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Les abreviatures i les clàusules: 
Abreviatura

• Representació de paraules per una o diverses de 
les seves lletres (generalment les més significatives
i determinants).

• interpretació i lectura d’escriptures en desús / 
Paleografia de lectura

• atribució cronològica i geogràfica d’un text /Paleografia
d’anàlisi

• informació sobre enterrelacions entre centres de 
producció escrita / Història de la Cultura Escrita



Per què les abreviatures? 

• Per què s’utilitzen?

• Per a escriure més ràpid? Per estalviar espai?

• Per a llegir més ràpid?
Indici d’un individu o societat habituats a escriure / 

gràficament madurs / alfabetitzats



Les abreviatures: tipus

• Contracció: supressió d’una o més lletres a l’interior d’un mot.

• Lletra volada: representar una síl·laba o paraula mitjançant una lletra col·locada a la part
superior d’una lletra base.

• Suspensió: supressió de l’última o les últimes lletres d’una paraula.

• Sigla: suspensió consistent en la lletra inicial d’un mot,

• Afèresi: supressió d’una lletra o d’una síl·laba en posició inicial de mot.



Contracció: 

Any
Consel

Lletra volada: 

scrits
Guimó

Suspensió: 

Jacme
Johan

Sigla: 
Pere
Francesch



Les abreviatures: signes d’abreviatura

• Línia horitzontal: generalment indiquen abreviació per suspensió o
contracció. Substitueixen una lletra (vocal, m, n, s) o un conjunt de
síl·labes.

• Lletra volada: una petita lletra al damunt d’una sigla o una paraula

• Signes especials: lletres que incorporen alguns signes que tenen
un significat especial en funció d’on està el signe.



supradictus etRaimundus

predicti castri

omnibusper Montserrat

Camerario

procuratoris



Documentació
municipal:
actes del Consell, 
Clavaria, 
Ordinacions,
expedients...



Data

Jurats i consellers

notes

Assumptes: 
Deliberacions
resolucions



Data: 

Diumenga, a II d’agost, fonch aiustat
Consell per los senyors de jurats on foren
los conselers segens



• Jurats i consellers:

Johan Sara

Barthomeu Jabelí (jurats)

Jachme Monrog

Bernat Bruch

Jachme Oriol

Pere d’Olives

Pere Lubell

Gabriel Toroga

Mateu Oset

Berthomeu Miró

Barthomeu Marchó



Oficis municipals: 

Jurats
Sagristans
Acaptadors dels pobres
Sagristans de Sant Joan
Mostassafs
Acaptadors dels ciris de 
combregar
Corredors del vi
Corredor d’oli
Acaptadors dels frares



Declara lo dit Consel que tot hom qui vula
aportar blat per la mar que la vila la aga a 
portar franche de Salou, ací acceptat que 
aquel ho aquels qui vedran lo dit blat que 
se’n venen a neguna persona de fora vila, 
agen a pagar lo port a la vila. 



Deliberació

Convent frares. 
Fonch parlat del fer convent frares e focnh deliberat
que los iurats que vagen a Tarragona a parlar ab lo 
senyor e ab lo advocat de la vila per saber si·s porà
defendre. 

Nota: 

Fonch proposat fer un convent de frares y resolt vagen
los jurats a Tyarragona a parlar ab lo Senyor y lo advocat
per saber si se podrà defensar.  
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