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1342-1343



Com ens enfrontem amb un 
document?

• El puc llegir?

• El puc interpretar?

• Quina informació m’interessa?

• Cal “copiar” tot el text del document?
• ...???





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



Anàlisi documental?

• Per conèixer el document

• Per saber què ens diu el document

• Per saber interpretar...

• Per extreure informació

• Per construir la HISTÒRIA



L’anàlisi documental

• Caràcters externs

• Caràcters interns

• Les tipologies documentals



Caràcters externs

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

• Tipus d’escriptura (Paleografia)
• Segells (Sigil·lografia)
• Notes



Caràcters externs
• Suports  i tintes (Matèria escriptoria 

sustentant i sustentada)  (Codicologia)
– Materials durs: pedra, metalls, fusta...
– Materials tous: papir, vegetals, pergamí, 

paper

– Tintes



Caràcters externs

• Tipus d’escriptura (Paleografia)

– Mitjà de lectura d’escriptures en desús.
– Mitjà per a la crítica històrica en general i la 

crítica textual.
– Ciència autònoma que estudia l’escriptura 

com una activitat de l’home.



Caràcters externs

• NOTES
– Anotacions 
administratives
– Notes explicatives
o aclaridores
– Anotacions
– arxivístiques, etc.



Vila-seca (1470-1480), 1, 1. 



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



Noverint universis quod nos, Guilelmus Romeu et 
uxor eius Anthonia, loci de Reddis…

Ex certa scientia, per nos et nostros presentes et 
futuros, per solvendis debitis quibus bona nostra….



TEXT
• Preàmbul: Quoniam nullus in carne ponitus mortis 

periculum evadere potest



Traditio 
chartae

Data 
(ANY)

Dia i 
mes



TEXT
• Notificació

“Noverint universi; Notum sit cunctis; Sia 
coneguda cosa; Sepan cuantos esta carta 
de pinsión y censo perpetuo para bién 
jamás vieren”



TEXT

• Exposició:
“Sabut havem que lo mes de agost proppassat en 
la ciutat de Rhodes és mort mossèn Bernat”

In magna infirmitate detentus de qua mori timeuo



TEXT
• Disposició



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.



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

Signum



ESCATOCOL



ESCATOCOL- Aprecació
Fórmula propiciatòria amb la qual s’acaba el document. 

- Finit, 
– Explicit feliciter,
– Amen, amen, amen.

Al·lusions a la pau i la benedicció divines, la
salvació futura, la intercessió d’un màrtir, etc.
Habitual a la documentació pública. Rara a la
privada (Feliciter).



• Fórmules que poden aparèixer en diferents
parts:

– Formula perpetuitatis (Protocol, Text)
– Datació (Protocol, Escatocol).
– Preàmbul (Protocol, Text).
– Notificació (Protocol, Text).
– Adprecació (Protocol, Escatocol).



•Factors del document: 
•Autor (intitulació)

•Persona pública
•Persona privada

•Destinatari (direcció)

•Rogatari (scriptor, notari...)



C- Les tipologies documentals

– Documentació eclesiàstica
Pontifícia
Episcopal
Parroquial: ordinacions dels Preveres

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

– Documentació municipal: actes del Consell, 
Clavaria, ordinacions

– Documentació reial.



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...)



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

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

• 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,







Primo, que tot prevere, prebender e beneficiat de la dessusdita 
església se haia a presentar personalment dins lo cor de la dita 
església devant lo prior e la maior par dels dits preveres que aquí 
serán…
En altra manera
Emperò
Ítem , preverá, servir dicmenge, stipendi



Data

Jurats i consellers

notes

Assumptes: 
Deliberacions
resolucions





Data

Jurats i consellers

notes

Assumptes: 
Deliberacions
resolucions





Claveria

• Columna 1: 
– Conceptes

• Columa 2: 
– Quantitat: 

• Lliures, sous, diners

• Final de la pàgina: 
– Suma total





Vàlues (estimes)

• Columna 1: 
– Conceptes
(d’un propietari)

• Columna 2: 
– Quantitats

• Suma total





Ordinacions dels 
preveres

• Invocació: Ihesus

• Capítols: 
– Primo
– Ítem



Ordinacions 
Municipals

• Capítols: diferenciats 
amb títols
– (Primo)
– Ítem
– (Concepte i ban)

• Bestiar menut que entra 
en vinya ne en sembrat…
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