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Inquisició per l’assassinat de Montserrada Viaplana (27-11-1609) 

ACVOC 14 – 3/1, Batllia de Matadepera, 7 processos de la Cort del Batlle (1609-1804), 
1r procés, coberta i 7 folis (els 3 darrers en blanc). 

//Coberta// 

Inquisitio, instante fisci p(ro)curatore termini et parrochie de Matadepera diœ(cesis) 
Bar(cinon)e, contra los qui seran trobats culpables en haver pegades dues punyaladas 
al r(evere)nt mo(ssèn) Pere Sammanat, rector de Mata de Pera, y haver morta a 
Montserrada Viaplana, vídua, majordona de dit rector de Matadepera. 

//Al marge// Matadepera 

//Nota al marge// Fuit facta copia Regiæ Aud(ienti)æ, vigore precepti. 

Originale inspectionis sive visuræ cadaveris dicte Montserrate Viaplana, et inquisitionis 
recepte in Curia honor(abilis) Joannis Barata, Bajuli dicti termini de Matadepera. 

Curiæ dicti honor(abilis) Bajuli de Matadep(er)a. 

Petrus Cruell, nott(arius) Terr(ati)æ. 

//Coberta, v.// 1 ll 12 s. 

//f s/n 1r// Noverint universi q(uod) anno a Natt(ivitat)e D(omi)ni millesimo sexcentesi-
mo nono, die vero veneris, vigesima septima mensis novembris anni eiusdem initulata. 

Presente et ad hec vocato me, Petro Cruell, auc(torita)re regia nott(ari)o publico per 
totum Cathalonie Principatum et comittates Ronsilionis et Ceritanie, habitt(ante) ville 
Terratie diœ(cesis) Bar(cinon)e, infr(ascript)o; et p(ræse)ntib(us) etiam pro testibus 
Francisco Pi et Joanne Pi, paratorib(us) pannorum lane dicte ville Terratiæ, et Anthico 
Solà ac Antonio Roure, cultorib(us) parrochie Sancti Joannis de Mata de Pera 
diœ(cesis) Bar(cinon)e, ad infr(ascript)a vocatis sp(eti)ali(ter) et assumptis. 

Per honor(abile) Joannem Barata, Bajulum termini et parrochie de Mata de Pera pro 
S(acra) C(atholica) et R(egia) Mag(estat)e, instante et et requirente procuratore fiscali 
Curiæ dicti honor(abilis) Bajuli, sine tamen prejuditio, lezione nech derogatione immu-
nitatis Sancte Matris Ecclesie nec jurisdictionis Ecclesia, hic fuit processum ad re-
cognoscendu(m) sive visurandu(m) quendam cadaverem, repertu(m) intus domos rec-
torie dicte parrochie de Matadepera, <…>1 in hunc modum. 

E primo, fore’ls trobat un cos mort de una dona, la qual, segons de son expertese se 
podia collegir, de edat de quaranta sich fins en sinquanta anys, la qual, estave ajaguda 
boca per amunt dins de la sala o menjador de la <iglésia parroch>2 (rectoria de)3 Mata 
de Pera, que és constituhida junt a la iglésia de dita parròchia, tenint lo cap envers sol 
ponent y los peus envers orient, la qual estave nua en camisa, lligat lo cap ab un drap 
blanch y les mans sobre dels pits; la qual, tenia una nafra gran que demostrave esser 
feta ab alguna daga ampla; la qual nafra tenia en la mamella esquerra, aserca de la 
boca del cor; de la qual nafra havie exida molta sanch, de la qual tenia teny(i)da la 
major part de la camisa; per rahó de la qual nafra, segons se col·legia, dita dona ere 
morta. //f s/n 1v// E vist per lo dit procurador fiscal, dita dona, fonch per ell mirat si dita 
dona polsave o alenave; e vist que no alenave ni polsave, fonch demanat a dits testi-
monis si conexien aquella dona que jeye en dit lloch. Y los dits testimonis, responent, 
digueren que molt bé la coneixien, la qual se deya Montserrada Viaplana; la qual ere 
viuda, de la vila de Caldes de Monbuy, que stave per majordona ab lo r(evere)nt 
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2 Cancel·lat. 
3 Postil·la interlineada. 
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mo(ssèn) Pere Sammanat, rector de Matadepera. Y fonch també demanat per dit pro-
curador fiscal a dits testimonis, si coneixien si dita Montserrada Viaplana ere morta o 
viva; los quals digueren que bé conexien que dita dona ere morta, y que col·ligexen és 
morta per rahó de la nafra que té en los pits. Y encontinent, per dit Bertomeu Quelles, 
procurador fiscal, foren dats o mesos tres crits en la cals de la orella de dita Montser-
rada Viaplana, cridant aquella per tres vegades: “Montserrada Viaplana, alsau-vos que 
lo sen(y)or Rey vos demana per a q(uè) digau qui vos ha morta; Montserrada Viapla-
na, alsau-vos que lo sen(y)or Rey vos demana per a q(uè) digau qui vos ha morta; 
Montserrada Viaplana, alsau-vos que lo sen(y)or Rey vos demana per a q(uè) digau 
qui vos ha morta”. Y donats o mesos dits tres crits per dit procurador fiscal, en 
p(resè)ntia dels sobre anomenats, fonch vist que la dita Montserrada Viaplana ere 
morta corporalment, per rahó de dita nafra que té en los pits. 

Et in continenti, de mandato dicti honor(abilis) Bajuli, instante et requirente dicto 
p(roc)u(rato)re fiscali, fuit processum ad recipendum informationem super premissis, et 
contra quoscu(m)q(ue) personas in predicta nunc, ut superius dictum est, in persona 
dicte Montserrata <n>4 Viaplana perpetrata, culpabiles; petens dictus fisci procurator 
contra ipsos ritte et iuvidie proceda ipsosq(ue) castigari juxta leges patie et al(ii)s, prout 
juris fuent; quibus personis culpabilib(us), dictus fisci procurator omni meliori modo etc. 
Facit instantiam etc. Jurib(us) fisci semper salvis. 

//f s/n 2r// Die et anno proxime dictis, in dicta parrochia de Mata de Pera, juravit et de-
posuit testis sequens. 

Anthonius Roure, agricola parrochie S(anc)ti Joa(n)nis de Mata de Pera, diœ(cesis) 
Bar(cinon)e, per nott(arium) infr(ascript)um cognitus, testis productis pro parte fisci 
procuratoris, scitatus et instatus, et qui juravit ad Dominum Deum et eius sancta qua-
tuor Evangelia, manibus suis corporaliter tacta, se duire et deponere veritatem omni-
moda(m), quam serat in et super hiis, de quibus inferius interrogabitur. 

Et primo fuit ipse testis int(errogatus) super Curie preventis. 

Et dixit: Sen(y)or Batlle, esta nit passada, estant jo en ma casa, en lo llit, que devia 
esser la mitja nit poch més o manco, un fadrí de ma casa me despertà dient: “Nostra-
mo, llevau-vos, que a la rectoria criden viafòs a lladres!”; y jo prestament me lleví y 
prenguí una scopeta ab metxa, y aní prestament a la rectoria; y quan fuí a la porta, la 
trobí tancada y cridí lo escolà; y lo dit escolà, en sentir-me parlar, me cridà dient: “En 
Roure, veniu que tots som morts y apunyalats!”; y lo dit escolà devallà ha hobrir la por-
ta; //f s/n 2v// y jo diguí què ere lo avalot, y ell me digué “Que tots som morts y apunya-
lats”; y jo, pujant per la escala de dita rectoria, quant fuí dalt, en lo menjador o sala de 
dita rectoria, viu ajaguda a Montserrada Viaplana, la qual estave per majordona ab lo 
r(evere)nt mo(ssèn) Pere Sammanat, rector de dita parròchia; la qual, estave en cami-
sa y ere tota sanch y ja del tot morta. Y aprés, entrí en la cambra ahont lo dit mo(ssèn) 
Pere Sammanat, rector, dormia, y lo trobí que estave recolsat contra la espona del llit, 
tot en camisa, tot rajant de sanch; y jo li diguí: “Què ÿ ha, señor rector?”; y dit rector 
me respongué dient que ere tot apunyalat. Y, en lo entretant, arribà altra gent y mira-
ren lo mal que tenia dit rector; y trobaren que lo dit mo(ssèn) Pere Sammanat, rector, 
tenia duas punyaladas: una en lo bras dret y l’altre en lo costat esquer, devall de la 
axella, de les quals nafres exia molta sanch. Y demanant nosaltres, los que allí eren, a 
dit rector, com ere succehit aquell cars, lo dit rector digué que havian entrats lladres, y 
que ell se ‘vie llevat y havia cridat a la dita Montserrada Viaplana, majordona sua, per 
a q(uè) li fes llum, per a vèrurer quin remor ere lo què sentie; y que entrant en la cuy-
na, havien vist un home recolsat contra la paret de la llar, y que ell, dit rector, li digué: 
“Assí és, balitre!”; y lo dit home, ab la daga en la mà, se acostà a ell y la dita Montser-
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rada Viaplana, //f s/n 3r// y los <havia>5 donà<des>6 de punyalades a tots, de les quals 
ere restada morta dita Montserrada Viaplana, y nafrat ell, dit rector. Y aprés, nosaltres 
nos posarem a regonèxer la casa, y trobarem que los dits lladres eren entrats per des-
sota de la finestra de la cuyna, que havian foradada la paret; y trobarem que havien 
dexada dits lladres una capa gascona molt dolenta, apadassada ab molts pedassos y, 
en lloch de gafet, una tireta de cuiro vermell; y unes sabates de dues soles, de cordo-
và, que la una havien foradada, per a què devia fer mal al peu del qui la aportave, y 
unes spardenyes, encara bones, y un cinto de vaqueta ab filferros y una beyna de da-
ga, de llargària de un palm y un quart, y un sombrero vell y dolent; y dins ell, deu agu-
lles de cusir. Y que, axí matex, trobaren que dits lladres havien pres de la postera que 
està en dita cuyna, onse trossos de tossino fresch salprès, y lo havien posat dins de 
un saquet del qual havien tretes vesses, que ÿ havie. Y si bé feren moltes diligències 
en anar darrera dits lladres y homicides, no fonch possible trobar-ne rastre, per fer la 
nit molt obscura y esser la terra tant mala. 

//Firma// Jo, Antoni Roure, fermo la present depossisió, per mi feta. 

//Diligència// Fuit sibi certum et perseveravit, p(ræse)nte dicto honor(abile) Joanne Ba-
rata, Bajulo de Mata de Pera. 

//f s/n 3v// Dicto die et anno, in dicta parrochia de Mata de Pera, juravit et deposuit tes-
tis sequens. 

Joannes Farrés, agrícola parrochie de Mata de Pera, per nott(arium) infr(ascript)um 
cognitus, testis productis pro parte fisci procu(rato)ris, scitat(us) et ins(tatus) etc., et qui 
juravit in forma solita. Et int(us) etc. q(uod) super Curie preventis, etc. 

Et dixit: Señor Batlla, esta nit passada, estant jo en lo llit, en ma casa, que devia esser 
la mitja nit poch més o manco, sentí que a la rectoria de la p(rese)nt parròchia crida-
ven viafòs a lladres; y jo encontinent me lleví y aní a la rectoria, reprenent lo viafòs ab 
altra gent de ma casa. Y pujant en dita rectoria, en la sala o menjador viu que estave 
ajaguda en terra Montserrada Viaplana, majordona del r(evere)nt mo(ssèn) Pere 
Sammanat, rector de dita parròchia, la qual estave en camisa, tota sanch, y ja del tot 
morta, que tenia una punyalada en la mamella esquerra. Y aprés, entrant en la cambra 
del dit rector, trobí que lo dit rector estave recolsat en la spona del llit, tot en camisa, 
rajant de sanch, y lo ajudí a despullar y posar-lo al llit, juntament ab altres que eren en 
la cambra. Y regonexent lo mal //f s/n 4r// que tenia dit mo(ssèn) Pere Sammanat, rec-
tor, trobàrem que tenia duas punyaladas, és a saber: una en lo bras dret, y altre en lo 
costat esquer, devall de la axella <y aprés se posaren>7. Y demanant al dit mo(ssèn) 
Pere Sammanat, rector, com ere stat lo cars, lo dit mo(ssèn) Pere Sammanat respon-
gué dient que ell, en la nit, havia sentit remor per casa y s’ere llevat per a vèurer lo que 
ere, y havia cridada a la dita Montserrada Viaplana que li ensengués llum, y la dita 
Montserrada havia ensès llum; y que los dos regonegueren la casa y, quan foren a la 
cuyna, havien trobat un home que estave arrimat contra la paret de la llar, al qual, dit 
rector, havia dit: “Ha balitre, assí és tu!”; y lo dit home, ab la daga en la mà havia aco-
mès al dit rector y a la dita majordona a punyalades, y que havia morta a dita Montser-
rada Viaplana, majordona, y nafrat al dit rector de la manera que estave. Y nosaltres, 
després de haver posat al llit al dit rector, nos posarem a regonèxer la casa, y trobà-
rem que los dits lladres eren entrats per dessota de la finestra de la cuyna, que havian 
foradada la paret; y trobàrem que dits lladres havien dexada una capa gascona molt 
dolenta, apedassada amb molts pedassos y, en lloch de gafet, una tireta de cuyro 
vermell, y unes sabates de dues soles, de cordovà, que n’havian foradada la una, per 
què devia fer //f s/n 4v// mal al peu del qui la aportave, y unes spardenyes encara bo-
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nes, y un cinto de vaqueta ab fisferros, y una beyna de daga, de llargària de un palm y 
un quart, y un sombrero vell y dolent y, dins ell, deu agulles de cusir. Y axí matex, tro-
bàrem que dits lladres havien pres de la postera que està en dita cuyna onse trossos 
de tossino fresch salprès, y lo havian posat dins de un saquet del qual havian tretes 
vesses que ÿ havia. Y nosaltres férem moltes diligènties en anar darrera dits lladres y 
homicides, però no fonch possible trobar-ne rastre, per fer la nit molt obscura y esser 
la terra tant mala. 

Jo, Cebrià Raffart, fermo la demunt dita depositió, per no saber de firmar dit Joan Fer-
rés. 

//Diligència// Fuit sibi certum et perseveravit, p(ræse)nte dicto honor(abile) Bajulo. 

//En un full annex// De part del dit Ex(cellentíssi)m Señor Loctinent y Capità G(ene)ral 
en lo p(rese)nt Principat de Cathalunya y Comtats de Rosselló y Cerdanya, e per ordi-
natió del Mag(nífi)ch mo(ssèn) Joan Batista Surita, Comissari Real, fets manament 
segons que ab lo p(rese)nt se diu, mane a mo(ssèn) Pere Cruell, nott(ari) de la vila de 
Tarrasa, que encontinent que lo p(rese)nt li serà p(rese)ntat, done còpia autèntica y 
fefahent de la enquesta y procediments fets aserca de què estos dies atràs entrare(n) 
en la rectoria de S(anc)t Joan de Matadepera alguns lladres, per a robar a mo(ssèn) 
Pere Sammanat, rector de aquella; a pena de sinquanta lliures. Lo qual manament se 
fa a instància del p(ro)cu(rado)r fiscal de la Regia Cort. Dat en la vila de Tarrassa, a 
XXVIII de no(vembr)e del any de la Na(tivita)t del S(enyo)r MDCVIIII. 

//Firma// S(cri)ba, Magin(us) Quer, not(tarius) civis B(arcinon)e. 

Inquisició a instància de Miquel Barata contra 13 bandolers (07-11-1615) 

AMHS 2518/16. Inquisició del Batlle Joan Farrés, en coberta i 3 folis; la resta en blanc. 

 //Coberta// Procurator fiscalis Curiæ honor(abilis) Baiuli de Matadepera, diœ(cesis) 
Bar(cinon)æ j(uxt)a Nonnullos ladrones iniquos homines etc. 

Originale inquisitionis processus 

Joannes Feu, not(tarius) 

//f s/n 1r, al centre// Die sabbati septima mensis novembris anno a Nativitate D(omi)ni 
millesimo sexcentesimo decimo quinto, in domo Michaelis Barata, par(rochi)e S(anc)ti 
Joannis de Mata de Pera diœ(cesis) Bar(cinon)e. 

Honor(abilis) Michael<i>8 Barata, ag(rico)la p(arrochi)e S(anc)ti Joannis de Mata de 
Pera diœ(cesis) Bar(cinon)e, etatis, ut dixit, quadraginta annorum parum plus vel mi-
nus, testis denuntians etc., qui juravit in manibus et posse Joannis Ferrés, Bajuli dicte 
par(ochi)e et termini S(anc)ti Joannis de Matadepera, ad D(omi)num Deum etc., judici 
veritatem etc. Et interrogatus super Curiæ preventus etc. 

Et dixit: Senyor Batlle, lo dia de s(anc)t Lluch propassat, venint de missa major de la 
iglésia de S(anc)t Joan de Matadepera, entre una y dos horas passat mig dia, anant 
dret a ma casa, al entrant de las Herenas, al sòl devall de un bosch, isqueren tretze 
hòmens bandolers ab sos plomalls y pedrenyals a las mans, y en veure’ls volguí’m 
posar a fugir; y vehent yo que tenian mon pare y un germà aturats (y altres)9 no gosí 
fugir, que tinguí por no ‘m tirassen; y digueren no ‘ns moguessem, que altrament nos 
tirarian; y denprés obligaren a mi y als altres qui ab mi venian, acceptat un meu oncle 
que per ser vell y veure no podia fer resistiència, no ‘l volgueren ‘garrotar; y posaren-
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nos riera ‘munt, y dessota de ma casa deslligaren los qui havian ‘garrotats <…>10, ac-
ceptat mon germà y a mi, y digueren: no ‘m conexeu? <conexeu>11 Nos ÿ respongue-
rem-li: no us conexem, y ell respongué: yo som Geroni Ramoneda, de Avinyó, en mas 
mans sou, y yo us he de fer lo mal o lo bé; y digueren a mon pare que si dins vuyt dias 
no ‘ls donaven dos milia lliures, lo degollaven. Y axò digueren moltas vegades, y que 
no s’i burlàs; y denprés a mon germà y a mi nos ne amenaren riera ‘munt devès Tala-
manca; y quant fórem dalt a la serra, en vista de la Mata, allí se aturaren y estigueren 
allí ab mon germà y yo ‘garrotats fins fonch vespre, y jugaven; y aprés, quant se’n vol-
gueren anar, digueren se’n volian anar a (fer-se donar)12 sopar a casa d’en Mata; y 
aprés, vist yo tot axò, que tenian a mon germà y a mi sols, prenguí y ‘ls //f s/n 1v// diguí 
què farian de tots dos, y que mon pare era vell, y que no poria sercar lo rescat, y que 
si dinés havian de haver, tants se’n haurian de un com de tots dos; y dit axò, lo varen 
dexar anar y li digueren que si dins vuyt dias no aportaven las dos mil lliures, que ‘l 
matarian y que no s’i burlàs; y arreu se’n anaren a casa d’en Mata y picaren a la porta; 
y digueren qui ÿ havia, que volian menjar, y an Mata respongué que no ‘ls conexia, 
més que ÿ als ne donaria; y quant hagueren sopat, nos ne anarem dret a la Simanya, y 
devallarem al Coll del Llor; y aquí seguérem fins que fou dia; y després nos ne pujarí-
em a uns pujols en vista de la Vall d’Orta y de part de Mura, y aquí stiguerem tot lo dia; 
y com yo no ‘n conexia ningú, sinó un que ‘s deia lo Perdiguer, stava scoltant com se 
deyan y se anomenaven tres que es deian Ramonàs de Avinyó, un de sobrenom lo 
Gat, altre lo Veÿetó, altre lo Ros, dit Ribet de Navarcles, y altre lo Bort Garfis, y Pau 
Geronès, de Castelltersol, <lo>13 Joan Urgellés, un t(al) Manganell, francès, y Joan 
Xic, francès, y dos altres que yo no sabia dir lo nom. Y stant allí arribaren unas ovellas 
d’en Romeu de S(anc)t Llorens, y prengueren una ovella y se la menjaren, sinó las 
<cull>14 cuxas, que s’emportaren. Y a entrada de fosc, nos ne tornàrem ansà y 
anàre(m) a casa d’en Roca de S(anc)t Llorens y demanaren sopar; y las donas digue-
ren que en Roca no ÿ era, y ells respongueren que volian sopar y que ‘ls traguessen 
ous, y ellas digueren que no ‘n tenian, y ells respongueren que ‘ls donasen del què 
tindrian; y quant haguerem sopat nos ne anàrem pe lo camí qui va dret a S(anc)t Llo-
rens Savall, y quant fórem en una collada que ‘s diu Coll de Rigó15, prenguérem una 
serra amunt; y per fer mal caminar de nits, nos posàrem a jaure entre uns pinets y 
quant nós hogéyem tocat nou horas a S(anc)t Llorens; y al punt de las deu, tot lligat, 
ajudant-me N(ost)re S(eñ)or com se pot dir que m’ajudà, comensí a tirar las cordas 
que ‘m tenian, y vist que las cordas seguian y ningú no ‘s despertava, escoltí si n’i ha-
via de desperts; y vist tothom dormia, determiní’m anar-me’n com poguí; y quant fuí 
dos o tres passas lluny de ells, scoltí si ningú se movia; y qua(n)t //f s/n 2r// viu tots 
dormian molt bé, arranquí per la costa avall devès una vinya y per dins un bosch, y 
devès a casa mia. Y a la punta del dia, arribí en ma casa; y assò denuntio a v(ostra) 
m(ercè) per fer mon descàrrech. 

//Firma// Jo Miquel Barata, ferma la demunt dita deposisió. 

//Al centre// Dicto die, in dicta domo Michaelis Barata etc. 

Honor(abilis) Joannes Barata, ag(rico)la par(rochi)e S(anc)ti Joannis de Mata de Pera 
diœ(cesis) Bar(cinon)æ, etatis, ut dixit, septuaginta annor(um) parum plus vel minus, 
testis denuntians etc., qui juravit ad D(omi)num Deum etc., dicere veritatem omnimo-
da(m), quam fecit. Et interrogatus super Curiæ preventis etc. 
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Et dixit: Señor Balle, lo dia de s(anc)t Lluch propassat, venint de missa a las dos horas 
passat mig dia poch més o manco, al peu de un bosch al entrant de las Herenas, 
anant devès ma casa, isqueren tretze hòmens bandolers <poch>16 ab los pedrenyals a 
les mans y plumalls als sombreros, y en lo punt nos veren, isqueren cridant no moure; 
y yo cridave viafòs y ells digueren: pel cap no crideu, que us degollarem a tots; y voli-
an-me lligar y yo diguí que no ‘m calia lligar, que jo no era per a fugir; y axí no ‘m lliga-
ren, y varen lligar dos fills que yo tenia allí; y lligats nos ne menaren riera ‘munt fins 
dessota de ma casa, y ‘m varen dir anàs a sercar pa y vi, y begueren; y prengueren 
una daga y per los brassos arrant los musclos foradaren las mànegas y passaran las 
cordas; y passadas per la mànagas, los foradà un la capa al derrera, y per derrera 
tenian las cordas perq(uè) no pugussen fugir; y se’n anaren; me digueren que ‘s diu 
Geroni Ramona qui feya de majoral, que si dins vuyt dias no li havia aparelladas dos 
mil lliures, que me’ls degollaria tots dos; y yo diguí que ‘n faria mal fer, que encara ve-
nís la casa no las trobaria; y ell me digué: veniu-le; y yo //f s/n 2v// diguí: sercau-me 
mercader; y ell digué: sercau-lo vós, si l’eu menaster, que yo ya tinch lo que he me-
nester; y no ‘n <…>17 coneguí sinó un que ‘s diu Perdiguer, y un altre Manganell, y axò 
per (haver-los oyts)18 allí anomenar ells ab ells. Y axò dic a v(ostra) m(ercè) per fer 
mon decàrrech. 

//Firma// Yo, Miquel Barata, fermo la damunt dita depos(ic)ió per lo dit <jona>19 Yoan 
(Barata)20, per no saber de escriura. 

//Al centre// Dicto die, in dicto loco 

Honor(abilis) Petrus Joannes Barata, ag(rico)la par(rochi)æ S(anc)ti Joannis de Mata 
de Pera dio(cesis) Bar(cinon)æ, etatis triginta annorum parum plus vel minus, testis 
denuntians etc., qui juravit ad Dominum Deum etc., dicere et deponere veritatem om-
nimodam, quam feciet. Et interrogatus super Curiæ preventis etc. 

Et dixit: Señor Batlle, lo dia de s(anc)t Lluch proppassat, venint de missa major, a las 
dos horas passat mitg dia, poch més o manco, al entrant de las Herenas, al peu de un 
bosch isqueren tretze hòmen(s) bandolers, ab los pedrenyals a las mans y plumalls als 
sombreros; y yo viu que tenian aturats mon pare y mon germà; tinguí por que si fugia 
no ‘ls danyassen, per lo que tenia casi prou temps per a fugir, per lo que era romàs 
derrera de mon pare y mon germà; y vist axò, que ‘ls tenian aturats, un se’n vingué 
devès mi, y ‘m digué que ‘m aturàs; y lligaren-me y ‘ns ne portaren a tots riera ‘munt 
devès casa mon pare; y quant fórem desota la casa y digueren que volian menjar, y a 
la casa me pujaren dos o tres, y prengueren pa y vi, ab molta rigor, y ‘ns feren menjar; 
y denprés nos ne menaren devès la collada desobra del <a Mata>21 hort d’en Mata, en 
vista de la casa, y allí stiguérem fins que fou vesprada, que lo sol se’n entrava, y ‘ns 
execàrem y ‘ns posàrem a caminar devès la casa; y ells me demanaven cent ducats, o 
sinó que ‘m degollarian, y responguí que no ‘n tenia cap; y denprés digué que sinquan-
ta ducats, lo Manel, yo responguí que primer ni hauria de guanyar, que ara no ‘n tenia; 
y quant fórem un poch enllà, un se’n girà devès mi y digué: a ‘n aquest dexau-lo anar 
al diabla; //f s/n 3r// y alashoras me deslligaren y me’n varen dexar anar, y ‘m digueren 
que dins de<u>vuyt dias los portassem y ‘ls tinguessem fetas las dos mil lliuras, altra-
ment lo degollarian; y que si anàvem de derrera ab gent, lo primer qui <…>22 matarian 
seria mon germà, lo qual ells se’n amenaven pres y lligat; y yo me’n torní devès casa, 
                                                
16 Cancel·lat. 
17 Cancel·lat. 
18 Postil·la interlineada. 
19 Cancel·lat. 
20 Postil·la interlineada. 
21 Cancel·lat. 
22 Cancel·lat. 
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que encara era prou vespre quant ÿ fuí ya <…>23; dels quals coneguí, per oir-los ano-
menar, Geroni Ramona, Pau Gironès, Toni Ribas, t(alis) Squirol, lo Bort Garfis, t(alis) 
Manganell, los tres germans Ramona <…>24, Pere Perdiguer; los altres, yo no poria dir 
qui són ni com se diuen. Y axò fas per fer mon descàrrech. 

//Firma// Jo, Miquel Barata, ferma la demunt dita depo(sic)ió, per no saber de escriura 
dit Pera Yuan Bar(a)ta. 

//Al centre// Dicto die, in dicto loco etc. 

Yo, Joan Barata, denuntio a v(ostra) m(ercè) señor Batlle, com a vint y dos de octubre 
proppassat, a punta de dia, anant lo bover a <…>25 donar a menjar als bous, enconti-
nent hagué oberta la porta, los bandolers foren aquí a la casa y entraren dins la entra-
da; y no pogueren pujar dalt, per ser lo cap de la scala tancat; y demanaren menjar, y 
per ser forsat, los ne donàrem; y segons se deya era en tancafort ab trenta quatre o 
trenta sinch, poc més o manco, y menaven en Coll de Sardanyola pres, y se detingue-
ren en casa un poquet, per quant pluvia; y poch <…>26 aprés que se’n foren anats 
també tornà ploure. Y assò fas per ser ma obligatió. 

Acord entre Francesc Pi i Joan Farrés (04-05-1616) 

ACVOC E 385. Prothocollum auctoritate regia de Pere Cruell, notari de Terrassa, full se-
parat. (Un trasllat d'aquest acte fou iniciat al f 7v del mateix manual). 

//Al marge// Die 4 maii 1616 

Sobre les coses devall scrites, entre lo honor(able) Francesch Pi, balle de Terrassa, y 
Joan Farrés, balle de Matadepera, són fets y fermats los pactes següents: 

P(rim)o, attenent los dits balles que hayr per lo somatent de Terrassa y de Matadepera 
fon pres Arnau Arqués, àl(ie)s lo Pillart, y lo prengueren junts y 'vuy està pres en poder 
del balle de Matadepera, y lo dit balle de Terrassa pretenia haverlo fer de aportar, per 
çò han concordat dits honor(able)s balles que per quant lo balle de Terrassa té major 
comoditat de presò per a custòdia de dit Arnau Arqués, que lo dit Arnau ha aportat a la 
presó de Terrassa per tots dos los balles, y que lo dit honor(able) balle, sempre que lo 
Virrey vulla concedir llicèntia, li farà la causa y farà muntar son assessor; y si se haurà 
de penjar lo dia que se haurà de sententiar, se sententie en la afrontatió dels dos tér-
mens, posant un peu de forca en cada terme, al qual hajan de assitir tots dos los dits 
balles; y si sa ex(cel·lènci)a donara premi algú de la presa de dit<s lladres>27 Arnau, 
se haja de compartir per iguals parts entre los dos balles, per què quiscú ó repartesca 
entre sa gent. I prottesta dit balle de Matadepera que per lo p(rese)nt acte no sia fet 
prejudici a sa jurisdictió; y si lo Virrey lo vol a Bar(celon)a, que hajan de aportar tots 
dos. 

Procura de Joan Farrés a Jaume Vinyers (10-05-1616) 

ACVOC E 378. Manual de Pere Cruell, notari de Terrassa, ff 297v a 298v. 

//Al centre// Die X mensis maii 

Ego, Joannes Farrés, agricola parrochie de Mata de Pera dio(cesis) Bar(cinon)e, in 
triennio currenti bajulus dicte parrochiæ, gratis etc. constituo et ordino p(ro)cu(rato)rem 
                                                
23 Cancel·lat, il·legible. 
24 Cancel·lat. 
25 Cancel·lat. 
26 Cancel·lat. 
27 Cancel·lat. 
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meu(m) certum etc., iteq(uod) etc. Jacobum Vinyers, agricolam dicte parrochie, 
p(ræse)ntem, etc. ad videl(icet) pro me et nomine meo petendu(m), exigendum, recipi-
en(dum), recuperan(dum), consequen(dum) et habe(dum) omnes et quascumq(ue) 
pecunie quantitates que mihi debentur e largior sive tradi per Ex(cellentissim)um 
D(omi)num Locumt(inente) G(ene)ralem, et seu per Regiu(m) Thesauriaru(m) Cathalo-
niæ, una vel insolu(tu)m cum aliis, r(ati)one premii seu remunerationis propter captio-
nem persone Arnaldi Arquers, al(ia)s lo Pillart, latronis in carreribus regiis Bar(cinon)e, 
traditi quavis r(ati)one seu causa. <Item et …>28 

Et de receptis etc. apocam et apocas, albarano etc., faciendum et firmandum, etc. Et 
pro hiis quoscu(m)q(ue) supper petitiones et alias quasvis scripturas tam publicas 
q(uam) privatas, dandum, offerendum //f 298r// et p(ræse)ntandum; et si opportuerit, 
coram Ex(cellentissi)mo D(omi)no Locumt(inente) G(ene)rali Cathalonie et etiam qui-
busvis d(omi)nis officialibus judicib(us) et personis <…ac aliis> ac al(ii)s ubi expediat 
comparendi etc. 

Item etiam, petendum, levand(um) et habend(um), tam a tabula canvii sive deposi-
tor(um) cum talis Bar(cinon)e, q(uam) ab aliis quibusvis compsoru(m) tabulis sive ban-
chis, omnes et quascu(m)q(ue) pecuniæ quantitates mihi, tam conjunctum q(uam) divi-
sum, dictas depositas et fermatas, et a cetera dicendas, deponendas et scribendas per 
quasvis personas, causis et nom(imi)bus quibuscu(m)q(ue), ipsasq(ue) pecunie quanti-
tates in simul vel per partes dicendu(m), jurandum et scribendum. 

Et inde partitas quascu(m)q(ue) ac solitas et debitas mentiones in libro sive codicibus 
r(ati)onum justaru(m) tabularum et alteri(us) //f 298v// earum faciendu(m) seu fieri, fa-
cerendu(m), instandu(m) et requiren(dum) etc. Et demum etc. promitt(o) habere rattum 
etc, et non revocare etc. Actu(m) etc. 

T(estes) sunt Paulus Buygues, textor, et Franciscus Rossell, parator lane ville Tarra-
tiæ. 

Acta del Consell de la Universitat de Matadepera (08-12-1617) 

ACVOC 14 – 2/2, Batllia i Consell de Matadepera (1587-1773). Constitució de la Unió de 
Matadepera i nomenament de coronel i deseners. Consell General de la parròquia i ter-
me de Sant Joan de Matadepera, en 10 fulls i coberta. 

//Coberta// Unió de Matadepera, determinada a VIII de desembre del any de MDCXVII. 
Petrus Cruells, nott(arius) Terratiæ. 

//f s/n 1r, al centre// Jh(esú)s M(ari)a 

Divendres, als vuit dies del mes de desembre, any de la Natt(ivit)at de Nostre Señor 
mil siscents y desset. 

Convocat y congregat lo Consell General de la parròchia y terme de S(anc)t Juan de 
Matadepera en la plassa pública de dit terme, ha hont per negocis de terme dit ho-
nor(able) <Balle>29 Consell ha acostumat convocar-se y congregar-se, a la qual con-
vocatió y congregatió foren p(rese)nts y entrevingueren las personas següents y devall 
scrites: 

Primo, lo honor(able) Mathià Pèlechs, Balle. 

Juan Farrés | Jaume Vinyés 
Anthoni Roure | Jurats Magí Solà 
Jaume Garrigosa | Bernat Ballas 
Juan Barata Pau Solà del Pla 
                                                
28 Sembla cancel·lat. 
29 Cancel·lat. 
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Anthoni Torrella 

singulars personas del Consell General de dita parròchia y terme de Sanct Juan de 
Matadepera, ajustats y congregats de manament de dit honorable Balle, ha instàntia 
dels dits honor(able)s jurats, a sò de campana, juxta la consuetud de dit terme per les 
coses devall scrites; Consell tenint, celebrant y representant en nom de dita Universi-
tat, com a major y més sana part, y més que dues parts dels singulars de dit Consell 
ordinari, haguda consideratió dels absents e impdits y a la p(rese)nt congregatió assis-
tir no podents. Al qual honor(able) Conseller en Cap fonch feta la prepositió següent: 

//Al centre// Honorables S(eñ)ors 

En dies passats, per lo Ex(cellentíssi)m S(eñ)or Lloct(inent) General del p(rese)nt Prin-
cipat //f s/n 1v// de Cathalunya nos fonch manat, ab una carta passada per Cancelleria, 
que en la p(rese)nt Universitat se fermàs la Unió y se embiassen los capítols de ella a 
sa Ex(cellenti)a, per a què aquells manàs decretar30. Per hont, attenent y considerant 
los molts treballs y vexaméns que en lo Principat de Cathalunya ÿ ha haguts en los 
anys passats per causa dels molts lladres, bandolers, assessinos, plagiaris y altres 
facinerosos hòmens, insendiaris, saltejadors de camins, receptadors y recullidors de 
lladres y de furts, que són innumerables los danys y mals que als poblats en dit Princi-
pat han sdevinguts, los quals, ho molts de ells, se foren evitats si la Unió hagués estat 
en Cathalunya fermada y posada en lo punt que los anys passats estave. Lo que molt 
bé ha advertit sa Ex(cellènti)a, puis desija que dita Unió sia reformada y fermada de 
nou; per çò, jo som de vot y parer que dita Unió sia fermada per temps de sinch anys. 
Veja lo honor(able) Consell lo què ne determinarà. Y encontinent, per mi Pere Cruell, 
nott(ari) y scrivà de dit honor(able) Consell, foren presos los vots y parers dels singu-
lars de dit Consell; y aquells presos, dit honor(able) Consell, ningú discrepant, han 
determinat que la dita Unió sia fermada en dita Universitat de S(anc)t Juan de Mata-
depera. Y per dit efecte, determinaren los capítols y apuntaments següents, devall 
scrits. 

Per quant de alguns anys ha esta part la audàtia y temeritat dels hòmens és arribada a 
tant gran strem que, no tement lo càstich de la Divina Mag(esta)t y tenint en poch la 
pena temporal, no duptant, tant dins les viles y llochs com encara dins las matexas 
ciutats, de nits y de dies comètrer y perpetrar graves y enormes delictes com són lla-
dronicis, morts, fabricar e igu(a)lar moneda, y altres que en manera deslustren lo bon 
nom y opinió y fama que sempre lo p(rese)nt Principat de Cathalunya ha procurat con-
servar, e són causa que los habitants y caminants per dit Principat tinguen poca o nin-
guna seguretat en llus béns y personas. Als quals mals desijant provehir la Universitat 
del terme de S(anc)t Juan de Matadepera, en quant ha ella sia possible y de tot extir-
par las causas de hont se fomenten y naxen, tenint per molt cert ha de ser molt accep-
ta servey a Déu Nostre S(eñ)or y a sa Magestat, y [que] ha de redundar gran honrra, 
reputatió y benefici a la matexa Universitat, a tot lo Principat de Cathalunya. Per çò, no 
obsta(n)t sie cert y notori que los poblats en la dita Universitat y en lo dit Principat y 
comptats no són tinguts ni obligats, ni porien ésser compellits ni forçats per alguna via 
directa ni indirecta a ninguna cosa de les que bax se diran, segons fins assí no són 
estats forçats, ans ho han fet y fan com a cosa procehint de llur mera y spontànea vo-
luntat y no altrament, per ésser cert que per lleys de la terra y altres, lo càrrech y obli-
gatió de tenir lo p(rese)nt Principat en deguda pau y quietut y compliment de Justítia 
toque y se sguarde a sa Mag(esta)t, en i per o per las causas sús dites, y per mostrar 

                                                
30 Probablement es tracta d’una de 4 d’abril del 1617, en la qual el duc d’Alburquerque, Llocti-
nent General del Principat de Catalunya i els comtats del Rosselló i Cerdanya (1616-1619), 
demana que s’armin els homes de la Unió i Concòrdia i ajudin al veguer contra els bandolers. 
Catàleg del fons municipal de Tarragona, 1.7.1.2, 5/293. 
(http://www.tarragona.cat/patrimoni/fons-documentals/arxiu-municipal-tarragona/fons-
documentals/fons-municipal/quadre-de-classificacio-de-cataleg/catalegs-pdf/1.7.1.2..pdf ). 
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ab quanta voluntat desijan los poblats en la Universitat lo bé universal de aquella y de 
tota la terra, y per aquesta vegada tant solame(n)t, de llur mera y spontànea voluntat y 
de tal manera que per aquesta vegada ni altra, que la p(rese)nt (Unió)31, capítols sien 
estats fermats y se fermen, puguen ésser los poblats en la dita Universitat en alguna 
manera compellits ni forçats de fermar aquells ni altres, ni per çò sie causada disminu-
tió alguna en lo sdevenidor ni durant lo temps de la p(rese)nt concòrdia, a la obligatió 
que sa Mag(esta)t y sos officials y ministres y altres exercints jurisdictió tenen per dites 
lleys de la terra; y altrament, ni en alguna manera directa o indirecta sie fet o causat ni 
//f s/n 2r// <en alguna manera>32 ni fer o causar se puga derogatió, lesió ni perjudici 
algú als Usatges de Barcelona, Constitutions de Cathalunya, capítols ni actes de fort, 
ordinations, constitutions, usos, pràctiques y costums, privilegis, exemptions, llibertats 
y facilitats, axí en comú com en particular, atorgats y atorgadas a la dita Universitat, 
que en la p(rese)nt Unió fermeran, y consentira(n) que en ningún temps que lo acte 
p(rese)nt ni les fermes y obligations de aquell resultants voluntàriament fetes, no sien 
ni puguen ésser tretas en conseqüèntia, ni per elles ni de altra manera se puguen alle-
gar ni preténdrer dret ni possessió alguna; les quals protestations y cada una de ellas 
respectivament sien hagudes per repetidas, salves y reservadas en cada hú dels se-
güents capítols. Ha deliberat y ordenat lo Consell ordinari de dita Universitat, tenint per 
esta y altras cosas plen poder, sia voluntàriament unida en lo modo, forma y manera 
següents. 

//Al centre// Electió de Ministres per la Unió 

Primerament, que en la p(rese)nt Universitat y terme de S(anc)t Juan de Matadepera, 
per los honor(able)s jurats de aquella sien ellegits vint hòmens per soldats de dita Unió 
y dos dezeners, y un Coronell o vintener, o altre número majó o menor, segons que 
per los honor(able)s jurats de dita Universitat serà ordenat, attès lo número de las ca-
sas y la qualitat dels hòme(n)s de dit terme; en tal manera que cada dezener tingue a 
son càrrech deu hòmens, anomenats per què cada hú dels dits deu hòmens sàpia a 
quin dezener ha de acudir y estar subordinat, y dits dezeners sàpian los qui estan 
subordinats a ells; los quals coronell, dezeners y soldats hajen de servar lo ordre que 
ab la p(rese)nt Unió los serà donat. Y per qua(n)t per malaltia, absèntia o altra just in-
pediment podrien los dits dezeners y coronell dexar de acudir a la obligatió de son càr-
rech, dits honor(able)s jurats y las demés persones a càrrech de qui ve fer la nominatió 
de dits coronell y dezeners, puguen y hajen de anomenà altres tants substituts, los 
quals en los casos sobre dits de malaltia, absèntia o altra just inpediment de dits sos 
principals, acuden a las occasions que se oferira(n). 

//Al centre// Jurament dels elegits y pena al qui recusarà aceptar. 

//Al marge// 2 

Item, que en dits dezeners y soldats sien ellegides persones que no sien de bandositat 
ni tinguen pendèntias ab altros ni, altrament, sien personas sospitosas o inàbils, per 
los inconvenients que se’n porien resultar per a semblants càrrechs; los quals Coro-
nells, dezeners y soldats, abans que usen de llur càrrech dins tres dies aprés seran 
elegits, hagen de prestar y presten jurament en poder del honor(able) Balle de dita 
Universitat, de bé y llealment haver-se en son exercici del càrrech que ‘ls serà acoma-
nat y ordenat, tot dol y frau cessants; y que los qui seran ellegits per dits càrrechs de 
Coronells y dezeners y soldats pugan scusar-se de pèndrer aquells, ans puguen ésser 
forçats y compellits, çots pena que los renitents en acceptar dits càrrechs sien inàbils 
per a concórrer a officis y beneficis de dita Universitat; y los que no poràn ésser insicu-
lats per qualsevol impediment, incórregan en pena de deu lliures, //f s/n 2v// irremisi-
blement exequutadoras; i si acars algun dels inhabilitats per dita occasió o exequutats 

                                                
31 Postil·la interlineada. 
32 Cancel·lat. 
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per dita pena recórria a sa Ex(cellènti)a o Real Consell, que al tal o als tals no sols 
pugue admètrer en ninguna instàntia dits recors ni puguen evadir ditas penas, sinó 
obehint o pagant aquells, no obsta(n)t qualsevol cosa que pogués contrariar a la 
p(rese)nt ordinatió estiga disposada ab los capítols següents. 

//Al centre// Que puguen ésser forçats de exercir lo càrrech los elegits per més temps 
de un any, si no és que convingués y procehís voluntat dels matexos elegits. 

//Al marge// 3 

Item, per quant apar just que tot lo temps durarà la p(rese)nt Unió unas matexas per-
çonas suportàn lo treball de aquella, que per çò los qui seran anomenats en Coronell, 
dezeners y soldats de la p(rese)nt Unió no puguen ésser compellits a servir dit càrrech 
per més temps de un any, si ja no aparegués convenit que fossen confirmats; prece-
hint, emperò, consentiment y voluntat de dits anomenats, en lo qual cars y no altra-
ment puguen ésser confermats per més temps; y per çò, quinze dies aprés que la 
p(rese)nt Unió serà firmada y per lo Ex(ellentíssi)m S(eñ)or Lloct(inent) General decre-
tada, sia feta lectió de dits officials y ministres de la dita Unió, per als effectes de aque-
lla. 

//Al centre// Que los soldats de quiscuna dezena estiguen subordinats a son dezener, 
y los dezeners al Coronell; y tots, als honorables jurats, y tots al honorable Balle. 

//Al marge// 4 

Item, que los hòmns de quiscuna dezena sien subordinats als dits dezeners, y hajen 
de acudir y seguir aquella tots temps que ‘s metrà via fòs ho que menester los hajen 
<de acudir>33, y los dezeners stiguen y sien subordinats al dit Coronell o vintaner, y 
hajen de seguir y acudir ad aquells tots temps que se metrà via fòs y, altrament, seran 
requests de paraula y demanats; y que mentent-se çò de via fòs, hajen de repicar las 
campanas dels llochs que sentiran lo repicament dels altres, y dits dezeners y coronell 
eo vintaner, aquell número, és a saber, que als dits honor(able)s jurats aparaxerà és-
ser necessari, se hajen a posar apunt y acudir a dita Unió, çots pena de sinch lliures y 
de estar trenta dies a la presó; y tots los dits dezeners hajen de estar en tot subordi-
nats y subiectes al ordinari de la jurisdictió del lloch, vila o terme a hont se trobaran; y 
los ordinaris se hajen de ajudar y valer los uns als altres tots temps que sien ajustats 
o, altrament, sentiran algun via fòs, acudint ab sa gent o enviant lo què volrran y serà 
menester, tenint los uns ab los altres molt gran correspondèntia. 

//Al centre// Que los dezeners y Coronell o vintaner regonegan quines armes tenen los 
soldats de la Unió. 

//Al marge// 5 

Que los dits Coronell o vinaner y dezeners hajen y sien obligats, aprés de ésser elle-
gits y prestat jurament com dalt és dit, regonèxer la gent de les dezenes, y procurar 
que los qui no tindran armes convenients les tinguen y compren, per a q(uè) millor pu-
guen fer lo què seran obligats y deuran, y en açò los fassen compellir los dits Coronell 
y dezeners e per lo honorable Balle de dita parròchia y terme, ab tota diligèntia, y los 
sie lícit aportar tot gènero de armes que los ministres, lesa magestat, aportaran en lo 
present Principat, sens incorriment de alguna pena anant exercint llur offici. 

//f s/n 3r, al centre// Que los facinerosos capturats sien lliurats a l’ordinari de la jurisdic-
tió a hont seran presos o vists. 

//Al marge// 6 

Item, per quant és cosa justa que puix la dita persequutió se farà ab treballs y gastos 
de las personas de la parròchia y terme, que tots temps que alguns de dits lladres, 
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insendiaris, saltejadors de camins o altras ab lo present capítol designats seran presos 
per dits dezeners y soldats, si seran presos per rahó de via fòs posat per alguns dels 
delictes predits que haguessen comès en aquella, hara sien lliurats al official ordinari 
de aquell lloch, y tal delicte serà comès <en aquella hora, sien lliurats al official ordinari 
de aquell lloch>34 si seran presos per rahó de ésser estats vists en algun terme o lloch 
éssent infamats ésser de dits lladres y altres dalt dits, hajen de ésser lliurats al official 
ordinari de aquell lloch ahont seran estats vistos y moguts primer lo viafòs per a fer 
justítia del tal malfactor, al qual se li puguen aplicar los casos y delictes que per ells 
seran estats fets en altres térmens y llochs, axí reals com per altres delictes, y que per 
çò sie servit lo Ex(ellentíssi)m S(eñ)or Lloct(inent) General, que en dit orde no sien 
impedits ni perturbats per la Règia Cort ni per dit Lloct(inent) General qui ‘vuy és ni 
durant dita concòrdia serà, ni les persones compreses en la p(rese)nt concòrdia y Unió 
puguen ésser remesas, composadas ni guiadas per dit officials ordinaris ni per lo por-
tant veus de General Governador ni per la Règia Cort, com ha indignes de tota remis-
sió, compositió y guiatge. 

//Al centre// Dels qui seran estats desafiats 

//Al marge// 7 

Item, que si per cars algú o alguns de dits lladres o altres sobre dits, desafiaran o 
amenazaran algú dels soldats en la p(rese)nt Univesitat, lo tal axí desafiat sia obligat a 
denuntiar-o encontinent al ordinari, lo qual haje de fer a saber a algú o alguns dels 
dezeners, perquè axí dit ordinari com los dits dezeners entenguen en la persecutió de 
dits mals hòmens, çots pena al qui no ho denuntiarà que, si li’n segueix dany, no li sie 
menat res; y al ordinari que serà negligent en la persecutió del dit malfactor o malfac-
tors, o en denuntiar-o als dits dezeners per què los perseguescan, y també als dits 
dezeners negligents en dita persecutió, com dit és, çots pena de sinch lliuras aplicado-
ras als gastos bax contenguts; y que de ditas penas no se’n puga entremètrer lo ordi-
nari ni sos superiors, sinó per fer la exequutió tant solament, ultra altres penas quant al 
ordinari, segons la qualitat de la negligèntia y conforme a justítia y lleys de la terra. Y 
no res menys, que los dits desafiats o amenaçats, si no en cars que ‘ls tinguessen 
presos y fer temor de la mort o de ésser maltractats, se composassen, per què en 
aquex cars tant solament y en altre de consemblant urgent necessitat, com aforcats 
sien scusats y no en altra manera. 

//Al centre// Que ningú gose recullir en ses cases o castells o donar menjar y abèurer a 
ningú dels deliquents desobre spescificats 

//al marge// 8 

Item, que fermada la p(rese)nt Unió y Concòrdia, ninguna persona de qualsevol sta-
ment, grau o conditió sie que gose ni li sie lícit ni permès regullir ni receptar en llurs 
cases <o cases> ni en altras qualsevol parts //f s/n 3v// done a menjar y abèurer, con-
sell, favor, ajuda, a algun o alguns de dits lladres y altres desús dites, ni tampoch go-
sen acullir ni recaptar algunas robas ni altres coses per ells robadas y furtadas, ans 
sien obligats vehent-o sabent-ho o tenint serta notítia de aquells, acusar y denuntiar-
los; y açò, çots pena, çò és, a les persones militars o que se alegren de privilegi militar, 
de cent lliures, y a tots los altres de sinquanta lliures, ultra de las altres penas ja impo-
sadas per Constitutions y altrament als predits; la qual pena sie irremisible, y si haurà 
acusador puix se prove ésser veritat, y las altras dos parts servescan per a pagar los 
gastos y danys se hauran de pagar per rahó de la p(rese)nt Unió y Concordie als qui 
seran dampnificats o altrament. 

//Al centre// Qui veurà algun lladra o altre dels delinqüents desobre individuats ó de-
nuntie a un dezener o al Coronell de qui tindrà a vintena, çots certa pena 
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//Al marge// 9 

Item, que per millor observansa de la p(rese)nt Unió y Concordie, tots temps y quant 
algun poblat en la dita Universitat veurà algú de dits lladres o altres desobre designats, 
ó haje de denuntiar encontinent al dezener o vintener o al més vehí del qual tindrà ma-
jor avinentesa de denuntiar-ho; y en cars que no ú fassa y se provara ell haver-los 
vists y que aquells matexos dins un die haver fets y dats danys alguns, que en dit cars 
lo tal negligent en denuntiar dits hòmens haje y sie tingut y obligat en pagar sinquanta 
lliures, y si se provara que aquells tals en dit temps hauran donats ho fets; y en cars 
que dits hòmens dins un die no fassen danys alguns, incórregan, per no haver-los 
acusats, en pena de cent sous per quiscun y quiscuna vegada que haurà contrafet. 

//Al centre// Sempre que los dezeners y Coronell tindran notítia en llur terme y ha al-
guns facinerosos, los hajen de perseguir 

//Al marge// 10 

Item, per quant se poría trobar negligèntia axí ab sos dezeners y ministres de la Unió 
com ab los altres, és estat determinat que tostemps y quant als dits dezeners y altres 
ministres vindrà la notítia o sentiran, per ésser-los denuntiat o altrament, que alguns 
lladres y altres demunt dits seran en llur terme o hauran fets alguns <o>35 robatoris o 
delictes, hajen de perseguir dits hòmens en qualsevol part que vagen y tindran notítia 
de aquells, fent totas la diligèntias que fer se puguen y ha ells possibles, perseguir y 
pèndrer aquells, y si per ventura los dits dezeners y altres ministres seran negligents, 
hajen a pagar la dezena part dels danys que per llur negligèntia seran estats donats y 
exequutats, a coneguda dels honorables jurats. 

//Al centre// Que la p(rese)nt Unió dure per spay de sinch anys, durant lo qual temps 
pugue exir-se de ella qui volrrà, sols haja servit un any 

//Al marge// 11 

Item, és ordenat y concordat que la p(rese)nt Unió y Concòrdia sie duradora per temps 
de sinch anys y no més avant, comptadors del die de la ferma de aquella, si ja abans 
de acabar-se dits sinch anys no ÿ aurà Corts en lo present Principat de Cathalunya, 
perquè en tal cars dure y age de durar fins a la conclusió de les dites Corts y no més 
durant; los quals terminis passats, la present Unió y Concòrdia sia haguda per spirada 
y acabada sens altra nova deliberatió ho acte. Si emperò durant los dits sinch anys, o 
per parèxer que la p(rese)nt Unió y Concòrdia no sortex //f s/n 4r// a aquell degut effec-
te que se spera o, altrament, per qualsevol altra causa o rahó, aparexerà a dita Uni-
versitat o persona alguna que la p(rese)nt Unió hauran fermada, exir-se y renunciar en 
aquella y no voler més estar a dita capitulatió, ó puga fer, y renuntiar totora y quant 
voldrà, sens que se pugue ésser altrament forçada, puix emperò no sie dins lo primer 
any; la qual renuntiatió se haje de fer per persona legíttima, en mà y poder del nott(ari) 
o scrivà que la p(rese)nt Unió y Concòrdia testificarà, la qual haja de dir y manifestar, 
sempre que per la Règia Cort o altres tenint-ne interès li serà demanat. 

//Al centre// Que sien desguiats per lo Ex(ellentíssi)m s(eñ)or Lloct(inent) General tots 
los malfactors y no sien de aquí al devant guiats 

//Al marge// 12 

Item, és ordenat que fermada la p(rese)nt Unió y Concòrdia ab lo compliment y degut 
effecte, sie servit lo Ex(ellentíssi)m s(eñ)or Lloct(inent) General desguiar tots y qualse-
vol malfactors que per qualsevol via o causa fossen guiats, y per tals publicats ab veu 
de pública crida per los llochs acostumats publicadora dins deu dies comptadors del 
die de la ferma haurà feta la Ciutat de Bar(celon)a de la p(rese)nt Unió y Concòrdia, 
per què millor puguen ésser perseguits y castigats los dits hòmens, y que de aquí al 
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devant dits lladres, incendiaris, acessinos, homicides voluntaris, moneders, tirants ab 
pedrenyals y altros en los capítols precedents mentionats, no sien guiats ni remesos si 
ja no fos que los tals posassen altres de consemblant qualitat en mà de la Justítia; que 
en tal cas pro bono publico puguen ser remesos, com en la Règia Cort se acostuma, a 
sa Ex(ellènt)ia i Real Consell aparexerà. 

//Al centre// Que fassan resenya o mostra de la gent allestada per als effectes de la 
p(rese)nt Unió sempre que aparexerà als honor(able)s jurats, y per a dita jornada els 
done pólvora y corda la que serà menester 

//Al marge// 13 

Item, perquè hagen de anar los ministres de la P(rese)nt Unió investigants si dins la 
p(rese)nt parròchia y terme hi ha lladras y altres malfactors; y, offerint-se algun cars 
que totes les persones que seran designades auràn de exir en persecutió de dits de-
linqüents y malfactors a fer altres coses que per dits sos superiors los seran ordena-
das, estiguen apersebits de armes y munitions necessàries, y aquellas tinguen apunt, 
com és convenient; que per çò se fassa ressenya o mostra de la gent allistada y se-
nyalada en la p(rese)nt Universitat quant als honor(able)s jurats aparexerà, per las 
quals jornadas y mostras sia donada per la dita Universitat als dits soldats y officials de 
la Unió la pólvora y metxa que hauran menester, perquè no és rahó paguen de sos 
béns dits soldats y officials en ditas jornadas lo que dita pólvora y corda poría costar. 

//Al centre// Que tenint-se sospita o avís de lladres o altres malfactors, o quant convin-
gue, se repica la campana de les hores y tots los soldats acuden, cada un a la obedi-
ència de son cap 

//Al marge// 14 

Item, que sempre y quant se tindrà algun avís o presumptió que dins la p(rese)nt Uni-
versitat o terminis de aquella haurà lladres, saltajadors de camins, assassinos, homici-
das voluntaris, moneders o qui hauran tirat ab pedrenyal, y altres malfactors enemichs 
de sa Mag(esta)t o, altrament, sempre que aparega als honor(able)s //f s/n 4v// Conse-
llers o jurats, encontinent y sens dilatió alguna manen repicar la campana, y aquella no 
cesse de repicar fins que los ministres de dita Unió qui seran anats en seguiment o 
persecutió de dits delinqüents, sien tornats en la dita Universitat; y per quant podria 
ésser que lo cars que succehira no donàs temps de anar a donar rahó als honor(able)s 
jurats, y podria causar notable dany haver aguardar a tenir orde de ells o de la major 
part, que per çò, en dit cars, lo Coronell y dezeners en sembla(n)t occasió, y quiscú de 
ells, pugue fer repicar dita campana, al so de la qual tots los soldats ab summa diligèn-
tia y promptitut, sots pena del jurament per ells prestador y de les demés sobre staran 
dites, se haja de ajustar cada soldat en casa de<l Coronell>36 son dezener per pèndrer 
lo orde del què hauran de fer; los quals hajan acudir a casa del honor(able) jurat en 
Cap Coronell, perquè de allí, ab lo orde y deguda instructió e conformitat, se fassa lo 
que més aparexerà convenir a la persecutió y extirpatió de dits malfactors. 

//Al centre// Que los de la Unió, anant en la persequutió de malfactors en forma de 
ronda, puguen aportar qualsevol armes que los ministre y officials de sa Mag(esta)t 
aportaran 

//Al marge// 15 

Item, perquè los dezeners, Coronell y soldats qui seran per los honor(able)s jurats dis-
tinats en la p(rese)nt Universitat per la persecutió dels dits delinqüents y malfactors, 
puguen ab seguretat de llurs persones prèndrer los malfactors; y en cars per ells los 
serà feta resistèntia, tinguen com poder-se deffensar y sia lícit y permès a dits soldats 
y a sos officials, fent dit exercici axí per la p(rese)nt Universitat com per los térmens y 
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territori y a hont més convidrà, portar qualsevol armes, tant de dies com de nits, anant 
ab ses dezenes y no altrament, sens que pugue, per lo port de dites armes, incórrer en 
las penas imposadas per crides reals ab què dites armes no sien prohibides, sinó so-
lament las armes que als ministres y officials de sa Mag(esta)t serà lícit aportar. 

//Al centre// Que los ministres de la Unió, sempre que convingue o los serà ordenat, 
puguen regonèxer les cases de vicis, hostals, tavernas, y pèndrer vagabundos y po-
sar-los en mà de la Justítia. 

///Al marge// 16 

Item, perquè del tot se desarrayguen las madrigueras dels malfactors, y particularment 
dels vagabundos, dels quals naix la total vicina e destructió dels bons costums, y per 
ells se causan los los robos, lladronicis, tiraments de pedrenyals, assassinos, fabricati-
ons e igualements de moneda, y és desasossegada la terra y perturbada la pau públi-
ca, y puguen los dits dezeners y officials de la Unió, sempre que ‘ls aparexerà convenir 
o, altrament, per los honor(able)s jurats los serà ordenat, regonèxer totes les cases, 
hostals y tavernas en què se darà amenjar y abèurer o que tindran llits y los aculliràn a 
dormir, axí personas forasteras com de la p(rese)nt Universitat, cases de joch y tafure-
ria y altres qualsevol de què se tindrà alguna suspita, y pèndrer y capturar les perso-
nes mentionadas en los capítols precedents y aquells posar en mà de la Justítia, per a 
què averiguat son modo de víurer puguen, si ho merexeran, ésser castigats com de 
justítia serà trobat fahedor, expurgant la terra de mala y perniciosa gent. 

//Al centre// Que las armas y diners dels malfactors sien dels qui ‘ls pendran; y los 
premis que ‘ls prometràn per a qui ‘ls pendrà, sien departits entre los de la Unió. 

//Al marge// 17 

Item, per animar los officials y soldats de la p(rese)nt Unió, y per què ab major fervor 
se <mog…>37 moguen en ajudar cada un a la obligatió de son càrrech y se suelten en 
expurgar la terra de tots malfactors, és la valor de aquells sia distribuhit //f s/n 5r// y 
repartit entre los de la dezena que serà exida en persequutió de dits malfactors, reser-
vant emperò les robes y altras cosas robadas, si algunas ne tindran alguns malfactors 
y se trobarà lo s(eñ)or d’elles, les quals se hajen de restituhir a son s(eñ)or natural; y 
axí matex, que si alguna dezena o algun soldat particular d’elles pendrà algun lladre o 
altre delinqüent, per la captura del qual sa Ex(ellènt)ia o algun particular hauren pro-
mès premi, axí de diners com de poder tràurer de mal algunas personas respectiva-
ment, que lo tal premi y facultat <y facultat>38 o lo valor de ellas sie acquirida al qui 
haurà feta sembla(n)t presa; y si serà trobat més de hú en dit presa, sie repartida 
igualment entre aquells qui seran exits en la presecutió dels malfactors. 

//Al centre// Quina spècia de delinqüents poden pèndrer los de la Unió 

//Al marge// 18 

Item, per a poder del tot expellir los que inquietan y perturben la pau pública assí en lo 
p(rese)nt terme d’ella, los dits dezeners y altres officials de la p(rese)nt Unió tinguen 
auc(tori)tat y poder llarguíssim del Ex(ellentíss)im s(eñ)or Lloct(inent) General per a 
perseguir, per a pèndrer y capturar dins la p(rese)nt Universitat y son terme y en altra 
qualsevol part, sempre que exiran en persecutió de delinquents qualsevol, bandolers, 
lladres, saltajadors de camins, asassinos y altros homicides voluntaris, fabricadors e 
igualadors de moneda, axí de or, plata y altra qualsevol metall, vagabundos, llistayres, 
asseguradors de llistes y qualsevol haja tirat ab pedrenyal, encara que dit tir no se se-
guesca mort ni lesió alguna, y altres trobats ab armes prohibides y que sien de vida 
sospitosa o de seguida, aquadrillats o no aquadrillats, y los que de nits dins dita Uni-
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versitat aniran armats de pedrenyals o altres armes de foch, encara que no sien prohi-
bidas; axí matex, tinguen facultat y potestat de perseguir, pèndrer y capturar qualsevol 
persones de las quals se entendrà hajen donat consell, favor y ajuda, lloch y retirada a 
qualsevol de dits malfactors y ha hòmens de mala vida; y aquell haja de lliurar en mà y 
poder del Ex(ellentíss)im s(eñ)or Lloct(inent) General y del ordinari del lloch a hont 
seran estats presos respectivament, per què conforme a constitutions y altres drets de 
la terra sien castigats, segons las qualitats de dits delictes; y que los qui seran presos 
en virtut de la p(rese)nt Unió y per los ministres de aquella, no puguen ésser remesos 
ab compositió ni altrame(n)t sens fer-los la causa; y per quant la experiència ha amos-
trat que havent los ministres de la Unió presos alguns malfactors y posats aquells en 
mà y poder dels ordinaris respectivament, dins un mes, y a vegadas abans, lo treyen y 
soltaven de la presó sens fer-los la causa, que no havent-hi instàntia qui pagàs los 
gastos als notaris del Criminal, no volien treballar ni scríurer los processos y enquestas 
contra dels dits malfactors; y axí, ningú tenia cuydado de inquirir contra de ells, lo que 
era causa que aprés cometessen majors delictes; per çò, lo procurador fiscal de aque-
lla cort a hont seran, los hajan de fer instàntia sens danys de la Unió; y per quant se és 
vist que per las capturas fetas per los ministres de la Unió se són seguits alguns scàn-
dols, determina dit honor(able) Consell que los ministres de la p(rese)nt Unió no pu-
guen fer alguna de las capturas sobreditas sens assistèntia de official Real; y si acars, 
anant los ministres de la dita Unió exercint llur offici, los serà feta //f s/n 5v// resistèntia 
per algunes persones, que las tals persones que la dita resistèntia faran, incórregan en 
las penas de dret statuhidas, com si realment y de fet haguessen feta resistèntia con-
tra officials reals. 

//Al centre// Prohibitió de recors en las causes que naxeran de exequutions de penas 
de la p(rese)nt Unió 

//Al marge// 19 

Item, que sie supplicat sa Ex(ellènt)ia sia servit provehir y dar ordre que tot temps y 
quant per alguna exequutió de algunas penas devallant de la p(rese)nt Unió y Concòr-
dia se recorregués a sa Ex(ellènt)ia y a la Règia Cort, que dit recors no sie en alguna 
manera admès ni manat sobre sèurer en dita exequutió que primer no sie hoït lo offici-
al ordinari que farà la exequutió; lo què és cert que la dita Unió y Concordia serie de 
ningún effecte, si cada exequutió de pena que ‘s fes se donave lloch y admetés recors, 
majorment que puix las penas no han de ser per a dit ordinari, sinó per los gastos y 
danys se hauran de pagar per rahó de dita Unió, no se ha de presumir vullen vexar a 
ningú sens culpa. 

//Al centre// Que lo s(eñ)or Lloct(inent) General sie servit decretar la p(rese)nt Unió y 
Concòrdia; y si per dit s(eñ)or Lloct(inent) G(ene)ral o per lo Real Consell Criminal serà 
contrafet en alguna cosa de dita Unió, si(a) aquell(a) per no fermada. 

//Al marge// 20 

Item, determina dit Consell se suplique al Ex(ellentíss)im s(eñ)or Lloct(inent) General 
sie servit decretar y confirmar la p(rese)nt Unió y Concòrdia, attès lo gran servey se 
spera resultarà els effectes de ella a Déu N(ost)re S(eñ)or y a sa Mag(esta)t, beneffici 
a tot lo Principat; ab exprés pacte y conditió que si en alguna cosa per sa Ex(ellènt)ia o 
per son Consell Criminal serà contrafet a la p(rese)nt Unió y Concòrdia, sia aquella 
haguda pe no firmada y la ferma de ella no revocada ipso facto sen(s) altra declaratió. 

//Al centre// Sindicat per a firmar dita Unió 

Y per què la dita Unió y Concòrdia pugue ésser firmada y tingue son degut effecte, dit 
honor(able) Consell, en la forma predita congregat, y les singulars persones de aquell, 
donen ple y bastant poder, facultat y potestat als dits honor(able)s jurats y quiscú de 
ells assoles, y per què en nom de dita Universitat y de dit honor(able) Consell puguen, 
in simul e insolidum, comparèxer davant del Ex(elletíss)im s(eñ)or Lloct(inent) y Capità 
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General del p(rese)nt Principat de Cathalunya, y en son Real Consell y devant qualse-
vol altres presidents, jutges y persones de qualsevol stament y preminèntia en la Real 
Cancelleria, y fermar y llohar la present Unió y Concòrdia y totes y sengles coses en 
los preinserts capítols y quiscú de aquells contengudes, y promètrer que la dita Uni-
versitat y singulars de aquella, p(sere)nts, absents y sdevenidors, attendran y compli-
ran totes y sengles coses al damunt dites y expressadas, conforme en quiscun capítol 
està disposat. Y per ditas cosas atténdrer y cumplir, si menester seran, obligats tots y 
sengles béns de dita Universitat ab totes y sengles clàusules y cauthelas necessàries; 
y als dits honor(able)s jurats y al altre de ells que dita Unió y Concòrdia firmarà, ben 
vistes. Y no res manco, per a què en nom de dita Universitat y singulars de aquella 
puguen supplicar al dit Ex(ellentíss)im s(eñ)or Lloct(inent) y Capità General, eo al 
Mag(nífi)ch Regent la Real Cancelleria y altres persones a qui se expecta que la 
p(rese)nt Unió y Concòrdia y totes y sengles coses en los precedents capítols conten-
gudes; decrete y confirme per a què //f s/n 6r//tingui son degut effecte, y per çò puguen 
p(rese)ntar qualsevols supplications y altre quasevol sèdulas y scriptures que per dit 
effecte seran necessàrias a tota perfectió de dita Unió y Concòrdia, donant y transfe-
rint dit honor(able) Consell ha dits honor(able)s jurats y la altre de elles, totes y sengles 
veus, forces y actions de dit honor(able) Consell y de dita Universitat plenament, axí 
com tot lo dit Consell lo té convenit; y en bona fe prometent, en nom de dita Universitat 
y singulars de aquella, p(rese)nts, absents y sdevenidors, tenir per ferm y agradable 
tot lo que per dits honor(able)s jurats y lo altre de ells acerca de ditas cosas serà fet y 
no revochar-o, çots obligatió de tots y sengles béns de dita Universitat y singulars de 
aquella, çots renuntiatió de tots drets y lleys en açò contractants. De les quals coses 
totes y sengles dites, honor(able)s Consellers y Consell requerien fossen fets y dictats 
los capítols sobre expressos, y de aquells fet acte públich. Las quals cosas foren fetes 
en la parròchia de Sanct Juan de Matadepera, en la plassa pública de dit terme, die y 
any sobre expressos, p(rese)nt y en aquestas cosas intervenints Miquel Homet, scri-
vent jurat de mi, Pere Cruell, nott(ari) públich de la vila de Tarrassa y scrivà de la Cort 
de dit honor(able) Balle de Matadepera, y p(rese)nts per testimonis Pere Monllor, 
perayre de la vila de Tarrassa, y Miquel Farrés, pagès de dita parròchia de S(anc)t 
Juan de Matadepera. 

De las quals cosas, lo dit honor(able) Mathià Pèlechs, Balle de dita parròchia y terme 
de Sanct Juan de Matadepera, com a fetas en p(rese)ntia y assitèntia suas, interposa 
la auc(tori)tat y decret per part del Rey n(ost)re s(eñ)or. 

Die autem decima tertia predictorum mensis et anni, dictus honorabilis Joannes Far-
rés, juratus in ordine primus dictæ Universitatis, parrochiæ et termini de Mata de pera, 
p(ro)curator(ibus), sindicus et actor singularium dicti termini de Mata de pera, p(ro)ut 
de eius p(ro)curatione et sindicatu de actoria constat instr(ument)o sindicat(us) desu-
per scripto, recepto et testificato penes Petrum Cruell, nott(arium) publicum Terratiæ 
infr(ascript)um, die octava currentis mensis decembris; dicto nomine, gratis etc., lauda-
vit et firmavit preinserta capitula Unionis per Consilium et singulares dictæ Universiatis 
termini de Mata de pera facta et ordinata, conveniens de bona fide et solempni stipula-
tione promittens etc., dictæ Universitatis et eius singulares et principales suos com-
plebunt, attendent et observabunt ac debite exequutioni, deducent et deduci curabunt, 
omnia et singula supradicta in preinsertis capitulis et quolibet eorum contenta juxta 
dictorum capitulorum seriem et tenorem, omni exepcione remotta; et predictis 
o(mn)ibus et singulis attendendis, complendis et observandis, obligavit dicto nomine 
omnia et singula bona et jura dictæ Universitatis et singularium eiusdem, 
p(ræse)ntium, absentium. 

//f s/n 6v// Y aprés ellegiren en dezener a Jaume Garrigosa, pagès de dit terme 
y en lloctinent de aquell, Antoni Rubert 
soldats, Salvador Barata 
Pere Carner 
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Antoni Bofill 
Magí Pèlechs 
Jaume Pèlechs 
Pheliu Mercet 
Francesch Pobla 
Joan Farrés 
Jaume Pobla 
d Jacinto Mercet 

Y no res menys ellegiren altre dezener Magí Solà, pagès de dita parròchia 
y en lloctinent de aquell, Pere Joan Ballas 
soldats, Jaume Vinyers 
Miquel Gorina 
Antoni Joan Solà 
Antoni Solà 
Bernat Ballas 
Pau Solà 
d Jaume Roure 
Miquel Farrés 
d Antoni Torrella 
d Joan Roure 

//Al centre// Bolletas de la Unió 

A tots y sengles officials y altres qualsevol persones a qui les presents pervindran o 
seran p(rese)ntadas.= Macià Pèlechs, per la S(acra) C(athòlica) y R(eal) Mag(esta)t 
Balle de la //f s/n 7r// parròchia y terme de Sanct Joan de Matadepera, salut en lo 
Señor, qui de tots és la verdadera salud.= Ab tenor de les p(rese)nt certificam com los 
honor(able)s jurats del dit terme de Mata de pera, ab decret y aucthoritat del 
Ex(ellentíss)im s(eñ)or Lloctinent y Capità General del p(rese)nt Principat de Catha-
lunya y comptats de Rosselló y Cerdanya y de la Real Cancellaria, han feta y determi-
nada la Unió y Germandat en lo dit terme, en la qual han ellegits y anomenats en Co-
ronells de dita Unió als honor(ables) jurats de dit terme, qui ‘vuy són Joan Farrés, An-
toni Roure y Jaume Garrigosa durant llur offici; y aprés de ells, als llurs succ(ess)ors 
en dit offici. Y no res menys, han ellegit y anomenat en vintener y capità de dita Unió al 
honor(able) Joan Barata, pagès de dit terme; y en lloctinent de aquell, Joan Miquel 
Barata. Y aprés han ellegits dos dezeners, la hú dels quals Jaume Garrigosa, pagès 
de dit terme; y en lloct(inent) de aquell Antoni Rubert. Y en soldats, Salvador Barata, 
pera Joan Barata, Pere Carner, Antoni Bofill, <…>39 Magí Pèlechs, Jaume Pèlechs, 
Pheliu Marset, Francesch Pobla, Joan Farrés, Jaume Pobla y Jacinto Merset. Y en 
altre dezener és stat ellegit Magí Solà, pagès de dit terme; y en lloctinent de aquell 
pera Joan Ballas. Y en soldats, Jaume Vinyers, Miquel <Rocha>40 Gorina, Antoni Joan 
Solà, Antoni Solà, Bernat Ballas, Pau Solà, Jaume Roure, Miquel Farrés, Antoni Torre-
lla y Joan Roure, los quals tots han prestat lo sòlit y acostumat jurament en nostre po-
der, de bé y llealment haver-se en lo offici y exercissi de dita Unió y Germandat. Per çò 
y altrament, de part de la predita S(acra) C(athòlica) y R(eal) Mag(esta)t, <…>41 reque-
rim y de la nostra part pregam a tots y sengles officials y altres persones a qui se per-
tangue y specte, que als dits membres de dita Unió y Germandat y a quiscú de ells 
donen y presten tot consell, favor y ajuda que menester sia, offerint-nos fer altre tal, 
offerint-se lo cars y ocasió.= En fe y testimoni de les quals coses havem //f s/n 7v// 
manat despedir les p(rese)nts per lo nott(ari) y scrivà de n(ost)ra Cort devall scrit des-

                                                
39 Cancel·lat. 
40 Cancel·lat. 
41 Cancel·lat. 
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pedides, y ab lo segell de dita n(ost)ra Cort segellades. Datt(um) en Mata de pera, a 
deu de janer, any de a Natt(ivit)at de N(ost)re S(eño)r MDCXVIII. 

//Firma// S(cri)ba Curiæ dicti honor(abilis) Bajuli de Mata de pera, Petrus Cruell, 
nott(arius) publicus villæ Terratiæ. 

Compte del Batlle Miquel Farrés (circa 04-1626) 

ACVOC 14 – 2/2, Batllia i Consell de Matadepera (1587-1773). Compte del Batlle de Ma-
tadepera, Miquel Farrés, i altres documents. 

//f s/n 1r// Compte p(rese)ntat per lo honor(able) Miquel Farrés, p(er) la S(acra), 
C(athòlica) y R(eal) Mag(esta)t Balle de la parròchia y terme de S(anc)t Joan de Mata 
de Pera, bisbat de Barc(elon)a, de les rebudes p(er) ell fetes p(er) rahó de dit son offici 
de Balle des del die nou de abril del any mil sis cents vint y tres, que entrà en posses-
sió de dit offici, fins a tretse del mes de abril del any mil sis cents vint y sis, que acabà 
son offici de Batlle; lo qual Miquel Farrés fonch p(ro)vehit en son offici de Batlle p(er) lo 
Ill(ustre) y noble señor don Lluís de Monsuar, <miles>42 (donzell)43 del orde y milítia de 
Calatrava, p(er) la S(acra), C(athòlica) y R(eal) Mag(esta)t Balle General (…)44 de Ca-
thalunya ab ses lletres patents, en forma de privilegi despedides, dades en Barc(elon)a 
a trenta hú del mes de mars de dit any mil sis cents vint y tres p(er) lo dit Ill(ustre) 
señor Balle General firmades, y ab lo segell reall pendent segellades, y ab les demés 
sòlites y acostumades solempnitats, a ús y estil del<a Real Cancellaria>45 (consistori 
de dita Baiulia General)46 despedides. Les quals, rebudes p(er) lo dit honor(able) Mi-
quel Farrés, Balle, fetes, són les següents: 

Primo, he rebut [detienes?]47 de quatre strangers que ‘s bateren 
y no ‘s troben les treves, que rebé lo q(u)o(ndam) no(ttari) Pere 
Cruell, a les hores not(tari) de la Cort de dit Batlle, y no ‘s recor- 
de dels noms, vuit so(us) ......................................................................... ll ... 8 s 

Item, rebé de Francesch Dalmau y Jaume Daviu, pagesos de 
Sanct Llorens Savall, per una dieta vaga a 27 de abril 1624, per 
(…)48 una questió tenien de una (…)49 pessa de terra situada en 
las faldas de la muntanya de Sanct Llorens, a la part de S(anc)- 
ta Agnès, deu so(us) ................................................................................ ll . 10 s 

//f s/n 1v// Item diu rebé deu so(us) que Jauma Garrigosa, pagès 
de dita parròchia, per una dieta vaga p(er) fer [assistir?] a uns of- 
ficals de la Real Audie(n)tia que exequutaren a dit Garrigosa, ins- 
tant mo(ssèn) Salvador Xuriguera, negotiant ciutadà de Barcelo- 
na ............................................................................................................. ll . 10 s 

Item rebé a 23 de fabrer i ‘l 26, de treves fermades ent(r)e (…)50 
Joan Farrés, pagès habitant en la Barata, de una, y Pau Soler, 
pastor, de Munturnès, bisbat de B(arcelon)a, habitant en casa 

                                                
42 Cancel·lat. 
43 Postil·la interlineada. 
44 Il·legible. El document presenta diversos forats deguts a la tinta ferrogàl·lica. 
45 Cancel·lat. 
46 Postil·la interlienada. 
47 Postil·la interlineada. 
48 Il·legible. 
49 Id. 
50 Id. 
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de dit Balle, de part altra, quatra sous ..................................................... ll ... 4 s 

Ite(m), diu, rebé de, escarsellat ja, un pres tingué en sa casa un 
dia; y here un home de Sardanya <ont tretze sous ll 13 s>51 y 
fou trobat culpable que de paraula dejar ferida (…)52 una donse- 
lla, y la donsella digué (…)53 Balla que no la havia agraviat en 
res; y axí lo dexà anar, tretze so(us) ........................................................ ll . 13 s 

//f s/n 2r, a meitat de la pàgina// Compte del què té degut a dit honor(able) Miquel Far-
rés, Balla de Mata de Pera, per los gastos ha fet per rahó de son offici de Balle durant 
son trienni, y són los següents 

Primo, li és degut per la dispeditió de son privilegi de Balla, set 
lliures, dich <7 ll s>54 ............................................................................. 7 ll ...... s 

Item, li és degut per son salari quinsa lliures, conforme privilegis, 
a rahó de sinch lliures lo any ............................................................... 15 ll ...... s 

<Item, (…)>55 

Compte del batlle Jaume Pèlex (circa 04-1632) 

ACVOC 14 – 2/2, Batllia i Consell de Matadepera (1587-1773). Compte donat per Jaume 
Pèlex al Mestre Racional, coberta i ff 1r a 3r. 

//Coberta// Comptes donats per Jaume Pèlex, Balla de Matadepera 

//f s/n 1r; al centre// † 

Compte donat (als molt illustre y noble senyor don Garau de Guardiola, del Concell del 
rei nostre señor y son llochtinent en lo ofici de Mestre Rasional de sa real casa y Cort 
en los regnes de la corona de Aragó)56, per lo honor(able) <Macià>57 (Jaume)58 Pèlex, 
per la S(acra) C(athòlica) y R(eal) Mag(esta)t Balle de la parrò(chi)a y terme de S(anc)t 
Joan de Mata de Pera lo tireni corrent, que ha comensat lo die de Carnestoltes del any 
mil sis cents vint y nou, lo qual fonch provehit per lo Ex(celentíss)im don Miquel Santos 
de S(anc)t Pedro, <Dei et Sancte Sedis>59 per la gràcia de Déu y de la Sancta Sede 
Ap(ost)òlica bisbe de Solsona, Llocht(inent) y Capità General en lo Principat de Catha-
lunya y comptats de Rosselló y Sardanya (als deu dies del mes de mars, any de la 
Natiitat del Senyor mil sis cents vint y nou, registrat en lo llibre catorse, folio CCLX, y 
prestada la caució a la Ballia General a 6 de abril 1629, y registrat en lo llibre dels offi-
cials de dita Ballia General, XVIIII, folio CXXXXIIII)60 y per tuició y seguretat del dit offi-
ci de Balle (diu)61 dóna per fermansa a Jaume Garrigosa, pagès de dit terme y par-
rò(chi)a de Matadepera, y t(alis) Llobet, passamaner ciutedà de Bar(celon)a, de y per 
rahó del qual offici ha fetes les rebudes següents durant dit offici. 

Primo, rebé de de treves a vint y nou de abril mil sis cents vint y 
                                                
51 Cancel·lat. 
52 Il·legible. 
53 Id. 
54 Cancel·lat. 
55 Cancel·lat. 
56 Postil·la al marge. 
57 Cancel·lat. 
58 Postil·la interlineada. 
59 Cancel·lat. 
60 Postil·la al marge. 
61 Postil·la interlineada. 
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nou, de Joan Gardela, del regne de França, <…> treballador, 
de una part, y Joan Alsat, natural de Súria, bisbat de Vich, de 
part altre, rebudes dit die en poder del <…>62 rector de Matade- 
pera, quatre sous, dich ........................................................................... ll ...... 4 s 

(Ite)m, a sis de maig 1629 rebé de treves de Joan Ramon 
<…>63 treballador del regne de França, de una, y de Barnat 
Barenguer, també treballador de França, de part altre, rebudes 
en poder de dit rector, quatre sous ........................................................ ll ...... 4 s 

(Ite)m, a 11 de juliol de dit any 1629 rebé de treves de Joan Fo- 
salba, de [Preorala], de una, y Joan Pregona, de S(anc)t Llo- 
rens Savall, de part altre, rebudes en poder de dit rector, quatre 
sous ........................................................................................................ ll ...... 4 s 

(Ite)m a 20 de maig 1630 de treves (…)64 Solà, pagès de Mata- 
depera (…)65 //f s/n 1v// y Pau Solà, pagès de dita parròchia, 
de part altre, quatre sous ....................................................................... ll ...... 4 s 

(Ite)m rebé per mija dieta vaga per voler anar executar Joan Go- 
rina, ins(tan)t Hierònim Ferer, y ells se concordaren, sinch sous 
en lo mes de desembre del any 1630 .................................................... ll ...... 5 s 

(Ite)m rebé deu sous per una dieta vaga per executar Pau So- 
là del Pla en los mes de mars del any 1631, inst(an)t <Bartho- 
meu Vi>66 (Pere Julià)67, aprés se concertaran ab reclam deu 
sous ........................................................................................................ ll .... 10 s 

Item rebé del regent la Real Thesoreria per lo premi de Pere 
Puig, lladre de pas, cent lliures <les quals>68 les quals li donà 
Magí Solà, que havia llevades y cobrades com a procur(ador) 
de dit Balle, de la Real Thesoreria .................................................. 100 ll ......... s 
 
Item <ha rebut>69 rebé <de part>70 dels béns de Pau Ayner, 
pastor que trobaren mort en dit terme de Matadepera (com 
apar ab la enquesta a 27 desembre 1631)71, que foren dos 
cabres que les tenia <a parts>72 an e(n) Sala, a parts, qui es- 
tava en la parròchia de Taudell, terme de Tarrassa, y se les 
aturà y pagà a dit Balle, y p(er) ell a Barthomeu Quelles, nu(n)- 
tio, una lliura setze sous ...................................................................... 1 ll .... 16 s 

Item rebé dos sous de un home que <ac>73 acompanyave un 
pres que amanave (Climent Llinsach), comissari de Manresa, 
y dit Llinsach li restituhí la cavalcadura que havia amenada de 
                                                
62 Cancel·lat. 
63 Cancel·lat. 
64 Il·legible, uns 8 cm. 
65 Il·legible, uns 3 cm. 
66 Cancel·lat. 
67 Postil·la interlineada. 
68 Cancel·lat. 
69 Cancel·lat. 
70 Cancel·lat. 
71 Postil·la al marge. 
72 Postil·la interlineada i cancel·lada. 
73 Cancel·lat. 
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Manresa fins a la Barata, y dit Balle dexà altre cavalcadura per 
a portar dit home fins a Sabadell ........................................................... ll ...... 2 s 

//f s/n 2r// Compte del què dit Jaume Pèlex ha gastat y ha de rèbrer per rahó de dit 
offici de Balle y és lo següent: 

Primo, li és degut per lo privilegi de Balle sis lliures sinch 
sous ..................................................................................................... 6 ll ...... 5 s 

(Ite)m, per los executorials a la Ballia G(ene)ral, tres lliures on- 
se sous ................................................................................................ 3 ll .... 11 s 

(Ite)m, per lo bastó eo insignia real, dos sous ....................................... ll ...... 2 s 

(Ite)m, per lo dret del portal, un diner ..................................................... ll ......... s ...... 1 d 

(Ite)m, a Joan Mas, not(ari) <per a>74 quinse sous per la die- 
ta y acte de (posar en)75 pocessió a dit Balle ......................................... ll .... 15 s 

(Ite)m, a Barthomeu Quelles, nuncio, per la dieta y cridar 
dit Balle, tres sous .................................................................................. ll ...... 3 s 

(Ite)m ha vegat deu dies <per ll>76 per lletra del mag(nífi)ch Cli- 
ment Llensach, comisari, ab que ‘ls mane tinga somatent, com 
apar ab sa carta, die y any en aquella contenguts, sinch lliures ......... 5 ll ......... s 

(Ite)m, vagà un die y una nit ab vint hòmens ben armats a la 
Vall de Horta y a S(anc)t Llorens Çavall, per ordre del egregi 
Antoni Vinyola, Jutge de Cort, apar ab sa carta al primer de de- 
sembre <mil>77 1630. ............................................................................. ll ......... s 

(Ite)m vagà vint y sinch dies ab somatent ab quinse hòmens 
<ab somatent> per orde de sa Exsalència el duch de Sogorb 
etc., com apar ab sa carta a 28 de novembre 1630 ............................... ll ......... s 

(Ite)m per orde de dita sa Ex(salènc)ia vagà ab quinse hò- 
mens ab somatent //f s/n 2v// alsat sexanta dies com apar 
ab sa carta <denou>78 (de 29)79 de satembre de 1631 .......................... ll ......... s 

(Ite)m per lo mateix orde de sa Ex(salènc)ia vagà ab dotze hò- 
mens dos dies y dos nits en virtut de lletra de Ex(salènc)ia de 
sis de janer del 1631, en acompanya de Diego Vilanova, comi- 
sari real .................................................................................................. ll ......... s 

Item, per manament y ordinació <del>80 del mag(nífi)ch Mi- 
quel Codina, alguasil real, vagà de quinse de febrer 1631 ab so- 
matent alsat ab catorse hòmens sexanta dies ....................................... ll ......... s 

(Ite)m li és degut per son salari, a rahó sinch lliures lo any, quin- 
se lliures ............................................................................................ 15 ll ......... s 

(Ite)m ha pagat sexanta tres lliures y dotze sous a Jaume Fer- 
rés, per Barnat Montada; a Joseph Barata, Antoni Roure, Anto- 
ni Canals, de Matadepera, Antoni Garrigosa, Pere Joan Bara- 
                                                
74 Cancel·lat. 
75 Postil·la interlineada. 
76 Cancel·lat. 
77 Cancel·lat. 
78 Cancel·lat. 
79 Postil·la interlineada. 
80 Cancel·lat. 
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ta, Joan Roure, Bartran Rocha, Ramon Busqueta, Joan Gori- 
na, Joan Solà, Joseph Barba, de Castellar, Jaume Ferrés de 
Dalt, Feliu Robert, Jacinto Solà, Joan Ferrer, Antoni Pèlex, 
Jaume Pèlex Balle, Magí Solà, a quiscú de ells tres lliures sis 
sous, com apar ab diversos albarans per la part que a quis- 
cú de ells pertocave del premi de la personade Pere Puig, lla- 
dre de pas, lo qual posaren en mà y poder de la Justícia ................. 63 ll .... 12 s 

(Ite)m, diu reberen (deaga?)81 m(ice)r Margarit y altres perso- 
nes<pe>82 qui intervingueren per recuperar dit premi de dit 
Puig, trenta sis lliures <dotze>83 vuyt sous ....................................... 36 ll ...... 8 s 

//f s/n 3r// (Ite)m <reb>84 li és degut per una dieta vaga per a vi- 
surar Pau Ayner, pastor francès, deu sous ............................................ ll .... 10 s 

Item paga a Bartomeu Quelles per dieta y visura, viiii85 so(us) .......... 1 ll ......... s 

Item, paga al not(ari) desuscrit per dieta y visura, (divuyt)86 sous .. <1> ll .... 18 s 

Item li és degut per una dieta y mija, la mija per executar 
Joan Guorina y la una per executar Pau Solà, quinse sous .................. ll .... 15 s 

Llista d'homes i armes del sometent de Matadepera (01-10-1638) 

ACVOC. No es troba la referència topogràfica. Jaume Vinyés i Barata, Batlle de Matade-
pera.  

Die veneris primo octobris 1638 in par(rochiæ) S(anc)ti Joannis de Matadepera 
diœ(cesis) Bar(cinon)æ. 

Lista feta de les persones y armes y monitions aptes per a la guerra, de la par(ròqui)a 
y terme de S(an)t Joan de Matadepera, per lo honor(able) Jaume Vinyés y Ba(ra)ta per 
lo r(ea)l y m(agnífich) batlle de dit terme, en virtut de carta de Sa Mag(estat) y cridas 
de sa ex(cel·lèn)tia y són les que 's seguexent. 

1. Cº Fra(nces)ch <Miquel> Barata, edat 22 anys, arcabús87 - mo(nitió). 
2. Jaume Serra, fadrí, edat 38 anys. 
3. Fran(ces)ch Buada, fadrí, edat 30 anys, scopeta88 - mo(nitió). 
4. Llorens Arenido, fadrí, edat 30 anys, scopeta - mon(itió) 
5. Mique(l) Farrés, <edo> edat 22 anys, scopeta - mon(itió). 
6. <Giralt Frances(ch), fadrí, edat 25 anys>89. 
7. Joan Miquel Pèlacs, edat 26 anys, scopeta - moniti(ó). 
8. Hiacinto Marcet, edat 30 anys, scopeta - moniti(ó). 
9. Fran(ces)ch Marcet, fadrí, edat 25 anys. 
10. Pau Solà, edat 50 anys. 

                                                
81 Postil·la. 
82 Cancel·lat. 
83 Cancel·lat. 
84 Cancel·lat. 
85 Sembla una esmena. 
86 Postil·la interlineada. 
87 Arma de foc portàtil d'avantcàrrega i un sol canó llarg. Al llarg dels anys evolucionà el meca-
nisme de foc, primer de serpentí a pany de roda, i després de rastell. 
88 Arma de foc portàtil d'avantcàrrega i un sol canó llarg. Les escopetes de principis del segle 
XVII són les més antigues, i a vegades porten canó atrabucat. 
89 Cancel·lat. 
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11. <Pere Joan Barata y Vinyés. Edat 58 anys, scopeta - moniti(ó)>90. 
12. Ramon Busquet, fadrí, edat 25 anys. 
13. Jaume Garrigosa, edat 56 anys, scopeta - monitió. 
14. Antoni Rubert, edat 55 anys, scopeta - mo(nitió). 
15. Faliu Rubert, fadrí, edat 30 anys. 
16. <Joan B Ferrés, fadrí, edat 30 anys.>91 
17. Jaume Roura, edat 30 anys, scopeta - moni(tió). 
18. Batista Roura, fadrí, edat 24 anys. 
19. Magí Solà, edat 40 anys, scopeta - mon(itió). 
20. Gabriel Coma, fadrí, edat 25 anys, scopeta - monit(ió). 
21. Antoni Joan Boffí, edat 32 anys, scopeta - moni(tió). 
22. Antoni Torrella, edat […6] anys, scopeta - moni(tió). 

Fiat ut in llista de Ullastrello usq(ue) finem. 

 

                                                
90 Cancel·lat. 
91 Cancel·lat. 


