils, afegida,
datada el26 de maig de 1332 [7 calendes juny 1332]
Les primeres quatre línies i mitja de text van ser repassades per un escrivà posterior,
potser del segle XVII.

163

1332, novembre, 13 (Cabra) [idus novembre 1332]

Arsenda, vídua de Bernat de Marimon, de Cabra, signa una àpoca a favor de Gerard
Pedrol, de Reus, per tots els deutes.

Carpeta Particular, d.n. 25
135 x 180 mm.
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1333, març, 29 [4 calendes abri11333]

Ramona, esposa de Bernat Espuny, ven a Maria, esposa de Guillem Saltell, per noranta

sous, un tros de vinya a la partida de Porpres, al lloc dit l'Aljub.

165

Carpeta Família Espuny, d.n. 5
225 x 260 mm.

1334, maig, 14 [pridie idus maig 1334]

Berenguer Forès i Maria venen un censal per quaranta-vuit sous a favor de Pere

Gamundi, tots de Reus.

CarpetaAlmoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 13
230 x 340 mm.

73

166

1334, juliol, 26 [7 calendes agost 1334]

Pere Traginer i Maria venen, per cent deu sous, a Pere Gamundi, dos trossos de terra

i vinya que confronten amb el torrent del Salt.

Carpeta Almoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 16
260 x 365 mm.

167

1334, setembre, 14 [18 calendes octubre 1334]

Ramon i Guillem Bosc signen una àpoca per cinc-cents sous a favor de Bernat Espuny
i Guillem Ferreter.

Carpeta Almoines per a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 17
120 x 230 mm.



168

1335, març, 20 [13 calendes abri11334]

Guillema, vídua de G. de Mont-roig, de Reus, signa una àpoca a favor del seu fill,
Pere de Mont-roig, pels deutes que tenia.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 34
120 x 165 mm.

169

1336, febrer, 6 [8 idus febrer 1335]

Definició de Pere i Ramon de Mont-roig, veïns de Reus, administradors dels béns de

Maria, filla de Pere de Mont-roig, ja traspassat, i de Blanca, ara esposa de Pere Sastre.

Carpeta Particular, d.n. 24

135 x 230 mm.

170

1336, maig, 13 [3 idus maig 1336]

Guillem d'Olives i Mateu Genovès, síndics de Reus, i els jurats Bernat Clergue, Pere

Gamundi i Pere Espuny, deuen des-cents quartans d'oli a Joan Espuny i Guillem
Forès.

Carpeta Comú o municipi, d.n. 5
215 x 200 mm.

171

1336, agost, 22 [11 calendes setembre 1336]

Miquel Cogul i Guillemona venen a Pere Gamundi un censal de cinquanta-cinc sous

i mig morabatí alfonsí d'or, sobre un tros d'hort a l'horta de Rojals.
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Carpeta Almoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 18
255 x 285 mm.

172

1337, març, 12 [4 idus març 1336]

Els jurats de Reus compren cent quatre quartans d'oli a Pere Gamundi, per vuit lliures
1 nou sous.

Carpeta Censals 1 bis, d.n. 5
180 x 365 mm.

Ratats els dos extrems superiors amb pèrdua de text al costat dret.

173

1337, abril, 3 [3 nones abril 1337]

Bernat Solcina i Bartomeua venen, per cinquanta sous, un celler a Arnau Salelles, al
domini del castlà.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 38
170 x 275 mm.

Mutilat, amb pèrdua de part de la signatura i àpoca.

174

1337, agost, 21 [12 calendes setembre 1337]

Venda feta per Guillem Cogul i Maria.

Carpeta Sense data i mutilats, s.n.

165 x 220 mm.

Tacat. El document en bona part és il-legible.
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Dos trasllats de 1207. Pel primer, la castlana de Reus A"
.

I fidelitat que li devien mentre que I I: gnes de Callaves, deslliurà els veïns de l'homenatge
, pe segon, e rel Pere I po I I

.

I

terme, sota la seva especial protecció.
" sava e s romes I es dones de Reus i del seu
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1337, setembre, 3 [3 nones setembre 1337]

Pere Savall, de Reus, signa una àpoca a favor dels jurats, Bernat Bages, Jaume Espuny
i Guillem Forès, per des-cents quartans d'oli.

Carpeta Comú o municipi, d.n. 6
130 x 190 mm.

176

1338, gener, 28 [5 calendes febrer 1337]

Pere Sastre i Maria, de Reus, donen algunes terres al seu fill Jaume per raó del seu

casament amb Guillema, filla de Ramon Bosc.

CarpetaApoques, censals i almoines, 1165-1572, d.n. 5
85 x300 mm.

177

1338, agost, 12 [pridie idus agost 1338]

Els marmessors de jaume Pellisser, de Riudoms, atenent la voluntat del difunt,
estableixen Jaume Sastre, de Reus, dues quarterades de terra al terme d'aquella vila.

Carpeta Jueus, d.n. 15
135 x 290 mm.

178

1339, gener, 6 [8 idus gener 1338]

Pere Sastre absol els seus pares, Pere i Maria, de qualsevol qüestió.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 40
160 x 220 mm.
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1339, gener, 6 [8 idus gener 1338]

Jaume Sastre absol els seus pares, Pere i Maria, de qualsevol qüestió.

CarpetaJueus, d.n. 16

150 x 210 mm.

180

1339, gener, 6 [8 idus gener 1338]

Testament de Pere Sastre.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 41
145 x 385 mm.

181

1339, febrer, 3. Tarragona [3 nones febrer 1338]

Guillem Vidal i Elisenda, de Masricard, venen per tres-cents deu sous, un tros de terra

a la Pineda, a Berenguer Sastre, de la Pineda.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 42
250 x 325 mm.

182

1339, març, 8 [8 idus març 1338]

Els tutors dels fills de Bernadó Espuny, venen per quaranta-set lliures, un tros de terra

i vinya a Jaume Sastre.

Carpeta Família Espuny, d.n. 6
285 x 390 mm.
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1339, març, 16 [17 calendes abri11338]

Els tutors dels fills i hereus de Bernadó Espuny, sobre la venda d'un tros de terra i

vinya al territori de Tarragona, a favor de Jaume Sastre.

Carpeta Família Espuny, d.n. 2

150 x 240 mm.

184

1339, març, 21 [12 calendes abri11338]

Bernat i Joan Espuny signen una àpoca, per quaranta-ser lliures, a favor de Jaume
Sastre.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 26
120 x 160 mm.

185

1339, setembre, 14 [18 calendes octubre 1339]

Mateu Guiu, Guillem, Gener i Ramon Serra, jurats de Reus, deuen quatre-cents
quartans d'oli a Berenguer Bertran, també de Reus.

Carpeta Comú o municipi, d.n. 7
190 x 245 mm.

186

1340, abril, 3. Castell de Rupit [3 nones abrill340]

Ramon Roger de Pallars, senyor de Mataplana, i Sibil-la, sobre un violari de mil sous

barcelonesos.

Carpeta Vària, d.n. 4
290 x 405 mm.
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1340, abril, 3. Castell de Rupit [3 nones abril1340J

Ramon Roger de Pallars, senyor de Mataplana, i Sibil- la, sobre un violari de mil sous

barcelonesos.

Carpeta Vària, d.n. 3

Trasllat fet el 5 d'abril de 1350 [nones d'abril de 1350J.
350 x 325 mm.

188

1340, abril, 7 [7 idus abril1340J

Guillem i Ramon Bosc, fills de Guillem Bosc, ja traspassat, venen per cent sous un

censal als marmessors del seu pare, a favor de l'almoina d'Arnau Bosc.

CarpetaAlmoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 21

150 x 240 mm.

189

1340, desembre, 15 (Valls)[18 calendes de gener 1340J

Aster, vídua de Daimó de Narbona, signa una àpoca a favor dels síndics i jurats de

Reus per la quantitat de quaranta mil sous.

CarpetaJueus, d.n. 19

230 x 405 mm.

Ratat i tacat, amb pèrdua de text.

190

1341, gener, 23 [10 calendes febrer 1340J

Guillema, esposa de Guillem Gras, d'Alforja, signa una àpoca de mil vuit-cents sous,

a favor del seu germà, Tomàs Amorós, per raó del seu dot.
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Carpeta Particular, d.n. 29
145 x 250 mm.

Sense signatura notarial.

191

1341, agost, 30 [3 calendes setembre 1341]

Ramon Tarragona i Maria permuten amb Pericó Tudela una quartera de terra que
tenen al terme de Reus, al domini del castlà Pere Mulet, per una altra terra que aquest
té a la partida de la Grassa.

Carpeta Particular, d.n. 28
110 x 310 mm.

192

1341, octubre, 30 [3 calendes novembre 1341]

Pere Creixell signa una àpoca de vuit sous i set diners a favor de Pere Garcia, tots de
Reus.

Carpeta Almoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 22
10,5 x 290 mm.

193

1342, gener, 26 [7 calendes febrer 1341]

Francesca, vídua de Pere Garcia, dóna una terra amb vinya al seu fill Pere a causa del
seu matrimoni amb Maria, filla de Ramon Cavaller.

Carpeta Almoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 23
100 x 245 mm.
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1342, gener, 28 [5 calendes febrer 1341]

Bonanat de Bellveí ven, per trenta sous, a Jaume Sastre, un tros de terra amb arbres al

domini del castlà.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 53

180 x 270 mm.

195

1342, març, 20 [13 calendes abri11341]

Aster, esposa de Maimó de Narbona, jueus de l'Aleixar, signa una àpoca de set mil

cinc-cents sous a favor dels jurats de Reus.

Carpeta Religiós, d.n. 11

155 x 205 mm.

196

1342, desembre, 3 [3 nones desembre 1342]

Ramon Cogul signa una àpoca a favor de Jaume Sastre, per vint sous.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 56
75 x 200 mm.

Ratat, amb pèrdua de text.

197

1343, febrer, 1 [calendes febrer 1342]

Guillemona, filla de Guillem Ermengou, lliura tres-cents sous, en concepte del dot

matrimonial, al seu marit Guillem Guieta, d'Alforja.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 54
70 x 170 mm.
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El1281 es va redactar el "Llibre de les franqueses de la ciutat i Camp de Tarragonà', avui perdut, del qual
el1553 es va treure la present còpia. Es tracta d'una franquesa per la qual cap home ni dona no podia ser

sotmès a tortura per cap raó.
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1343, febrer, 1 [calendes febrer 1342]

Guillem Guieta, d'Alforja, signa una àpoca, per tres-cents sous, a favor de la seva

esposa Guillema, de Reus, i fa un augment de cent cinquanta sous.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 55

130 x 175 mm.

199

1343, febrer, 17. Tarragona [13 calendes març 1342]

Arnau, arquebisbe de Tarragona, concedeix a la vila de Reus que pugui celebrar una

fira anual durant la segona quinzena de juliol.

Carpeta Fira i mercat, d.n. 5
290 x420 mm.

Publicat:
- GUIX, Josep M. El "Llibre de la Cadena" de Reus. Règim jurídic de la vila a l'Edat

Mitjana, I, Reus, 1963, d.n. X p. 223-224 (i traducció en català, p. 224-225.

200

1343, febrer, 17 [13 calendes març 1342]

Guillema, vídua de Miquel Cogul, ven un tros de terra al terme de Riudoms, per
setanta-cinc sous, a Guillem Guieta.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 67
170 x 225 mm.
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1343, març. 20. Barcelona [13 calendes abri11342]

Bernat d'Olzinelles, tresorer reial, signa una àpoca, per mil sous, a favor dels jurats de

Reus, pel privilegi de la fira.

Carpeta Fira i mercat, d.n. 1

220 x 270 mm.

202

1343, abril, 29. Barcelona [3 calendes maig 1343]

Pere III concedeix als homes de Reus que puguin celebrar una fira cada any, amb una

durada de quinze dies, a la segona meitat del mes de juliol, i posa sota la seva salva

guarda totes les persones que hi assisteixin.

Carpeta Fira i mercat, d.n. 8

370 x 555 mm.

Publicat:
- GUIx, Josep M. El "Llibre de la Cadena" de Reus. Règim jurídic de la vila a l'Edat

Mitjana, I, Reus, 1963, d.n. IX p. 219-220 (i traducció en català, p. 220-221

203

1343, juliol, 10 [6 idus juliol1343]

Testament de Pere Oldomar, natural de Cardona, a favor de l'hospital de Reus.

Carpeta Hospital, d.n. 14
160 x 185 mm.
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1343, octubre, 3 [5 nones octubre 1343]

Fra Bernat Andreu, monjo cistercenc i hereu universal de Berenguera, que va ser

esposa de Pere Andreu, de les Borges, estableix una terra al terme de Castellnou a

favor de Pere Garcia, de Reus.

Carpeta Almoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 8

90 x 375 mm.

205

1343, octubre, 3 [5 nones octubre 1343]

Fra Bernat Andreu, monjo cistercenc i hereu universal de Berenguera, que va ser

esposa de Pere Andreu, de les Borges, estableix una terra al terme de Castellnou a

favor de Pere Garcia, de Reus.

CarpetaAlmoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 26

115x315mm.

206

1344, gener, 7 [7 idus gener 1343]

Guillem Gerard i Blanca, de Reus, venen als procuradors de l'hospital un censal de
seixanta sous i tres sous de pensió, sobre una terra a la partida de Rojals.

Carpeta Hospital, d.n. 13
250 x 260 mm.

207

1344, gener, 26 [7 calendes febrer 1343]

Guillem Guieta i la seva esposa signen una àpoca per setanta-quatre sous i nou diners,
a favor de Bernat d'Olives, com a marmessor d'Arnau Bosc.
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Carpeta Almoines per a La sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 25

130 x 250 mm.

I 208

1344, gener, 28 [5 calendes febrer 1343J

Berenguera, vídua de Guillem Paler, de Reus, signa un debitori de mil tres-cents sous,

a favor de Jaume Sastre, per raó del dot de la seva filla Saurina.

Carpeta Particular, d.n. 30
100 x 155 mm.

209

1344, febrer, 14 [16 calendes març 1343J

Bernat Sabater i Arsenda venen un censal per vuitanta sous a favor de Pere Gamundi.

Carpeta Almoinesper a La sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 27

250 x 275 mm.

210

1344, març, 8 [8 idus març 1343J

Salomó des Mestre, jueu de l'Aleixar, com a procurador de David Falcó, jueu de

l'Arboç, signa una àpoca, de cinquanta-quatre sous i dos diners, a favor de Pere Garcia

i Francesc Martí, de Reus.

CarpetaJueus, d.n. 17
115 x 185 mm.
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211

1344, març, 8 [8 idus març 1343]

Guillema, esposa de Berenguer Alguer, signa una àpoca per vint-i-cinc sous i quatre
diners, a favor de Bernat d'Olives com a marmessor d'Arnau Bosc.

Carpeta Almoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 24
80 x215 mm.

212

1344, novembre, 2 [4 nones novembre 1344]

Ramon Bosc i Bernat Solzina, procuradors de l'hospital, estableixen un tros de terra al
domini del castlà, a favor de Bernat Sort.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 64
125 x 225 mm.

213

1344, novembre, 2 [4 nones novembre 1344]

Bernat Solzina i Bartomeua venen a Jaume Sastre, pel preu de disset lliures i mitja,
dues quarterades de terra a la partida de Quart, al territori de Tarragona.

Carpeta Particular, d.n. 32
105 x 295 mm.

214

1345, gener, 13 [idus gener 1344]

Ramona, vídua de Tomàs Amorós, nomena procurador seu el seu cunyat, Arnau de
Salelles.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 59
160 x 245 mm.
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215

1345, gener, 20 [13 calendes febrer 1344]

Ramona, vídua de Guillem Merlès, fa donació d'una casa al seu nét Berenguer Amorós.

Carpeta Sense data i mutilats, s.n.

160 x 259 mm.

216

1345, febrer, 10 [4 idus febrer 1344]

Bernadó Solzina i Bartomeua, de Reus, signen una àpoca a favor de Jaume Sastre per
onze lliures i quatre sous, d'aquelles disset lliures i mitja que es devia.

Carpeta Particular, d.n. 31
120 x 140 mm.

217

1345, febrer, 16 [14 calendes març 1344]

Guillema, vídua de Domènec Ferràndiz, ven a Maria, vídua de Pere Sastre, per setze

sous, una terra al domini del castlà.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 57
105 x 275 mm.

218

1345, març, 14. Sàsser [pridie idus març 1344]

Testament de Bernat Brugals, conestable del rei i ciutadà de Sàsser.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 104
395 x 420 mm.



1345, març, 24. Sàsser [9 calendes abri11344]

Galcerà de Soler, ciutadà de Sàsser, signa una àpoca a favor dels marmessors de Bernat

Brugals, també de Sàsser, per trenta-una lliures i mitja de cera.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 58

130 x 210 mm.

220

1345, abril, 8. Mallorca [6 idus abril 1345]

Ramon Tarragona fa donació intervius dels seus béns a favor del seu parent Joan
Tarragona, però en tindrà l'usdefruit.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 62

275 x 380 mm.

221

1345, abril, 13 [idus abri11345]

Pere de Quart i Ramona venen un censal per quinze lliures i tres morabatins alfonsins

d'or, sobre una vinya al terme de Porpres, a favor de Bernat d'Olives.

CarpetaAlmoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 35
195 x 260 mm.

222

1345, maig, 10. Sàsser [6 idus maig 1345]

Guillem Mangri, ciutadà de Sàsser, signa una àpoca per vint-i-dos sous alfonsins, a

favor dels marmessors de Bernat Brugals, també de Sàsser.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 63
105 x 210 mm.

90



223

226

1345, maig, 27 [6 calendes juny 1345]

Hug de Pallars, senyor de Rupit, sobre un violari de mil sous anuals i Ramon Roger
de Pallars, senyor de Mataplana.

Carpeta Censals i àpoques, d.n. 1

500 x 360 mm.

224

1345, maig, 27 (Alforja)[6 calendes juny 1345]

Bernat de Bages i els germans Pere i Berenguer Amorós, cedeixen a Pere Gamundi els
drets que tenien per Guillem Gras, d'Alforja.

Carpeta Particular, d.n. 33
150 x 285 mm.

225

1345, maig, 31 [pridie calendes juny 1345]

Berenguer Arenyola, de Constantí, signa una àpoca pels cent sous rebuts de l'almoina
d'Arnau Bosc pel casament de la seva filla.

Carpeta Almoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 36
100 x 135 mm.

1345, agost, 19 [14 calendes setembre 1345]

Bernat Gener ven una casa a Jaume Sastre, a Reus, al domini del cambrer.

Carpeta Vària, d.n. 5
310 x 360 mm.
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1345, setembre, 5 [nones setembre 1345]

Pere Sastre i Blanca deuen cent trenta-cinc sous a David Falcó, jueu de l'Arboç.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 61

115 x 230 mm.

A! dors hi ha un breu text en hebreu.

228

1345, setembre, 5 [nones setembre 1345]

Montserrat Caperó i Guillema estableixen un tros de terra amb arbres, al terme de

Riudoms, a favor de Joan Aragonès.

Carpeta Particular, d.n. 36
145 x 215 mm.

229

1345, octubre, 3 [5 nones octubre 1345]

Francesc de Puig i Elisenda, de Riudoms, venen per noranta-cinc sous, un tros amb

vinya a la quadra de Castellnou, al terme de Riudoms, a Guillem Guieta, de Reus.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 60
110 x 325 mm.

230

13(46)*, gener, 23 [10 calendes febrer 13(45)*]

Pere Amorós, en nom de Vicenç Palmerola, canonge i oficial de Tarragona, amb data
de 31 de juliol de 1345, presenta una requesta sobre el pagament d'un dot.
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Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 43
230 x 395 mm.

Ratat amb pèrdua de text i taques.

* Any suposat: a l'original va ser canviat i hi diu 1339, que resulta inversemblant.

231

1346, gener, 25 [8 calendes febrer 1345]

Inventari dels béns del difunt Pere Martí, veí de Reus, fet pel seu germà i hereu uni

versal, Domènec Martí, d'Alforja.

Carpeta Particular, d.n. 34
250 x 280 mm.

232

1346, abril, 27 [5 calendes maig 1346]

Discòrdia entre Berenguer Sastre i la seva mare, Maria, per un mas a la Pineda que
aquesta li havia promès pel seu matrimoni.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 70
145 x 265 mm.

233

1346, maig, 8 [8 idus maig 1346]

Pere Garcia i Maria reconeixen tenir un deute de quaranta-un sous amb Vives Astruc,
jueu de l'Aleixar.

CarpetaAlmoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 77
135 x 160 mm.
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El1310, el rei Jaume II va concedir al cambrer i a la vila que Reus pogués celebrar mercat tots els dilluns i posà sota la seva salvaguarda totes les persones que hi
assrsnssin.



234

1346, maig, 9 [7 idus maig 1346]

Bernat Fuster signa una àpoca, per divuit florins d'or, a favor dels procuradors de

l'hospital de Reus.

Carpeta Hospital, d.n. 15
105 x 245 mm.

235

1346, juny, 6 [8 idus juny 1346]

Maria, vídua de Pere Sastre, deu cent quaranta lliures al seu fill Berenguer.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 69
225 x 245 mm.

236

1346, agost, 27 [6 calendes setembre 1346]

Inventari de Pere Sastre, fet pel tutor testamentari assignat per la seva vídua, Maria.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 68
190 x 280 mm.

237

1347, gener, 17 [16 calendes febrer 1346]

Àpoca signada per Maria, vídua de Berenguer Sastre.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 75
150 x 195 mm.

Tacat. En part il-legible.
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1347, gener, 28 [5 calendes febrer 1346J
Arsenda, filla de Guillem Fornós, de Cabra, dóna cent quaranta sous a Bernat Cavaller,
de dot en temps de núpcies.

Carpeta Almoines per a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 37

100 x 200 mm.

239

1347, maig, 8 [8 idus maig 1347J

Ramon Espuny i Guillema signen un debitori per quinze lliures a favor del prior, Joan
Bassa.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 100

135 x 255 mm.

240

1347, maig, 30 [3 calendes juny 1347J

Bernat Bruc, prevere, signa una àpoca per vuit lliures a favor de Pere Sastre.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 77
130 x 170 mm.

241

1347, juliol, 30 [3 calendes agost 1347J

Pere Mir i Maria venen a Bernat Bernadí, un censal per seixanta-dos sous i sis diners.

Carpeta Particular, d.n. 35
155 x 290 mm.
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1347, agost, 29 [4 calendes setembre 1347J

Inventari dels béns de Berenguer Sastre, de la Pineda.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 107
395 x 290 mm.

243

1347, setembre, 10 [4 idus setembre 1347J

Maria, vídua de Pere Sastre, nomena procurador seu el seu fill Guillem Sastre.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 76
210 x 225 mm.

244

1347, novembre, 6 [8 idus novembre 1347J

Guillem Litra ven a Bernat d'Olives, marmessor d'Arnau Bosc, un censal per cent

sous sobre un tros de terra i vinya al terme de Porpres .

.

Carpeta Almoines per a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 63
185 x 350 mm.

245

1347, novembre, 26 [6 calendes desembre 1347J

Pere Sastre reconeix deure seixanta-cinc sous a Abraam Maimó, jueu de l'Aleixar.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 74
125 x 215 mm.
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1348, gener, 14 [19 calendes febrer 1347]

Jaume Sastre i Saurina, de Reus, signen un debitori per setanta sous a favor de Salomó

des Mestre, jueu de l'Aleixar.

Carpetajueus, d.n. 18

100 x 260 mm.

Al dors hi ha un breu text en hebreu.

247

1348, gener, 25. Barcelona [8 calendes febrer 1347]

Pere Espuny, com a síndic de Reus, lliura quatre-centes cinquanta-cinc lliures a

Guilllem de Fontanet, a Barcelona, sobre el bovatge.

Carpeta Diplomes, d.n. 1

615 x 540 mm.

Trasllat fet a Barcelona el I O novembre de 1350 [4 idus novembre 1350].
Ratat amb pèrdua de text.

248

1348, juliol, 1 [calendes juliol1348]

Testament de Maria, vídua de Pere Sastre, de Reus.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 80

185 x 315 mm.

249

1348, agost, 31 [pridie calendes setembre 1348]

Guillem d'Anglesola, ardiaca de Tarragona i procurador del cambrer, pren possessió
de la vila i rep els homenatges dels jurats en nom dels veïns.

98



Carpeta Cambrers, d.n. 11

320 x 400 mm.

250

1348, octubre, 21 [12 calendes novembre 1348]

Inventari dels béns de Pere Garcia, de Reus.

Carpeta Almoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 29
160 x 260 mm.

251

1349, gener, 26 [7 calendes febrer 1348]

Els sagristans de Sant Pere i patrons de l'almoina instituïda per Nicolau Sabater
estableixen un tros de terra a favor de Berenguer Pasqual.

Carpeta Almoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 38
185 x 345 mm.

252

1349, març, 18 [15 calendes abril1348]

Joan Bassa, prior de l'església de Reus, signa una àpoca per tres-cents sous, a favor dels
marmessors de Berenguera, esposa de Guillem Paler.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 79
120 x 210 mm.
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253

1349, abril, 27 [5 calendes maig 1349]

Els sagristans de Sant Pere, executors de l'almoina de Guillemona, esposa de Berenguer
de Térmens, estableixen un tros de terra al terme de Porpres a favor de Pere Guasc, i

un altre, al mateix lloc, a favor de Bernat de Bellveí.

Carpeta Almoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 80

285 x 310 mm.

254

1349, maig, 30 [3 calendes juny 1349]

Bernat Alemany ven una casa, al domini del castlà, a Bernat Cavaller.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 71

170 x 270 mm.

No hi ha la signatura del notari.

255

1349, juliol, 23 [10 calendes agost 1349]

Bernat Cavaller i Guillema fan societat i agermanament.

CarpetaAlmoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 31

135 x 205 mm.

256

1349, juliol, 25 [8 calendes agost 1349]

Guillem de n'Aleu, escuder de Guillem d'Anglesola, procurador del cambrer, i en

nom de dit senyor, requereix els batlles del cambrer i del castlà perquè prenguin dos
veïns de Tarragona que havien entrat a la vila amb mà armada.



Carpeta Cambrers, d.n. 5
150 x 270 mm.

Llatí/català.

257

1349, juliol, 27 [6 calendes agost 1349]

Guillem Mercer cedeix un tros de terra als sagristans de Sant Pere, al terme de Porpres,
prop del molí i el torrent.

Carpeta Almoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 33
120 x 95 mm.

258

1349, juliol, 28 [5 calendes agost 1349]

Els marmessors de Berenguer Litra i Arsenda, vídua de Berenguer Validrera, cedeixen
als sagristans de Sant Pere un tros de vinya que havia estat de Berenguer Bertran.

Carpeta Almoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 12

110 x 210 mm.

259

1349, setembre, 11 [3 nones setembre 1349]

Els batlles del castlà i del cambrer presenten una requesta a Guillem de Montoliu,
procurador de l'arquebisbe, perquè està inquirint i rebent testimonis dins de Reus
sobre la resistència que la vila havia fet a l'arquebisbe, per impedir-li l'entrada a la

població.

Carpeta Furs i senyoria, 2

200 x 375 mm.
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260

1349, setembre, 21 [11 calendes octubre 1349]

Els sagristans de Sant Pere, patrons de l'almoina d'Arnau Bosc, estableixen una terra

al terme de Constantí a favor de Berenguer Forès, i una altra terra, amb oliveres, al
territori de Tarragona, terme de la Grassa, a favor de Guillem Vallfegó, ambdós de
Reus.

Carpeta Almoines per a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 32
340 x 220 mm.

261

1349, octubre, 9 [7 idus octubre 1349]

Berenguer Vallfegó signa una àpoca per cinquanta-cinc sous a favor dels sagristans de
Sant Pere, patrons de l'almoina de Pere Mallorques.

Carpeta Almoines per a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 30
100 x200 mm.

262

1349, desembre, 1 [calendes desembre 1349]

Debitori i àpoca per trenta-set lliures entre el síndic i els jurats de Reus i na Saurina,
esposa de Guillem Espuny.

Carpeta Censals i àpoques, d.n. 41
290 x 370 mm.

Tacat i ratat, amb pèrdua de text.

263

1349, desembre, 6 [8 idus desembre 1349]

Arnau d'Olives, síndic de Reus, signa una àpoca, per trenta-tres lliures, a favor de
Guillem Espuny.



Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 82

260 x 365 mm.

264

1350, gener, 27. Avinyó

Procuració del mestre Gregori, rector de Sant Quintí, de la diocesi de Llemotges, que
havia de prendre a Reus els homenatges pel cambrer.

Carpeta Cambrers, d.n. 3
210 x 440 mm.

Trasllat fet a Reus el 7 de setembre de 1351 [7 idus setembre 1351].

265

1350, febrer, 6 [8 idus febrer 1349]

Francesc Santmartí, de Girona, signa una àpoca per seixanta-dos sous, a favor de Joan
de Romaguera.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 81

160 x 315 mm.

266

1350, febrer, 8 [6 idus febrer 1349]

Pere Queralt i Berenguer d'Aiguaviva, de Riudoms, patrons de l'almoina de Jaume
Pellicer, estableixen un tros de vinya al terme de Riudoms a favor de Jaume Sastre, de
Reus.

Carpeta Particular, d.n. 37
140 x 305 mm.
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l350, març, 31 [pridie calendes abril1350]

Els procuradors de l'hospital estableixen a favor de Guillem Roca un tros de terra que
confronta amb el torrent de Rojals, al domini del castlà.

Carpeta Hospital, d.n. 16
220 x 345 mm.

268

l350, abril, 21. Avinyó

Hug, cardenal de Sant Llorenç in Damaso, dicta una sentència arbitral entre

l'arquebisbe de Tarragona per una banda i el cambrer i Reus per l'altra, a causa de les
violències ocasionades per la disputa de la jurisdicció sobre la vila.

Carpeta Pontifici, d.n. 5
565 x 440 mm.

269

l350, abril, 21. Avinyó

Hug, cardenal de Sant Llorenç in Damaso, dicta una sentència arbitral entre

l'arquebisbe de Tarragona per una banda i el cambrer i Reus per l'altra, a causa de les
violències ocasionades per la disputa de la jurisdicció sobre la vila.

Carpeta Cambrers, d.n. 13
650 x 500 mm.

Hi ha una còpia en paper, feta cap al 1800.

270

l350, abril, 21. Avinyó

Compromís signat a Avinyó a favor de l'infant Pere d'Aragó per ajustar i concordar

qualsevol qüestió que hi hagués entre l'arquebisbe de Tarragona per una part i el
cambrer i la vila de Reus per l'altra.

105
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Carpeta Diplomes, d.n. 20

675 x 535 mm.

r ..;

271

l350, juliol, 6 [pridie nones juliol l350]

Els sagristans de Sant Pere, corn a patrons de l'almoina d'Arnau Bosc, estableixen una

terra, al camí de Valls, a favor de Bernat Tallaferro.

Carpeta Almoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 40
160 x 245 mm.

272

l350, juliol, 6 [pridie nones juliol l350]

Els sagristans de Sant Pere, patrons de l'almoina d'Arnau Bosc, estableixen un tros de
terra al camí de Valls a favor de Bernat Tarraferro.

CarpetaÀpoques, censals i almoines, 1165-1572, d.n. 18
160 x 265 mm.

273

l350, juliol, 30 [3 calendes agost l350]

Bernat de Santacilia, de Constantí, ven censal per quaranta sous, i tres sous i tres

diners, a Antic Miquel, rector de Prades.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 110
240 x 380 mm.
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274

1350, agost, 2 (Constantí)[4 nones agost 1350]

Elisenda, vídua de Guillem Arcs, de Constantí, ven per des-cents setanta sous un

hort, a l'horta vella de Constantí, a Antic Miquel, rector de Prades.

Carpeta Particular, d.n. 39
295 x 365 mm.

275

1350, agost, 4 [pridie nones agost 1350]

Els sagristans de Sant Pere i patrons de la capellania instituïda per Francesca, esposa
de Ferrer Gavaldà, estableixen un tros de terra i vinya a favor de Pere Pedrol i Pere

Torroja.

CarpetaAlmoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 47
170 x 235 mm.

276

1350, agost, 4 [pridie nones agost 1350]

Els sagristans de Sant Pere i patrons de la capellania instituïda per Francesca, esposa
de Ferrer Gavaldà, estableixen un tros de terra i vinya al territori de Tarragona, a favor
de Pere Pedrol i Pere Torroja.

CarpetaAlmoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 48

145 x 340 mm.

277

1350, setembre, 7 [7 idus setembre 1350]

Guillem de Badalona, de Reus, ven un censal per des-cents sous a Pere Granada,
també de Reus.



Carpeta Almoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 44
200 x405 mm.

278

1350, setembre, 13 [idus setembre 1350]

Els sagristans de Sant Pere, patrons de l'almoina d'Arnau Bosc, estableixen Bernat

Tallaferro un tros de farraginar de dita almoina, situat al camí de Valls.

Carpeta Àpoques, censals i almoines, 1165-1512, d.n. 17

150 x 235 mm.

279

1350, setembre, 15 [17 calendes octubre 1350]

Mateu Guiu estableix un tros de terra amb vinya al camí de l'Aleixar, a favor de
Bernat Cavaller.

Carpeta Almoines per a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 42
160 x 220 mm.

Ratat.

280

1350, setembre, 28 [4 calendes octubre 1350]

Pere Peiró, de Reus, dóna i estableix una casa, al domini del cambrer, a favor de
Bernat Cavaller i els seus.

Carpeta Vària, d.n. 7
155 x 270 mm.

108
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281

1350, novembre, 8 [6 idus novembre 1350]

Els sagristans de Sant Pere, patrons de l'almoina de Pere d'Olives, estableixen un tros

amb oliveres a favor de Maria, vídua de Ramon Bramon.

Carpeta Censals i àpoques 1303-1358, d.n. 96
135 x 290 mm.

282

1350, novembre, 14 (Constantí)[18 calendes desembre 1350]

Bernat de Santacilia, de Constantí, estableix una vinya al terme de Constantí a favor
de Bernat Cavaller, de Reus.

Carpeta Almoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 41
190 x 250 mm.

283

1350, desembre, 2 (Constanti)[4 nones desembre 1350]

Elisenda, vídua de Pere Barenys, i els seus fills, veïns de Constantí, venen a Antic

Miquel, rector de Prades, una sort de terra al lloc dit el mas de Pallars, al terme de
Constantí.

Carpeta Particular, d.n. 38
410 x 405 mm.

Ratat amb pèrdua de text.

284

1350, desembre, 28 [5 calendes gener 1350]

Els sagristans de Sant Pere i patrons de l'almoina de Guillema, esposa de Guillem
Sabater, estableixen una casa a favor de Guillem Bertran.



Carpeta Almoines per a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 39
160 x 285 mm.

285

1350, desembre, 28 [5 calendes gener 1350]

Els sagristans de Sant Pere i patrons de l'almoina en pa cuit per l'ànima de l'esposa de
Pere Clergue, estableixen una terra a la partida del Salt a favor de Maria, vídua de
Guillem Rovira.

CarpetaAlmoinesper a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 45
190 x 230 mm.

286

1350, desembre, 28 [5 calendes gener 1350] r

Els sagristans de Sant Pere i patrons de la capellania instituïda per Francesca, esposa
de Ferrer Gavaldà, estableixen un tros de terra al terme de Porpres a favor de Montserrat

Caperó.

Carpeta Almoines per a la sagristia de Sant Pere i donzelles a maridar, d.n. 49
165 x 285 mm.

1
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Llibres editats:

LES DONES HONORADES ALS
CARRERS DE LA CIUTAT
Carme Puyol Torres

JOAQUIM M. BARTRINA,
ENTRE LES RAONS POÈTIQUES
I LES CIENTÍFIQUES
Montserrat Corretger i Xavier Ferré

MEMÒRIA DE LA SEDERA
Yolanda Bodoque i Salvador Palomar

ELS ANTICS CEMENTIRIS DE REUS
Montserrat Flores juanpere

AQUÍ ES VE A TRIAR!

Montserrat Soronellas, Toni Martí i
Xisca Martorell

INVENTARI DEL FONS PERSONAL
DE CELS GOMIS I MESTRE
Carme Puyol Torres

DE LA NEU A LES CAMPANES
Salvador Ferrando

RECOMENÇAR LA VIDA. UNA
MEMÒRIA DEL PROCÉS MIGRATORI
DE LES DONES A REUS (1950-1970)
Lídia Martínez i Jordi Roca

CATÀLEG DELS PERGAMIS, I

(1012-1350)
Ezequiel Gort

En preparació

CULTURA POPULAR, CATALANISME I
MOVIMENTS SOCIALS
A cura de Salvador Palomar
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