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Com ens enfrontem amb un 
document?

• El puc llegir?

• El puc interpretar?

• Quina informació m’interessa?

• Cal “copiar” tot el text del document?

• ...???





Com ens enfrontem amb un 
document?

• El puc llegir?

– Paleografia / Diplomàtica

• Tipus de lletra, abreviatures, enllaços…

• Elements externs:
– Suport (paper, pergamí…), mitjà (tinta), escriptura, llengua…

• Elements interns: 
– Factors del document: autor, beneficiari /receptor, rogatari

– Discurs / estructura del document

– Datació



Com ens enfrontem amb un 
document?

• El puc interpretar?

– Historiografia!!!

• Escola dels Annales, Escola marxista (britànica –E. 
Hobsbawm-; italiana –A. Gramsci-; española –J. 
Fontana…), microhistòria, història política, econòmica, 
social, cultural, psicològica, antropològica…



Com ens enfrontem amb un 
document?

• Quina informació m’interessa?

– La Història és una ciència: 

• Mètode

Hipòtesis, preguntes….

• Fonts



Com ens enfrontem amb un 
document?

• Quina informació m’interessa?

– La Història és una ciència: 

• Fets històrics / processos històrics

• Curta durada / llarga durada (Fernand Braudel)



Com ens enfrontem amb un 
document?

Heròdot
(s. V aC)

Història-
testimoni

Du Cange, 
Mabillon,

Saint Maur
(s. XVII)

Ús dels
documents
com a font
històrica

Positivisme
(s. XIX)

“No hi ha 
història
sense

documents”

Arxius
nacionals

L. Febvre
(s. XX)

Utilització
de tot tipus

de text

Quina informació m’interessa?



Lucien Febvre, Combats pour l’histoire

“La historia es ciencia del hombre; y también de los hechos, 
sí. Pero de los hechos humanos. La tarea del historiador: 
volver a encontrar a los hombres que han vivido los hechos 
y los que, más tarde, se alojaron en ellos para interpretarlos 
en cada caso. Y también los textos. Pero se trata de textos 
humanos. (…)Hay que utilizar los textos, sin duda. Pero 
todos los textos. Y no solamente los documentos de archivo 
en favor de los cuales se ha creado un privilegio: el 
privilegio de extraer de ellos un nombre, un lugar, una 
fecha, todo el saber positivo de un historiador 
despreocupado por lo real. También un poema, un cuadro, 
un drama son para nosotros documentos, testimonios de 
una historia viva y humana…”



Com ens enfrontem amb un 
document?

• Cal “copiar” tot el text del document ?

– NO!!!

– Sempre en funció del que vull buscar

– Per a fer-ho he de conèixer bé el document

– Per conèixer bé el document l’he de saber llegir i 
interpretar correctament

– Bases de dades / fitxes / quadres… (eines de 
treball)



Paleografia

• Ciència “auxiliar” de la Història

• Altres ciències: Diplomàtica, Arxivística, 
Cronologia, Sigil·lografia...

• Llegir i interpretar els documents: 

– Anàlisi documental

• Caràcters externs dels documents

• Caràcters interns dels documents

• Tipologies documentals



L’anàlisi documental

1- Caràcters externs

2- Caràcters interns

3- Les tipologies documentals



1- Caràcters externs

• Suports  i tintes (Matèria escriptoria 
sustentant i sustentada)  (Codicologia)

• Tipus d’escriptura (Paleografia)

• Segells (Sigil·lografia)

• Notes



1- Caràcters externs
• Suports  i tintes (Matèria escriptoria 

sustentant i sustentada)  (Codicologia)

– Materials durs: pedra, metalls, fusta...

– Materials tous: papir, vegetals, pergamí, 
paper

– Tintes



1- Caràcters externs

• Tipus d’escriptura (Paleografia)

– Escriptures precarolines

– Escriptura carolina

– Escriptura gòtica

– Escriptura humanística

• (cancelleresca, notular, cursiva, rodona…)



1- Caràcters externs

• NOTES

– Anotacions 

administratives

– Notes explicatives

o aclaridores

– Anotacions

– arxivístiques, etc.





2- Caràcters interns 

•Estructura del document

•Protocol

•Text o part central

•Escatocol

•Factors del document: 

•Autor

•Destinatari / Beneficiari

•Rogatari (notari, escrivent...)



PROTOCOL

• Part inicial del document.

• Els elements que hi veurem: Invocació, Intitulació,
Inscripció, Salutació i la Fórmula perpetuitatis.

• La natura del productor (privat o públic), també.



TEXT

• La part central del document:

– Els motius de l’acció jurídica,

– la descripció de les circumstàncies que l’han provocada,

– les disposicions a realitzar,

– l’enunciació de les clàusules que basteixen la fortalesa
jurídica de la decisió.

• Els elements que hi veurem: Preàmbul, Notificació,
Exposició, Disposició, Sanció, Corroboració, Fòrmules i
Clàusules.



ESCATOCOL

• La part final del document.

• Els elements que hi veurem:

Datació, Subscripció del rogatari, Subscripció de
testimonis, Aprecació.



PROTOCOL
Invocació simbòlica 

Invocació Verbal: 
– In nomine Domini

– In nomine Christi

– In Dei nomine

– In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctii



PROTOCOL: intitulació



PROTOCOL

– Adreça: nom del receptor:
• Universal  Noverint universi; Ara oiats tothom generalment.

• Col·lectiva  vos iuratos, probos homines et universitatem ville 
Reddis

• Personal  a la noble e amada nostra na Sclarmunda, 
vescomtessa de Illa; a vós en Alfonso Sanchís, conseller

– Salutació: Salut e dilecció; Salutem et gracia



Nos, Iacobus Dei gratia rex Aragonum, Valencie, 
Sardinie et Corsice, comesque Barchione…



TEXT

• Exposició:

…ad supplicationem vestri Simonis de Bello Loco, 
humiliter nobis factam….



TEXT

• Disposició: concedimus (....)

…positis facere mercatum qualibet
septimana in die lune, in loco dicti
Camerarii et vestri vocato Reus…



TEXT
Sanció i corroboració: 

Garantia del contingut del document.

Teneatis et possideatis sine ullo retento in perpetuum

Non obstantibus clausulis et ordinationibus in contrarium

Hanc chartam fieri iussi

Dada sots nostre segell secret

Clàusules de suport jurídic: 

Preceptives.

Prohibitives

Derogatives

Reservatives

Obligatòries

Renunciatives

Penals

Corroboratives



ESCATOCOL - Datació

Consigna el lloc (Data tòpica) i el moment (Data
crònica) en què s’ha fet efectiva l’acció jurídica i/o s’ha
redactat el document.

Necessària per a la validesa del document des d’època
romana.

A vegades apareix a l’encapçalament d’alguns documents.



Datum Valencie, octavo kalendas marcii, 
Anno Domini Millessimo Trecentesimo nono

1310 febrer 22. València

ESCATOCOL - Datació



ESCATOCOL- Validació

• Subscripcions

• Signum /Signa

• Signatures

• Segells

Subscripció: “ Yo, Fernandes 
Alvares de Toledo, secretario de 
nuestra senyora la reyna, la fise 
escrebir por su mandado”



ESCATOCOL- Validació

Sig+num Iacobi Dei gratia, regis Aragonum, Valencie, Sardinie et 
Corsice et comitis Barchinone, qui hec concedimus et firmamus. 

Testes sunt: 

Sig+num mei Bernardi Maioris, scriptoris domini regis, qui de 
mandato eiusdem domini, hoc scribi feci et clausi loco, die et anno
prefixis. 



ESCATOCOL- Validació

Plica
Cinta del segell



ESCATOCOL



•Factors del document: 
•Autor (intitulació)

•Persona pública
•Persona privada

•Destinatari (direcció)

•Rogatari (scriptor, notari...)



3- Les tipologies documentals

– Documentació reial

– Documentació municipal: actes del Consell, 
Clavaria, ordinacions

– Documentació eclesiàstica

Pontifícia

Episcopal

Parroquial: ordinacions dels Preveres

– Documentació privada (notarial): inventari, 
testament, censals



Cancelleria reial

Organització i funcionament calcades de la
Cancelleria pontifíca.

Fins a Carlemany: organització deficient,
itinerant.

Caràcter eclesiàstic dels “funcionaris”.

Diferenciació de càrrecs (honorífics i efectius)

Reorganització al segle XIV: Alfons VII a Castella,
Pere IV a Catalunya-.Aragó.



• Jaume I (1208-1276): 

Pas de l’escrivania a cancelleria.

Cancelleria itinerant (Saragossa, 

Cabanes, Sigena, Santes Creus, 

Barcelona…)

Aparició dels registres (1257)

Evolució gràfica: canonització de 

l’escriptura gòtica catalana (cursiva de 

cancelleria)





• Pere III (1319-1387): 

Ordinacions fetes per lo molt alt señor en 

Pere Terç, rey d’Aragó, sobra lo 

regiment de tots los officials de la sua 

cort (1344). 

• Evolució gràfica: al llarg del segle XIV 

es van incorporant elements  propis de 

l’escriptura bastarda. 



Bibliothèque nationale de France 

BNF, ms. espagnol 99, f.1



Cancelleria reial

• Canceller

• Vicecanceller

• Cap de l’Escrivania Tenens scribaniae et 
sigillorum nostrorum

• Notaris, escrivans

• Secretaris

• Correus, porters-uxiers, bidells...



• Consell d’Aragó (1494)

– Virreis

– Audiències: tribunals de justícia

consell assessor del virrei

– Vicecanceller

– Regents (2 per regne)

– Tresorer Reial

– Protonotari

– Dissolt el 1707 / integrat al Consell 

d’Espanya al 1714-1729 (Viena)



Les tipologies documentals 
(documentació reial)

• Privilegis: majors i menors. 

• Cartes reials amb clàusula de manament.

• Cartes missives (per a les relacions 
diplomàtiques).

• Manaments.



Els registres de cancelleria 
(documentació reial)

• Regestum / regerere: 

– Registre: llibre o quadern on es transcriuen 
documents atorgats per una persona o entitat. 

– Antecedents: 

• Roma imperial: commentaria, gesta, regesta. 

• Roma pontifícia: s. IV / exemplars més antics s. VIII. 



Registres reials

• Corona d’Aragó:  8.761 registres

– Jaume I (1257): llibres del Repartiment de València

– Antecedents Liber feudorum maior (Alfons I el Cast)

– Sistematització per matèries: 

Liber computorum, Liber communis, Liber scribaniarum, 
Liber cenarum, Liber albaranum, Liber de 
comissionibus, Liber donationum, Liber gratiarum, 
Super peccuniam, Officiis et gratiis, De Curia, 
Communibus, Cenarum, Cavalleriarum, Super viagio 
captione insulae Minoricae, Tresorer. 



ESCATOCOL- Validació

Registratio





Direcció, segell, formalitats diplomàtiques



Direcció

• Als feels nostres los jurats e prohòmens de la 
ciutat de Gerona



Formalitats: 
registratio

“Registrata”
“registrata in 

itinerum et viarum 
locumtenentis Iº”



Segell de placa



Mètode de paleografia de lectura

• Atenció a l’aspecte general que presenta 
l’escriptura

• Fer-ne una lectura pausada

• No prescindir de cap element gràfic

• Atenció als noms de lloc i de persona, a les 
paraules abreviades i a les xifres



Mètode de paleografia de lectura

• Adoptar unes normes clares de transcripció.

• Considerar cada lletra separadament, amb 
independència de les altres.

• Comptar amb l’ajut de diccionaris.

• Conèixer la morfologia i la sintaxi per establir la 
concordança entre paraules abreviades.



Mètode de paleografia de lectura

• Atenció als nexes i enllaços que, generalment, 
deformen les formes paradigmàtiques de les lletres

• Atenció a la resta de signes gràfics que completen el 
sentit de l’escriptura (puntuació, interrogació, 
numerals...)


