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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 Barchinone tercio kalendas madii Anno Domini Millessimo Trecentesimo 
Quadragesimo Tercio.

1343 abril 29. Barcelona

ESCATOCOL - Datació

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

1310 febrer 22. València



ESCATOCOL



(codicil): Any 1400
Anno a Nativitate Domini Millessimo Quadrigentessimo

Tertia die ianuarii



(testament): 

Actum est hoc in Castro Veteri Xiª die madii Anno Domini Mª CCCCº quinto. 



(censal): Die XII iunii MDLXXXVI

(Capítols matrimonials) Die prima augusti anno MDLXXXVIIIIº



Calendari

conjunt de normes per a determinar de forma precisa la mesura del
temps.

Edat Mitjana: Calendari romà o julià
Reformat per Juli Cèsar al 46 a.C.
L’any comença a l’1 de gener.
Canvi de noms de mesos (Quintilis /Iulius; Sextilis / Augustus)
Kalendació: kalendas, idus i nonas (fins 1351) 



Expressió de l’any

Datació pels reis francs (fins el Concili de 
Tarragona de 1180)

Anno Domini :

Fins 1351: Any de l’Encarnació 
(Comença el 25 de març)

A partir de 1351: Any de la Nativitat 
(Comença el 25 de desembre)







Actum est hoc III nonas iulii, anno XXII regni 

Ledoyci iunioris



San Isidoro de León, s. XII



Molt Riques Hores 
de Jean de Berry, 
any 1415. 











Calendari

Edat Moderna: 

Calendari gregorià: papa Gregori XIII a 
l’octubre de 1582 (365’2425 dies)

Progressiva implantació de l’1 de gener com 
a data d’inici de l’any (implantació definitiva al 
segle XIX).



http://asv.vatican.va/es/doc/1582.htm
http://asv.vatican.va/es/doc/1582.htm




Expressió del dia del mes

Fins 1351, 
calendació romana: calendas, nonas, idus

Després de 1351, 
nomenclatura actual

Altres: días andados y por andar
ferias
festes religioses



Calendació

Calendas: dia 1 de cada mes.

Nonas: 5 / 7 (març, maig, juliol, octubre) 

Idus: 13/ 15 (març, maig, juliol, octubre)



Calendari litúrgic

• Festes fixes: Nadal, Epifania

• Festes mòbils (Pàsqua)

– Pàsqua: 22 març / 25 d’abril

» Diumenge següent al primer pleniluni de 
primavera

• 2 cicles: Nadal / Pàsqua



Cicle de Nadal

• Temps d’Advent: 
• 4 diumenges

• Diumenge més proper a Sant Andreu

• Ad te levavi, Populus Sion, Gaudete, Rorate 
Coeli.

• Nadal: 25 de desembre

• Circumcisió del Senyor: 1 de gener

• Epifania: 6 de gener



Cicle de Pàsqua

• Quaresma: 40 dies abans de Pàsqua (dimecres de cendra)
• Diumenges prequaresmals: Septuagèssima, Sexagèssima, 

Quinquagèssima (Carnaval)

– 5 diumenges quaresmals: Invocavit me, Reminiscere, Oculi, 
Laetare, diumenge de Passió

• Setmana Santa: 
– Diumenge de Rams

– Dijous, Divendres i Dissabte Sant

– Diumenge de Pàsqua

• Pàsqua: 
– Setmana in albis (2n diumenge: Quasimodo)

– 7 diumenges del temps pasqual

– Ascensió (dijous després del 5è diumenge)

– Pentecosta (diumenge 7è /Pasqua Granada)

– Sma. Trinitat (diumenge després de Pentecosta)

– Corpus Christi (dijous després de l’octava de Pentecosta)



Calendari 
litúrgic 

(desembre)

Basílica Santi 
Quattro Coronati, 

Roma, s. XIII



La documentació notarial

• Notariat públic / document privat

• Protocol notarial: esborrany / registre 
(notaria)

• Document en pergamí: original (client)



El procés de redacció dels 

documents notarials

Corts de Perpinyà, 1351:

-redacció de les notes en largo modo.

-aparició del doble registre.

minuta / manual: redacció sumària

abreviatures i etceteració
esmenes

nota / llibre: millor cal·ligrafia

abreviatures  i clàusules desenvolupades
formulari complet



cèdula



minuta / manual: 



nota / llibre: 



AHAT, Alcover (1229)



1715: us del paper segellat a 
Catalunya 

(Aragó i València al 1707).

Flix (1788)



Disposicions borbòniques

• 1736: Real Despacho (notaris no col·legiats)

– Obligació de tenir un llibre manual relligat

– Redacció in extenso i sense abreviatures.

– Document original.

• 1755: Real Provisión (notaris col·legiats)



Tipologies documentals

• Família i societat.

– Capítols matrimonials

– Testaments / codicils

– Inventaris

• Terra i propietat. 

– Compravendes

– Establiments emfitèutics

– Censals

• Artesanat i industria: contractes

• Comerç i marina: comandes, 

societats….





Capítols matrimonials

• Fórmules (llatí i català): noms dels 

atorgants, invocació, indicació que 

s’han fet els capítols.

• Pacte de matrimoni entre dues 

persones, filiació, condicions dels 

desposats.

• Dot

• Restitució de dot

• Educació de fills

• Debitori i terminis de pagament del dot



• Data

• Invocació

• Autor

• Contraents

• Capítols

• Dot

• Escreix

• Heretament
• Testimonis. 

• Indicació de que els 

capítols s’han fet davant 

notari. 



(Martí) 
En nom de Déu
Sobre lo matrimoni, Déu volent, faedor per y entre Francesc Martí, pagès, fill d’en 
Jaume Martí, pagès, y de na Elisabet, muller de aquell, en la present villa de Reus 
de una part, y na Anna, doncella, filla d’en Joan Roig, pagès, del Mercadal vivint, y 
de na Clara de aquell muller, quòndam de dita, y pactes següents: 
Si



Primerament los dits cònjuges Martins y Jaume Martí son fill per contemplació del 
present matrimoni y per tots drets paternals y maternals, donen al dit son fill 
present i als suc (cesors) Primo tot aquell tros de terra campa tinguda un jornal y 
mig, poch mas o manco, situat al Camí Nou. Affronte ab la Raseta, ab en Marc 
Revescall, ab en Pere Rovellat, ab en Francesc Oriol de la Parra…   



Item trenta lliure e robes de lli y de lana pagadores al dia de les bodes del present 
matrimoni, e aquesta donació fan e fer entenen ab totes les clàusules o translació de 
domini necessaries que entre obliguen tots sos bens, y de cada hu d’ells in solidum
que ab les solites renunciacions y quebrasió de qualsevol for y variació de juhí que 
prometent dita donació no revocar, que renunciant, que firmant y jurant, y lo dit 
Francesc promet. 



Testament
• Protocol inicial: 

– Invocació

– Fórmules

– Atorgant: dades, filiació…

– Motius per fer testament: malaltia, vellesa, 

viatge.

– Condicions legals per fer el testament: sana 

memòria i cap clar.



Testament
• Part central: 

– Verb dispositiu

– Elecció de marmessors: han de fer complir el 

testament.

– Disposicions per l’ànima: 

• Misses de St. Amador, misses gregorianes, 

novena, cap d’any, aniversari.

• Extremunció, vetlla, trasllat del cadàver.

• Elecció de sepultura: cementiri, església (vas 

familiar)

• Llegats a esglésies: església local, altres 

esglésies, ermites, convents i monestirs, beneficis, 

eclesiàstics.

• Llegats benèfics



Testament
• Protocol inicial: 

– Invocació, atorgant, motius per fer testament

• Part central: 

– Disposicions familiars: 

• Llegats a familiars: 

– Fills (també fills il·legítims): dot de la mare

– Esposa: retorn de l’escreix

– Familiars. 

– Amics o veïns, membres del gremi.

– Llegats en béns immobles, diners, roba, joies, llibres…

• Nomenament de l’hereu universal i substitucions



Protocol inicial

Part central

Protocol final



Protocol inicial

Preàmbul: Quoniam in carne positus etc. 

(Quoniam in carne positus periculum mortis evadere potest)

(Com ningún en carn posat pot hevitar lo perill de la mort y las coses de aquest

món sien trensitòrias, per tan io……

Intitulació: Ego Guillemona, uxor quòndam Raymundi Paschal, de 

Castro Veteri habitatrix, in magna infirmitate infirmitate (sic)

Part central

dispositiu: Facio meum testamentum (in quo eligo manumisores..)



Consequenter accipio pro mei anima centum solidos, quod fiat sepultura et 
novena et caput anni et volo quod sint pro quolibet oficio IIII presbiter. 
Item dimito cuique XVIII denarios. Item dimito bacinis sancti Petri, beate 
Marie, pauperum verecundantium, beati Iohannis Hospitali et Beate Lucie de 
Reddis, cuique, VI denarios. Item dimito minorissis Terracone VI denarios. 
Item dimito filis Raimundi Paschal, petis meis, cuique IIIIor solidos. Item 
dimito Caterine Uxor Petri d’Enveya, neta mia, V solidos. Item dimito filiis 
Petri Terrosela, neptis meis, qui est in domo… 



inventari

• Fórmula inicial (llatí)

• Motius per fer l’inventari

• Inventari segons les estances de la casa

• Clàusules



Fórmula inicial

inventari







Venedor: Sebastià Nadal, 
fuster de Prades, procurador 
de Florentina Nadala, vídua 
d’Antoni Nadal, fuster de 
Prades, difunt. 

Comprador: Gaspar Voltes, 
paraire de draps de Reus

Preu: 40 lliures

Pensió: 40 sous

Termini de pagament: 1 
d’agost

Garanties de béns
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