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Doc. 1. Cartes nupcials de Nicolau Creixell i de Margarida de Puigcabrer
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 2
Núm. doc.: 1
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Cartes nupcials de Nicolau Creixell, fill de Ponç Creixell, de Calonge, i de
Margarida, filla dels consorts Bernat de Puigcabrer, d’aquesta parròquia, i Brunissén
Data(es): 1351, abril, 5
Mides: 305 x 265 mm

Àrea de contingut
Regest:
Nicolau Creixell, fill del difunt Ponç Creixell, de la parròquia de Calonge, d’acord amb
el consell i la voluntat del seu germà Guillem Creixell i d’alguns amics, constitueix 200
sous barcelonesos de tern en dot a la seva muller, Margarida, que és filla i l’hereva de
Bernat de Puigcabrer, d’aquesta parròquia, i de Brunissén, la seva muller, també
traspassats. Margarida accepta la donació i, per al cas que s’hagués de restituir per
manca de descendència o perquè ella premori al seu marit, l’assegura amb l’obligació
dels seus béns, a saber, la meitat de la quantitat rebuda i els 100 sous més de què fa
donació a Nicolau amb aquest instrument, amb el mas de Puigcabrer, que té sota el
domini directe de la casa de Cortada; i els 100 sous restants, amb els seus béns mobles,
salvant els drets d’aquesta casa. En són testimonis Bernat Sitges, Nicolau Foixà i Joan
Sabater, de la mateixa parròquia.
Berenguer de Berà, de Mallorca, com a procurador de Ramona, filla i hereva de Ramon
de Cortada, que l’ha constituït en aquesta qualitat el 12 de les calendes de juliol [el 20 de
juny] d’aquest any davant Jaume de Tordera, notari de Mallorca, ferma a Nicolau
Creixell els 200 sous que Margarida li ha assegurat amb el seu mas i amb els seus béns
mobles, salvant els drets de la seva principal.
Autor: Bonanat de Reixac, escrivent jurat de Calonge

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí; en català la ferma del procurador de Ramona de Cortada.
Escriptura gòtica
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Característiques físiques: Conservació regular
Accessibilitat: Oberta

Informació addicional
Carta partida per ABC al marge superior

4

Doc. 2. Supressió del braçatge d’un camp de Calonge
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 20
Núm. doc.: 2
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Supressió del braçatge d’un camp del lloc de Tamarius de Calonge signada pel
procurador dels béns del cavaller Arnau de Llabià a favor de Jaume d’Alzina, d’aquesta
parròquia
Data(es): 1356, octubre, 30. Calonge
Mides: 300 x 300 mm

Àrea de contingut
Regest:
Jaume de Comes, com a procurador dels béns dels hereus del cavaller difunt Arnau de
Llabià, qualitat en què va instituir-lo amb autoritat judicial Francesc de Santfeliu,
cavaller (?) [...], el 13 d’abril de 1353 amb un instrument públic que va rebre a Corçà
Guillem de Coll, que des de fa temps és el notari d’aquest lloc, considerant que Jaume
d’Alzina, de la cellera de Calonge, té un camp en aquesta parròquia sota el domini
directe d’aquests hereus, pel qual els paga tasca i braçatge de les collites i els presta cada
any una jo[va]; i considerant també que és més beneficiós suprimir aquest braçatge que
percebre’l, ja que l’interessat s’obliga a canvi a femar el camp amb la freqüència que
s’indica més avall, suprimeix aquesta prestació, de manera que d’ara endavant Jaume
d’Alzina només haurà de pagar tasca de les collites i prestar la jova anual. El camp està
situat al lloc anomenat Tamarius i afronta a l’est amb propietats separades de Bonanat
de Casesvelles, de Pere Boquer i de l’hereu de Pere Sabater; al sud, amb una pertinença
del mas de la Coma; a l’oest, amb una propietat de Ramon Oliver “de la Serra”, i al
nord, amb una possessió de B[ern]at Pallí. Aquesta reducció s’atorga amb la condició
que Jaume d’Alzina haurà de femar la meitat del camp cada tres anys de manera
adequada. En són testimonis Guillem Cosit i Ramon Mercader, els dos de Calonge.
Autor: [Bona]na[t] de Reixac, escrivent jurat de Calonge
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Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí. Escriptura gòtica
Característiques físiques: Conservació regular. Presenta taques i esvaniment de la tinta.
Accessibilitat: Oberta
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Doc. 3. Testament de Llenç Plaja

8

Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 28
Núm. doc.: 3
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Testament de Llenç Plaja, pagès de Fitor
Data(es): 1518, [entre setembre i desembre], 1[-]. Fitor
Mides: 290 x 400 mm

Àrea de contingut
Regest:
Llenç Plaja, pagès de la parròquia de Santa Coloma de Fitor, atorga testament, estant
afectat de malatia. Nomena marmessors Antoni Vallmanya, pagès de Calonge; el seu
germà Jo[an] Plaja, [...], i el sagristà de l’església de Fitor, i els concedeix la p[otestat] de
vendre béns per tal d’executar les seves voluntats. Disposa que el [seu] cos s’enterri al
cementiri d’aquesta església, que se celebrin misses per la seva ànima en aquest temple i
que es reparteixin a la seva porta dues almoines de pa cuit, una el dia del seu novenal i
l’altra el del seu cap d’any. Deixa diners a [...], a les torxes, als rotlles i als ciris de
l’església. Confessa que Caterina, la seva muller, va aportar-li un dot de 15 lliures i un
sou barcelonesos, que el seu hereu haurà de restituir-li, i li llega 40 sous. Estableix que
Caterina serà senyora po[te]nt i usufructuària de la seva herència mentre es mantingui
[vídua], i li atorga la plena facultat d’adquirir i alienar béns; i, si ella no vol conviure
amb el seu hereu i se’n separa, aquest haurà de donar-li una provisió adequada segons
el criteri dels dos parents més pro[pers] de cadascuna de les parts. Llega a Joan, Miquel,
Nicolau, Pere, Antoni, Guerau, Jaume, Margarida, Caterina i Eulàlia, els fills i les filles
d’ambdós, i als altres fills seus que puguin néixer en el futur 5 sous a cadascun per dret
d’institució, i mana [que se’ls doni el seu dot] d’acord amb les [po]ssibilitats del seu
patrimoni i tal com determinin els seus quatre parents més propers, dos per part de pare
i dos per part de mare. Llega al seu germà Joan Plaja 100 sous en pagament de la seva
herència [pa]terna i mater[na], i a la seva mare, Caterina, 5 sous per dret d’institució; i
disposa que la darrera sigui proveïda adequadament, mentre visqui, de tot allò que
necessiti, segons les capacitats de la casa. Finalment, institueix [hereu] el seu fill Joan; i,
per al cas que aquest [mori] sense descendència legítima que arribi a l’edat de testar,
nomena hereus en aquest ordre, i en la mateixa circumstància, els seus altres fills,
Miquel, Nicolau, Pere, Antoni, Guerau i Jaume; les seves filles, Margarida, Caterina i
Eulàlia, i, per últim, el seu germà Joan Plaja. En són testimonis Antoni (?) [...] [...] de
dies, Pere Puig major de dies i Anto[ni] Vallmanya, de Calonge; i Pere Font, Antoni
Cals, P[ere] Cals i Pere Puig menor de dies, de la parròquia de Santa Coloma de Fitor.
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Autor: Joan d’A[...]st, prevere, servidor de la sagristia de l’església de Santa Coloma de
Fitor i notari públic d’aquesta parròquia per l’autoritat del bisbe de Girona, Guillem
<Guillem de Boïl>

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació deficient. Presenta taques, esvaniment de la tinta i
pèrdues de suport i text produïdes per la humitat i per l’acció d’insectes. La llacuna més
greu afecta el centre de la meitat esquerra del pergamí.
Accessibilitat: Oberta

Informació addicional
El testament s’atorga entre els dies 10 i 19 d’un mes comprès entre setembre i desembre
de 1518.
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Doc. 4. Venda del mas Godefra de Fitor
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 33
Núm. doc.: 4
Nivell de descripció: Unitat documental composta
Títol: Venda del mas Godefra de Fitor i àpoca del seu preu signades per Antiga, muller
d’Antic Miquel, habitant de Castell d’Empordà, a favor de Joan Plaja major, de Fitor
Data(es): 1523, gener, 22. La Bisbal
Mides: 590 x 385 mm

Àrea de contingut
Regest:
Antiga, que és la muller d’Antic Miquel, natural de la parròquia d’Esclanyà, del terme
de Begur, i ara habitant de [Castell d’Em]pordà, i filla dels cònjuges [Sebastià]
Regenc[ós], també d’Esclanyà, difunt, i Francina, i que el 28 de setembre de 1517 va
rebre en donació de la seva mare, amb un instrument que es va atorgar a la notaria de
Palafrugell, el mas Godefra de la parròquia de Santa Coloma de Fitor, del terme de
Torrent, amb la seva [casa] o capmàs, amb [l’era, els horts] i els closos o quintanals que
hi ha al voltant i amb tots els seus prats, boscos i camps, tant erms [com conreats], i les
seves possessions, entre les quals hi ha els masos Roig i Vies de la mateixa parròquia, les
cases dels quals [estan] en ruïnes; amb el consentiment del seu marit, ven a Joan Plaja
major de dies, de la parròquia de Fitor, que és originari del mas [Plaja] d’aquest lloc, el
mas Godefra amb totes les seves pertinences, inclosos els masos Roig i Vies. El preu de
la venda és de 40 lliures barceloneses, que Joan Plaja satisfarà creant avui a favor
d’Antiga, davant el notari infrascrit, un censal de 40 sous de pensió anual, que es podrà
lluir en dues meitats. Queda salvat el domini directe del mas a favor del prior del
monestir de Sant Miquel de Cruïlles, a qui el comprador i els seus successors pagaran
cada any, en concepte de cens, 22 sous el dia de Sant Pere i Sant Feliu i la mateixa
quantitat el dia de Nadal; i també queden salvats els drets que altres senyors puguin
tenir sobre alguna de les possessions del mas, als quals s’entregaran els censos i agrers
acostumats, i els que puguin correspondre a l’església de Fitor sobre aquests censos. En
són testimonis Joan Baldiri Miquel, paraire de draps de llana de la Bisbal, i Antic
Perroig, fill de Miquel Perroig, del veïnat de la Pedrera d’aquest terme.
Segueix l’àpoca del preu del mas, que Antiga signa a continuació a Joan Plaja.
Autor: Actes sense cloure [Damià Tries (pare), notari públic per autoritat reial per a tot
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el Principat de Catalunya i els comtats del Rosselló i la Cerdanya]

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí; en català les notes dorsals. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació regular. Presenta taques i algunes pèrdues de
suport i text produïdes per la humitat, sobretot a la part superior de l’acta de venda i a
la banda esquerra de l’àpoca.
Accessibilitat: Oberta

Informació addicional
Al dors hi ha dues notes identificatives del contingut, una de les quals està molt
esborrada. El document 5 –pergamí 32– d’aquest fons conté inscrita la mateixa venda.
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Doc. 5. Venda del mas Godefra de Fitor
14

Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 32
Núm. doc.: 5
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Venda del mas Godefra de Fitor signada per Antiga, muller d’Antic Miquel,
habitant de Castell d’Empordà, a favor de Joan Plaja major, de Fitor
Data(es): 1523, gener, 22. La Bisbal – [entre 1525 i 1575, aprox.]
Mides: 565 x 335 mm

Àrea de contingut
Regest:
Antiga, que és la muller d’Antic Miquel, natural de la parròquia d’Esclanyà, del terme
de Begur, i ara habitant de Castell d’Empordà, i filla dels cònjuges Sebastià Regencós,
també d’Esclanyà, difunt, i Francina, i que el 28 de setembre de 1517 va rebre en donació
de la seva mare, amb un instrument que es va atorgar a la notaria de Pal[afrugell], el
mas Godefra de la parròquia de Santa Coloma de Fitor, del terme de Torrent, amb la
seva casa o capmàs, amb l’era, els horts i els closos o quintanals que hi ha al voltant i
amb tots els seus prats, boscos i camps, tant erms com conreats, i les seves possessions,
entre les quals hi ha els masos Roig i Vies de la mateixa parròquia, les cases dels quals
estan en ruïnes; amb el consentiment del seu marit, ven a Joan Plaja major de dies, de la
parròquia de Fitor, que és originari del mas Plaja d’aquest lloc, el mas Godefra amb
totes les seves pertinences, inclosos els masos Roig i Vies. El preu de la venda és de 40
lliures barceloneses, que Joan Plaja satisfarà creant avui a favor d’Antiga, davant el
notari infrascrit, un censal de 40 so[us] de pensió anual, que es podrà lluir en dues
meitats. Queda salvat el domini directe del mas a favor del prior del monestir de Sant
Miquel de Cruïlles, a qui el comprador i els seus successors pagaran cada any, en
concepte de cens, 22 sous el dia de Sant Pere i Sant Feliu i la mateixa quantitat el dia de
Nadal; i també queden salvats els drets que altres senyors puguin tenir sobre alguna de
les possessions del mas, als quals s’entregaran els censos i agrers acostumats, i els que
puguin correspondre a l’església de Fitor sobre aquests censos. En són testimonis Joan
Baldiri Miquel, paraire de draps de llana de la Bisbal, i Antic Perroig, fill de Miquel
Perroig, del veïnat de la Pedrera d’aquest terme. Jaume Mai, prior o comendatari
perpetu de Sant Miquel de Cruïlles, ferma la venda, salvant els drets del priorat.
Autor: Damià Tries, notari públic per autoritat reial per a tot el Principat de Catalunya i
els comtats del Rosselló i la Cerdanya. Clou l’instrument després de la seva defunció el
seu fill Damià Tries, natural de la Bisbal i notari públic per la mateixa autoritat, que té
els seus protocols i les seves escriptures i va trobar l’instrument redactat en aquesta
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forma pública.

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí; en català la nota dorsal. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació regular. Presenta taques i esvaniment de la tinta
moderat.
Accessibilitat: Oberta

Informació addicional
Data de creació: 1523, gener, 22. Data de la cloenda: [entre 1525 i 1575,
aproximadament]. No conté l’àpoca del preu del mas. Al dors hi ha una nota
identificativa del contingut, molt esborrada. El document 4 –pergamí 33– d’aquest fons
té inscrites la mateixa venda i aquesta àpoca.
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El mas Plaja a l’inici del segle XX.
Foto Serafí Mainou Sanmiguel.
Arxiu Municipal de Palafrugell, Col·lecció Joan Modolell Mainou
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Doc. 6. Debitori del dot de Margarida Gafarot
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 24
Núm. doc.: 6
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Debitori de dot signat per Pere Gafarot a favor de Joan Plaja, pagesos de Vallllobrega i Fitor, respectivament
Data(es): 1535, setembre, 11. Palamós
Mides: 185 x 290 mm

Àrea de contingut
Regest:
Pere Gafarot, pagès de la parròquia de Sant Mateu de Vall[-llobrega], de la batllia de
Palamós, [confessa] que deu al seu cunyat Joan Plaja (“Plages”) major de dies, pagès de
la parròquia de Santa Co[loma de Fitor], les 41 lliures i els 10 sous barcelonesos que ha
promès que li pagarà per la seva muller, Margarida, que és germana de l’atorgant [i a
qui] aquest ha donat [aquesta quantitat] juntament [amb altres béns], que Margarida ha
constituït en dot a Joan Plaja amb les cartes nupcials que [han] signat avui en poder del
notari infrascrit. I, malgrat que l’interessat ha confessat en aquestes cartes que ha rebut
l’import i que Margarida n’ha atorgat la definició corresponent, Pere Gafarot promet a
Joan Plaja que avui li farà entrega de 21 lliures i 10 sous i que li donarà 40 sous més cada
any [a partir] del proper [fins a la satisfacció] íntegra del dot, amb el benentès que,
encara que se’n degui més d’un, no es podran efectuar dos pagaments junts, sinó que
haurà de passar un any entre un i el següent. En són testimonis Joan Jutge major de dies,
sastre, i Bernat Esteve, abaixador, els dos de Palamós.
Autor: Joan Massot, àlies Batlle, notari públic de [la vila] i la batllia de Palamós

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació deficient. Presenta taques, esvaniment de la tinta i,
sobretot a la banda superior dreta, algunes pèrdues de suport i text produïdes per la
humitat.
Accessibilitat: Oberta
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Doc. 7. Definició de l’herència d’Eulàlia Plaja
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 1
Núm. doc.: 7
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Definició d’herència signada per Eulàlia, filla dels cònjuges Joan Plaja i Margarida,
a favor dels seus pares i del seu germà Pere Plaja
Data(es): 1557, juny, 13. Fitor, mas [Plaja] “d’Avall”
Mides: 170 x 370 mm

Àrea de contingut
Regest:
Eulàlia, filla dels cònjuges Joan [Plaja] i Margarida i germana de Pere Plaja, l’hereu
instituït dels seus pares, amb el consentiment del seu futur marit, Joan Bonet, ferrer
originari de Casavells, defineix la seva herència paterna i materna als seus pares i al seu
germà, que li han donat 80 lliures barceloneses i totes les seves robes i joies en pagament
d’aquests drets. Eulàlia té 14 anys. En són testimonis [...], prevere de l’església de
Calonge, i Sebastià Roquer, pagès de la parròquia de Mont-ras, del terme de Palafrugell.
Autor: Guillem Batlle Capdevila, professor de drets i notari públic per les autoritats
apostòlica i reial, habitant de la Bisbal

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació deficient. Presenta taques d’humitat i esvaniment
de la tinta molt acusat.
Accessibilitat: Oberta
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Doc. 8. Permuta de dues peces de terra de Fitor
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 5
Núm. doc.: 8
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Permuta de dues peces de terra de Fitor signada entre Bartomeu Puig i Joan
Torroella, pagesos d’aquesta parròquia
Data(es): 1566, novembre, 29. La Bisbal
Mides: 260 x 285 mm

Àrea de contingut
Regest:
Bartomeu Puig i Joan Torroella, pagesos de Santa Coloma de Fitor, permuten dues peces
de terra situades en aquesta parròquia. Bartomeu Puig entrega a Joan Torroella un camp
d’aproximadament deu saions que té al lloc anomenat les Feixes i que afronta a l’est
amb una honor de Joan Torroella mateix; al sud i a l’oest, amb propietats d’en Font, i al
nord, amb una honor d’en P[laj]a que va pertànyer a en Godefra. Mentre que Joan
Torroella li lliura una peça boscosa de cinc vessanes, aproximadament, situada al lloc
anomenat Pontanals i que afronta a l’est amb una honor de [...]; al sud, amb propietats
d’en Font i de Bartomeu Puig mateix; a l’oest, també amb una propietat del darrer, i al
nord, amb una altra honor d’en Font; i, a més, li paga 20 lliures barceloneses en concepte
de torna. Queda salvat el domini directe de les dues peces de terra a favor dels senyors
que puguin detenir-lo, si n’hi ha, ja que es creu que els camps són alous, als quals no es
pagaran censos, tasques ni cap agrer. En són testimonis Joan Pere Puig i Sebastià Sais,
pagesos de Canapost i Fitor, respectivament.
Autor: Acta sense cloure

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí; en català (presumptament) la nota dorsal. Escriptura
humanística
Característiques físiques: Conservació regular. Presenta taques d’humitat, una de les quals
impedeix la lectura d’algunes parts del text.
Accessibilitat: Oberta
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Informació addicional
Al dors hi ha una nota identificativa del contingut, molt esborrada.
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Doc. 9. Àpoca del dot de Caterina Plaja
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 18
Núm. doc.: 9
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Àpoca de dot signada per Miquel Pagès, sabater de Palafrugell, a favor de Pere
Plaja, pagès de Fitor
Data(es): 1568, desembre, 3. La Bisbal
Mides: 80 x 240 mm

Àrea de contingut
Regest:
Miquel Pagès, sabater de Palafrugell, confessa que el seu cunyat [Pere] Plaja, pagès de la
parròquia de Santa Coloma de Fitor, li ha pagat en presència del notari infrascrit 6
lliures de moneda barcelonesa corrent, que són una part de les 60 que constitueixen el
dot de la seva germana Margarida (sic), que és la muller de l’atorgant. Miquel Pagès es
reserva els seus drets sobre la resta del dot que encara ha de percebre. En són testimonis
Gaspar Gomis, prevere de l’església de Vulpellac, i Miquel Fina, àlies Manselló, pagès
de Castell d’Empordà.
Autor: Guillem Batlle de (sic) Capdevila, professor de drets i notari públic per les
autoritats reial i apostòlica, habitant de la Bisbal

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació regular. Presenta algunes taques i pèrdues
d’escriptura.
Accessibilitat: Oberta

Informació addicional
Segons el document 11 –pergamí 16– d’aquest fons, la muller de Miquel Pagès
s’anomena Caterina. La nòtula de l’àpoca, que està inscrita en un llibre de registre del
notari conservat a l’Arxiu Històric de Girona (AHG. Notaria de la Bisbal d’Empordà,

26

129), confirma aquest segon nom.
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Doc. 10. Venda d’una peça de terra de Fitor

Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 27
Núm. doc.: 10
Nivell de descripció: Unitat documental composta
Títol: Venda a carta de gràcia i àpoca del preu d’una peça de terra de Fitor signades per
Miquela i per Joan Vilar, senyor útil del mas Vilar o Fitor d’aquesta parròquia, a favor
de Pere Plaja
Data(es): 1569, abril, 12. Fitor, mas Fitor o Vilar
Mides: 470 x 265 mm

Àrea de contingut
Regest:
Miquela, vídua de Joan Vilar, pagès de la parròquia de Santa Coloma de Fitor, i [el seu
fill] Joan [Vilar, senyor útil i propi]etari del mas Vilar o Fitor d’aquesta parròquia, [a
causa de la malaltia] que afecta el darrer des de fa set [...] [i considerant que aquesta]
venda és el mitjà menys perjudicial per a proveir-hi, venen a carta de gràcia a Pere Plaja,
[pagès del mateix lloc], una peça de terra boscosa d’aproximadament [cinc vessanes de
cabuda]. La peça està situada a Fitor, [al lloc anomenat la Com[...]], i afronta a l’est amb
honors de Joan Torroella i de [...]; [al sud, amb] [...] [de] Torroella; a l’oest, [a través de]
la riera o el torrent, amb la part del camp que els resta als venedors, que s’anomena la
Feixa (?) Llonga, [i al nord, amb] [...]. La venda s’atorga pel preu de 10
barceloneses i [amb la reserva del] domini directe de la terra [a favor de]

lliures
[

]; i

també amb el pacte que el comprador podrà [... ...] al camp, que li pertanyeran, com
també seran seus el gra petit (“grandule”) que hi neixi, [...] i tots els arboços que hi hagi
ara i en el futur, excepte les alzines, [que no podrà] tallar ni vendre. En són testimonis
Joan Font, pagès de la mateixa parròquia, i Sebastià Pagès, teixidor de lli i pagès de la de
Mont-ras, del terme de Palafrugell.
Segueix l’àpoca del preu de la peça de terra, que Miquela i Joan Vilar signen a
continuació a Pere Plaja.
Autor: Antic Bruguerol menor, de Palafrugell, notari públic per les autoritats apostòlica
i reial per a tot el Principat de Catalunya i els comtats del Rosselló i la Cerdanya
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Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació deficient. S’han perdut les bandes esquerra i dreta
del pergamí a causa de la humitat. El fragment conservat presenta taques i esvaniment
de la tinta moderat en algunes parts, sobretot de l’acta de venda.
Accessibilitat: Oberta

Informació addicional
Només està closa l’àpoca, l’acta de venda no presenta la subscripció del notari.
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Doc. 11. Àpoca del dot de Caterina Plaja
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 16
Núm. doc.: 11
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Àpoca de dot signada pels cònjuges Miquel Pagès, sabater, i Caterina, de
Palafrugell, a favor de Pere Plaja, pagès de Fitor
Data(es): 1576, agost, 28. Palafrugell – [entre 1584 i 1610, aprox.]
Mides: 200 x 185 mm

Àrea de contingut
Regest:
Els cònjuges Miquel Pagès, sabater, i Caterina, de Palafrugell, confessen que Pere Plaja
“d’Avall”, pagès de la parròquia de Santa Coloma de Fitor, que és germà de la segona,
els ha pagat 10 lliures barceloneses per mà del notari infrascrit. Aquesta quantitat és una
part [del dot] que Caterina va constituir al seu marit quan van contreure matrimoni, tal
com contenen les cartes nupcials que els dos van signar. Els atorgants es reserven els
seus drets sobre la resta del dot que encara han de percebre. En són testimonis Sebastià
[B]atllia major de dies i Antoni Marquès, fill d’Antoni Marquès major de dies, mercader,
de Palafrugell.
Autor: Antic Bruguerol Codina, notari públic de Palafrugell per l’autoritat del prior del
monestir de Santa An[na de B]arcelona, que és el senyor d’aquest castell. Expedeix i clou
l’instrument després de la seva defunció, a partir d’un dels seus llibres de nòtules,
Germà Negre, també notari públic de Palafrugell per aquesta autoritat i substitut a la
notaria i l’escrivania públiques del lloc pel seu senyor útil i propietari, Llorenç
Bruguerol, notari per la mateixa autoritat.

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació regular. Presenta taques i algunes pèrdues menors
d’escriptura i de suport, les últimes produïdes per l’acció d’insectes.
Accessibilitat: Oberta
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Informació addicional
Data de creació: [entre 1584 i 1610, aproximadament]. Data del document original: 1576,
agost, 28
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Doc. 12. Definició de l’herència d’Elisabet Plaja
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 19
Núm. doc.: 12
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Definició d’herència signada per Elisabet, filla dels cònjuges Pere Plaja, pagès de
Fitor, i Narcisa, a favor dels seus pares
Data(es): 1580, maig, 12. Palamós
Mides: 265 x 255 mm

Àrea de contingut
Regest:
Elisabet, filla dels cònjuges Pere Plaja, pagès de Santa Coloma de Fitor, i Narcisa, amb el
consentiment de Ponç Rotllan, el seu futur marit, defineix la seva herència paterna i
materna als seus pares, que li han donat 120 lliures barceloneses i totes les seves robes i
jo[ies] en pagament d’aquests drets. En són testimonis Gabriel Plaja, pagès de Fitor;
Jaume Rotllan, traginer de Palamós, i Francesc [...], de Fitor.
Autor: Nicolau Batlle, notari públic per l’autoritat del comte de Palamós, substitut [a la
notaria] i l’escrivania públiques d’aquesta vila i del comtat pel seu germà [Ma]teu Batlle,
el seu [senyor] útil i pr[opietari]

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació deficient. Presenta un esquinç, taques i pèrdues
d’escriptura acusades.
Accessibilitat: Oberta
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Doc. 13. Cartes nupcials de Caterina Poc i de Jaume Plaja

36

Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 22
Núm. doc.: 13
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Cartes nupcials de Caterina, filla dels cònjuges Antoni Poc, pagès del veïnat del
Vilar de Palafrugell, i Eulàlia, i de Jaume Plaja
Data(es): 1587, desembre, 19. Palafrugell, veïnat del Vilar
Mides: 315 x 285 mm

Àrea de contingut
Regest:
Els cònjuges Antoni Poc, pagès del veïnat del Vilar de Palafrugell, i Eulàlia i el seu fill
Antoni Poc donen a Caterina, filla i germana seva, respectivament, 120 lliures
barceloneses i totes les seves robes i joies, en consideració del seu matrimoni i en
pagament de la seva herència paterna i materna; i també amb la condició que, si
Caterina mor [sense descendència legítima] que arribi a l’edat de testar, aquests béns
[retornaran als donants] o als seus hereus, [excepte] [...] lliures, de les quals la donatària
podrà disposar lliurement. Caterina constitueix els béns en dot al seu futur marit, Jaume
Plaja, que és fill i l’hereu instituït de Pere [Plaja “d’Avall”, pagès de Fitor,] i que, per la
seva banda, li fa donació en concepte d’escreix del mateix valor en béns propis. Antoni
Poc (fill) i Caterina tenen 22 i 16 anys, respectivament. En són testimonis Gabriel Plaja
“d’Amunt”, pagès de [Fitor], i Montserrat Poc, teixidor de draps de lli de Palafrugell.
Autor: Llorenç Bruguerol, notari i senyor útil i propietari de la notaria de Palafrugell.
Expedeix i clou l’instrument per ell Miquel Almar, notari públic per les autoritats reial i
del prior de Santa Anna de Barcelona, que és el senyor de Palafrugell, i substitut a la
notaria per Magí Guitard, botiguer de draps de llana de la Bisbal i procurador de
Llorenç Bruguerol.
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Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació deficient. Presenta taques i, sobretot a la banda
dreta, importants pèrdues de suport i text produïdes per la humitat.
Accessibilitat: Oberta

Informació addicional
Segons els documents 14 i 15 –pergamins 21 i 4, respectivament– d’aquest fons,
Montserrat Poc residia al veïnat de la Font de Palafrugell.
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Doc. 14. Cartes nupcials de Margarida Plaja i d’Antoni Poc
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 21
Núm. doc.: 14
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Cartes nupcials de Margarida, filla dels cònjuges Pere Plaja, pagès de Fitor, i
Narcisa, i d’Antoni Poc, fill d’Antoni Poc, pagès del veïnat del Vilar de Palafrugell
Data(es): 1587, desembre, 19. Palafrugell, veïnat del Vilar
Mides: 280 x 300 mm

Àrea de contingut
Regest:
Els cònjuges Pere Plaja “d’Avall”, pagès de la parròquia de Santa Coloma de Fitor, i
Narcisa donen a la seva filla Margarida 120 lliures barceloneses i totes les seves robes i
joies, [en consideració] del seu matrimoni i [en pagament de la seva herència] paterna i
materna; i també amb la condició que, si Margarida mor sense descendència legítima
que arribi a l’edat de testar, aquests béns retornaran als donants o als seus hereus,
excepte 40 lliures, de les quals la donatària podrà disposar lliurement. Margarida
constitueix els béns en dot al seu futur marit, Antoni Poc, que és fill i l’hereu instituït
d’Antoni Poc, pagès del veïnat del Vilar de Palafrugell, i que, per la seva banda, li fa
donació en concepte d’escreix del mateix valor en béns propis. Antoni Poc (fill) i
Margarida tenen 22 i 16 anys, respectivament. En són testimonis Gabriel Plaja
“d’Amunt”, pagès de Fitor, i Montserrat Poc, teixidor de draps de lli del veïnat de la
Font de Palafrugell.
Autor: Llorenç Bruguerol, notari i senyor útil i propietari de la notaria de Palafrugell.
Clou l’instrument per ell Miquel Almar, notari públic per les autoritats reial i del prior
de Santa Anna de Barcelona, que és el senyor de Palafrugell, i substitut a la notaria per
Magí Guitard, botiguer de draps de llana de la Bisbal i procurador de Llorenç
Bruguerol.

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació deficient. Presenta taques i pèrdues de suport i text
produïdes per la humitat, sobretot al terç superior.
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Accessibilitat: Oberta
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Doc. 15. Definició de l’herència de Margarida Plaja
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 4
Núm. doc.: 15
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Definició d’herència signada per Margarida, filla dels cònjuges Pere Plaja, pagès de
Fitor, i Narcisa, a favor dels seus pares
Data(es): 1587, desembre, 19. Palafrugell, veïnat del Vilar
Mides: 245 x 300 mm

Àrea de contingut
Regest:
Margarida, amb el consentiment del seu futur marit, Antoni Poc, fill dels cònjuges
Antoni Poc, pagès del veïnat del Vilar de Palafrugell, i Eulàlia, defineix la seva herència
paterna i materna als seus pares, Pere Plaja “d’Avall”, pagès de Santa [Coloma] de Fitor,
i Narcisa, que li han donat 120 lliures barceloneses i totes les seves robes i joies en
pagament d’aquests drets. Margarida té 16 anys. En són testimonis Gabriel Plaja
“d’Amunt”, pagès de Fitor, i Montserrat Poc, teixidor de draps de lli del veïnat de la
Font de Palafrugell.
Autor: Llorenç Bruguerol, notari i senyor útil i propietari de la notaria de Palafrugell.
Clou l’instrument per ell Miquel Almar, notari públic per les autoritats reial i del prior
de Santa Anna de Barcelona, que és el senyor de Palafrugell, i substitut a la notaria per
Magí Guitard, botiguer de draps de llana de la Bisbal i procurador de Llorenç
Bruguerol.

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí; en català la nota dorsal. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació regular
Accessibilitat: Oberta
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Informació addicional
Al dors hi ha una nota identificativa del contingut, força ben conservada.
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Doc. 16. Donació signada per Pere Plaja al seu fill Jaume
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 12
Núm. doc.: 16
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Donació signada per Pere Plaja, pagès de Fitor, a favor del seu fill Jaume
Data(es): Data perduda [entre 1588 i 1610, aprox.]
Mides: 160 x 225 mm

Àrea de contingut
Regest:
Pe[re] Plaja “de B[aix]”, pagès de Santa Col[oma] de Fitor, dona a [Ja]ume Pl[aja], fill seu
i de la difunta Narcisa, [la seva] muller, que és el seu hereu instituït, les 200 lliures
barceloneses que es va reservar quan va signar-li l’heretament del [ma]s Pl[aja] “de
[Baix]” d’aquest lloc i de la resta dels seus béns mobles i immobles, davant el notari [ ].
El donant es reté 10 lliures d’aquesta quantitat, que el seu fill haurà de destinar a pagar
la seva sepultura i la celebració de sufragis per la seva ànima.
Autor: Perdut

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació deficient. S’ha perdut la part final del pergamí. El
fragment conservat és il·legible en bona part a causa de les taques, les llacunes i les
pèrdues d’escriptura que presenta.
Accessibilitat: Oberta

Informació addicional
Pere Plaja va atorgar l’heretament del mas Plaja a favor del seu fill Jaume el 19 de
desembre de 1587, el mateix dia que es van signar les cartes nupcials de Jaume i la seva
futura muller, Caterina, i davant el notari de Palafrugell Llorenç Bruguerol, que va rebre
a continuació aquestes cartes (vegeu el document 13 –pergamí 22– d’aquest fons). Se’n
té constància gràcies a les nòtules dels dos instruments, que estan inscrites en un llibre
de registre del notari conservat a l’Arxiu Històric de Girona (AHG. Notaria de
46

Palafrugell, 92).
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Doc. 17. Definició de l’herència de Pere Plaja (fill)
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 17
Núm. doc.: 17
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Definició d’herència signada per Pere Plaja, fill de Pere Plaja, pagès de Fitor, a
favor del seu pare
Data(es): 1592, maig, 23. [Pals]
Mides: 200 x 210 mm

Àrea de contingut
Regest:
Pere [Plaja, fill] de Pere Plaja “de Baix”, pagès de Fitor, [i de Narcisa, la seva] muller,
defineix [la seva herència paterna i materna] al seu pare, que li [ha donat] avui 100
lliures barceloneses i totes les seves robes, armes i arnesos [en pagament d’aquests
drets]. En són testimonis Antoni Torró, escrivent de Pals, i Joan Muní, pagès del veïnat
de Torrentí del terme de Torrent.
Autor: Joan Salamó, notari públic per autoritat reial, regent de la notaria i l’escrivania
públiques de Pals per Pere Montserrat Font i Mestre, el seu senyor útil i propietari

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació deficient. És il·legible en bona part a causa de les
taques i de les nombroses pèrdues d’escriptura que presenta.
Accessibilitat: Oberta
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Doc. 18. Àpoca del dot de Pere Plaja (fill)
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 13
Núm. doc.: 18
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Àpoca de dot signada per Pere Plaja, fill de Pere Plaja, de Fitor, a favor del seu
pare
Data(es): 1592, juny, 7. Pals
Mides: 135 x 190 mm

Àrea de contingut
Regest:
Pere Plaja, [fill] de Pere Plaja, [...] de Fitor, confessa que el seu pare li ha pagat les 60
lliures barceloneses que va [donar]-li quan va contreure matrimoni amb Caterina Moret,
filla de Miquel Moret, paraire de Pals, i de les quals va signar-li un debitori el passat 23
de maig (sic). L’atorgant es reserva els seus drets sobre la resta del dot que encara ha de
percebre. En són testimonis Joan [...], [cord]er, i Pere [...]rinós, àlies Pont, els dos de Sant
Feliu de [Boada] (?).
Autor: Joan Salamó, notari públic per [autoritat] reial, regent de [la notaria i] l’escrivania
públiques de Pals per Pe[re Monts]errat Font i Mestre, el seu senyor útil [i pro]pietari

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació deficient. Presenta algunes pèrdues de suport,
taques i esvaniment de la tinta molt acusat.
Accessibilitat: Oberta

Informació addicional
Segons el document 17 –pergamí 17– d’aquest fons, Pere Plaja fill va rebre del seu pare
100 lliures, no 60, el 23 de maig de 1592.
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Doc. 19. Àpoca del dot de Pere Plaja (fill)
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 14
Núm. doc.: 19
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Àpoca de dot signada per Miquel Moret, paraire de Pals
Data(es): 1592, juny, 7. Pals
Mides: 160 x 145 mm

Àrea de contingut
Regest:
Miquel Moret, par[aire de Pals], confessa que el seu [gendre] Pere [Plaja] li ha pagat 60
lliures barceloneses, que són [una part] de les 100 que va constituir en dot i de les quals
va signar-li un debitori el passat [2]4 de maig per [... ...] de la seva muller, que és filla de
l’atorgant. Miquel Moret es reserva els seus drets [sobre la resta del dot que encara ha
de percebre]. En són testimonis [Joan] [...], corder, i Pere [...]rinós, àlies [Pont], els dos de
Sant [Feliu de Boada] (?).
Autor: Joan Salamó, notari públic per autoritat reial, [regent de] la notaria i l’escrivania
públiques [de Pals per] Pere Montserrat Font i Mestre, el seu senyor ú[til i propie]tari

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació deficient. Presenta taques d’humitat i esvaniment
de la tinta molt acusat.
Accessibilitat: Oberta

Informació addicional
Segons el document 18 –pergamí 13– d’aquest fons, la muller de Pere Plaja s’anomena
Caterina Moret.
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Doc. 20. Àpoca final del dot de Pere Plaja (fill)
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 15
Núm. doc.: 20
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Àpoca final del dot de Pere Plaja, àlies Moret, pagès habitant de Pals, signada a
favor del seu germà Jaume Plaja, de Fitor
Data(es): 1600, maig, 28. Pals
Mides: 150 x 220 mm

Àrea de contingut
Regest:
Pere Plaja, àlies Moret, pagès /habitant/ de Pals i que és natural de Santa Coloma de
Fitor, confessa que el seu germà Jaume Plaja “de Baix”, d’aquest darrer lloc, li ha pagat
les 2 lliures i els 10 sous barcelonesos que completen les 100 lliures que li pertanyen pel
seu dot o aixovar sobre els seus béns, i que el pare d’ambdós, [

] Plaja, va donar-li en

consideració del seu matrimoni amb les seves cartes nupcials, [que es van signar a] la
notaria de Pals. I, per aquest motiu, li defineix el seu dot i ordena que es cancel·li el
debitori d’aquesta quantitat, que el seu pare va atorgar al seu favor amb aquestes cartes.
En són testimonis Francesc Beuloví “de la Plaça”, negociant, i Miquel Carbó, bracer, els
dos del terme de Pals.
Autor: Antoni Joan Marquès, notari públic per autoritat reial, regent de la notaria
pública de Pals

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació regular. Presenta algunes taques i pèrdues
d’escriptura.
Accessibilitat: Oberta

Informació addicional
El pare de Pere Plaja, àlies Moret, i de Jaume Plaja era Pere Plaja.
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Doc. 21. Àpoca final del dot d’Elisabet Plaja
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 7
Núm. doc.: 21
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Àpoca final del dot d’Elisabet, filla de Pere Plaja, pagès de Fitor, i de Narcisa i
muller de Ponç Rotllan, barriler de Palamós
Data(es): 1602, desembre, 26 (1603). Palamós
Mides: 195 x 210 mm

Àrea de contingut
Regest:
Ponç Rotllan, barriler de Palamós, [confessa que] el seu [cunyat] Jaume Plaja, pagès de la
parròquia de Santa Coloma [de Fitor], li ha pagat en diverses entregues les 120 lliures
[barceloneses] que els seus pares, Pere Plaja, també pagès d’aquesta parròquia, i
Narcisa, van donar en el moment de les seves núpcies a la seva filla Elisabet, ja difunta,
que va ser la muller de l’atorgant i li va constituir aquesta quantitat en dot. I, per aquest
motiu, ordena que el notari infrascrit cancel·li el debitori de l’import, que es va rebre en
aquesta notaria, amb altres instruments, el 12 de maig de 1580. Aquesta àpoca comprèn
els albarans que Ponç Rotllan ha signat a favor de Jaume Plaja i també, si n’hi ha, les
àpoques que pugui haver atorgat al seu favor. En són testimonis Joan Batlle, escrivent, i
Sadurní Sullastres, abaixador, els dos de Palamós.
Autor: Nicolau Batlle, notari públic per les autoritats reial i del comte de Palamós, que
regeix la notaria i l’escrivania públiques d’aquesta vila i del comtat conjuntament amb
Miquel Pujades, notari per les mateixes autoritats, per l’hereu del seu senyor útil i
propietari, el difunt [Mateu] Batlle.

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació regular. Presenta taques d’humitat a la part inicial i
algunes pèrdues d’escriptura en aquesta part i a la cloenda del notari.
Accessibilitat: Oberta
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Doc. 22. Donació i definició de l’herència de Ponç Plaja

Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 29
Núm. doc.: 22
Nivell de descripció: Unitat documental composta
Títol: Donació i definició de l’herència de Ponç Plaja, teixidor de lli de Fitor
Data(es): 1607, gener, 8. Vidreres
Mides: 495 x 290 mm

Àrea de contingut
Regest:
Jaume Plaja, masover de [la parròquia] de Santa Coloma de Fitor, que és fill dels
cònjuges vius Pere Plaja i Narcisa, de la mateixa parròquia, dona 100 lliures
barceloneses al seu germà Ponç Plaja, teixidor de lli d’aquest lloc, en consideració [del
matrimoni] que contraurà amb Joana Puig, filla de Guer[au] Puig, teixidor [...] [de la
parròquia] de Santa Maria de Vidreres, i de Jerònima, la seva muller, i en pagament de
la seva herència paterna i materna; i també amb la condició que, si Ponç Plaja mor sense
descendència legítima que arribi a l’edat de testar, aquesta quantitat retornarà al donant
o al seu hereu, excepte 50 lliures, de les quals el donatari podrà disposar lliurement. En
són testimonis Jaume Joan Hoste, teixidor de lli, i Antoni Balló, mulater, els dos de
Vidreres.
Segueix la definició de l’herència de Ponç Plaja, que aquest signa a continuació al seu
germà Jaume i amb la qual confessa que ha constituït les 100 lliures en dot a la seva
futura muller, Joana Puig, amb les cartes nupcials que els dos han atorgat avui davant el
mateix notari.
Autor: Pere Bosc i Vila, notari públic de Vidreres per les autoritats reial i de l’obtentor
del benefici de Sant Pau de l’església d’aquesta vila, i substitut de la senyora útil de la
notaria i l’escrivania públiques del lloc

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí; en català la nota dorsal. Escriptura humanística
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Característiques físiques: Conservació regular. L’acta de donació presenta taques i
esvaniment de la tinta, sobretot a la part inicial; la de definició també en té esvaniment
moderat en algunes parts.
Accessibilitat: Oberta

Informació addicional
Al dors hi ha una nota identificativa del contingut, força esborrada i parcialment
perduda.
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Doc. 23. Àpoca de l’herència de Ponç Plaja
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 9
Núm. doc.: 23
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Àpoca d’herència signada per Ponç Plaja, àlies Puig, teixidor de lli establert a
Vidreres, a favor del seu germà Jaume Plaja, pagès de Fitor
Data(es): 1607, juliol, 29. Vidreres
Mides: 190 x 140 mm

Àrea de contingut
Regest:
Ponç Plaja, àlies Puig, teixidor de lli, que va entrar a la casa d’en Puig Teixidor de la vila
de Vidreres pel seu matrimoni, confessa que el seu germà Jaume Plaja, pagès de la
parròquia de Santa Coloma de Fitor, li ha pagat 50 lliures barceloneses en presència del
prevere Amer Guerau, domer menor de l’església de Vidreres, com a substitut del notari
infrascrit a la notaria i l’escrivania públiques d’aquesta vila. Aquesta quantitat és una
part de les 100 lliures que Jaume Plaja va prometre que li entregaria en pagament de la
seva herència paterna i materna, i de les quals va signar-li una donació el passat 8 de
gener en aquesta notaria. En són testimonis Gaspar Ros, treballador, i Antoni Joell,
nunci, els dos residents a Vidreres.
Autor: Pere Bosc i Vila, notari públic de Vidreres per les autoritats reial i de l’obtentor
del benefici de Sant Pau de l’església d’aquesta vila, i substitut del senyor útil de la
notaria i l’escrivania públiques del lloc

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí; en català la nota dorsal. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació bona, tot i que presenta algunes pèrdues
d’escriptura a la cloenda del notari.
Accessibilitat: Oberta
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Informació addicional
Al dors hi ha una nota identificativa del contingut, força ben conservada.
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Doc. 24. Cartes nupcials de Caterina Plaja i de Jaume Baulida
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 30
Núm. doc.: 24
Nivell de descripció: Unitat documental composta
Títol: Cartes nupcials de Caterina, filla dels cònjuges Jaume Plaja, pagès de Fitor, i
Caterina, i de Jaume Baulida, pagès de Sant Cebrià de Lledó, i definició de l’herència de
la primera
Data(es): 1609, juliol, 5. Fitor, mas Plaja “d’Avall”
Mides: 465 x 280 mm

Àrea de contingut
Regest:
Jaume Plaja “d’Avall”, pagès del terme de Fitor, dona a Caterina, filla seva i de la seva
muller, que també s’anomena Caterina, 200 lliures barceloneses, dues caixes de fusta i
[totes] les seves [ro]bes i joies, en pagament de la seva herència paterna i materna i en
consideració del matrimoni que contraurà amb Jaume Baulida, pagès de Sant Cebrià de
Lledó; i també amb la condició que, si Caterina mor sense descendència legíti[ma] que
arribi a l’edat de testar, aquests béns retornaran al donant o al seu hereu, excepte 100
lliures, de les quals la donatària podrà disposar lliurement. Caterina constitueix els béns
en dot al seu futur marit, Jaume Baulida, que és fill dels cònjuges difunts Miquel
Baulida, també pagès de Sant Cebrià de Lledó, i Jerònima i que, per la seva banda, li fa
donació en concepte d’escreix del mateix valor en béns propis. Caterina té 18 anys. En
són testimonis Rafael Castellar, prevere i rector de l’església de Fitor, i Antoni Peller
menor de dies, paraire de Sant Sadurní.
Segueix la definició de l’herència de Caterina, que aquesta signa a continuació al seu
pare.
Autor: Joan Alemany, notari públic per autoritat reial per a tot el Principat de Catalunya
i els comtats del Rosselló i la Cerdanya, habitant de la Bisbal

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí; en català la nota dorsal. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació regular. Presenta taques i algunes pèrdues menors
de suport i text, sobretot a la meitat superior.
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Accessibilitat: Oberta

Informació addicional
Al dors hi ha una nota identificativa del contingut, força esborrada.
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Doc. 25. Heretament signat per Pere i Jaume Plaja a Joan Plaja
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 26
Núm. doc.: 25
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Heretament signat per Pere Plaja i pel seu fill Jaume Plaja, propietaris del mas
Plaja “d’Avall” de Fitor, a favor de Joan Plaja, net i fill seu, respectivament
Data(es): 1610, abril, 13. Llagostera, mas Valmanya del veïnat de Penedes
Mides: 455 x 220 mm

Àrea de contingut
Regest:
Pere Plaja “d’Avall” i el seu fill Jaume Plaja, [... ...], [que són els senyors útils] i
propietaris del mas Plaja “d’Avall” [...], hereten Joan Plaja, net del primer i fill del segon
i de Caterina, la seva muller, [en consideració del matri]moni que contraurà amb
Marianna Valmanya, filla dels cònjuges [...] [Valman]ya, pagès i senyor útil i propietari
del mas Valmanya del [veïn]at de Penedes de Llagostera, difunt, i Anna Galceran i
Valmanya, que actualment és la muller de Joan Mestre, pagès d’aquest veïnat. I, en
virtut d’aquest heretament, li donen per a després de l’òbit d’ambdós el seu [mas] Plaja
“d’Avall”, que està situat a la parròquia de Santa Coloma de Fitor, amb totes les seves
possessions i tots els seus altres béns mobles i immobles. La donació se signa amb les
condicions següents: mentre visquin, els atorgants seran senyors potents, majors [i
usufructuaris] del patrimoni, i tant [les seves famílies] com la del donatari es proveiran
d’aliments, [de roba], de calçat i de tot allò altre que necessitin amb aquest usdefruit;
Pere Plaja es reserva les 1[00 lliures] barceloneses que ja es va retenir en l’heretament
que va concedir a Jaume Plaja quan va contreure núpcies, i el darrer se’n reserva 200; la
resta de descendents dels dos rebran el seu dot d’aquests béns i d’acord amb el seu
valor; si Joan Plaja mor sense [descendència] legítima que arribi a l’edat de testar, els
béns retornaran als donants o al seu hereu, excepte 200 lliures, de les quals el donatari
podrà disposar lliurement; i, finalment, l’últim podrà assegurar amb aquesta donació el
dot que s’ha de pactar amb la seva futura muller. Joan Plaja té 19 anys. Són testimonis
de les fermes de tots ells, a excepció de la de Pere Plaja, Pere Ballell i Tomàs Mestre,
pagesos de la parròquia de Llagostera.
Autor: Jeroni Berga, notari públic per les autoritats reial i dels senyors en proindivís del
castell i la baronia de Llagostera i de la vila i el terme de Caldes de Malavella, i regent de
la notaria i l’escrivania públiques d’aquests llocs pel seu senyor útil i propietari, Bernat
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d’Albertí, donzell domiciliat a la vila de Llagostera

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació regular. Presenta taques amb pèrdua d’escriptura o
esvaniment de la tinta, sobretot a les bandes esquerra i dreta, i pèrdues menors de
suport i text a l’extrem superior.
Accessibilitat: Oberta

Informació addicional
Segons el document 26 –pergamí 6– d’aquest fons, el pare de Marianna Valmanya
s’anomena Ponç Valmanya.
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Doc. 26. Cartes nupcials de Marianna Valmanya i de Joan Plaja
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 6
Núm. doc.: 26
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Cartes nupcials de Marianna, filla dels cònjuges Ponç Valmanya, senyor del mas
Valmanya del veïnat de Penedes de Llagostera, i Anna Galceran, i de Joan Plaja, fill de
Jaume Plaja, pagès de Fitor
Data(es): 1610, [abril, 13]. Llagostera, [mas Valmanya del veïnat de Penedes]
Mides: 360 x 245 mm

Àrea de contingut
Regest:
Anna Galceran, anomenada abans Valma[nya] i ara Mestre, que va ser la muller [en
primeres núpcies] del difunt P[onç] Valmanya, pa[gès i senyor útil i propi]etari del mas
Valmanya del veï[nat] de Pe[nede]s de Llagoste[ra, i ara és] l’esposa en segones de Joan
Mestre, pagès d’aquest veïnat; i que el passat 23 de març [va rebre] aquest mas en
donació, amb un instrument que va prendre [el notari infrascrit], de Guerau, Ma[ri]anna
i Anna Valmanya, fills seus i de Ponç Valmanya i hereus a par[ts] iguals del seu pare,
que va morir intestat; dona a [Marianna], filla seva i del seu primer marit, 200 lliures
barceloneses, dues caixes [...] [i totes] les seves robes i joies. I ho fa en consideració del
matrimoni [que Marianna contraurà] amb Joan [Plaja, fill dels cònjuges] Jaume Plaja,
pagès de la parròquia de Santa Coloma de Fitor, i Margarida (sic), i [en pagament] de la
seva herència paterna i materna [i dels drets que li pertanyin] sobre el mas Valmanya i
[sobre el patrimoni] del seu pare; i també amb la condició que, si [Marianna] mor [sense
descendència legítima] que arribi a l’edat de testar, aquests béns [retornaran a la donant
o al seu hereu], excepte 70 lliures, de les quals la donatària podrà [disposar lliurement].
Marianna constitueix els béns en dot [al seu futur] marit, Joan Plaja, que, per la seva
banda, li fa donació (en concepte d’escreix) del mateix valor en béns propis. [... ...]. En
són testimonis Pere Ballell i Tomàs Mestre, pa[gesos] de la parròquia de Lla[gostera].
Autor: Jeroni Berg[a], notari públic per les autoritats [re]ial i dels [senyors] en proindivís
[del castell i la baro]nia de Llagostera i de la vila [i el terme de Caldes de Mala]vella, i
regent [de la notaria i l’escrivania públiques d’aquests llocs pel seu senyor útil i
propietari], Be[rnat] d’[Albertí], donzell [domiciliat] a la vila de Lla[gostera]
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Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació deficient. És il·legible en gran part a causa del greu
esvaniment de la tinta i de les nombroses pèrdues d’escriptura que presenta.
Accessibilitat: Oberta

Informació addicional
Segons diversos documents d’aquest fons, la mare de Joan Plaja s’anomena Caterina, no
Margarida (vegeu, per exemple, el document 25 –pergamí 26–, que conté inscrit
l’heretament signat poc abans a Joan pel seu avi i pel seu pare, Pere i Jaume Plaja).
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Doc. 27. Àpoca final del dot de Ponç Plaja

Àrea d’identificació
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Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 10
Núm. doc.: 27
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Àpoca final del dot de Ponç Plaja i Puig, teixidor de lli de Vidreres, signada a favor
del seu germà Jaume Plaja, pagès de Fitor
Data(es): 1614, gener, 25. La Bisbal
Mides: 175 x 130 mm

Àrea de contingut
Regest:
Ponç Plaja i Puig, teixidor de lli de Vidreres, del comtat de Cabrera, confessa que el seu
germà Jaume Plaja “de Baix”, pagès de Santa Coloma de Fitor, li ha pagat les 10 lliures
barceloneses que completen les 100 que va prometre que li entregaria en pagament del
seu dot o herència, i de les quals va signar-li un debitori en poder de Pere Bosc i Vila
(“Mila”, per error), notari reial d’Hostalric i regent de la notaria de Vidreres. I, per
aquest motiu, li defineix el seu dot i ordena que se’n cancel·li el debitori. En són
testimonis Paulí Alenyà, negociant, i Bernat Conill, fuster, els dos de la Bisbal.
Autor: Joan Alemany, notari públic per autoritat reial per a tot el Principat de Catalunya
i els comtats del Rosselló i la Cerdanya, habitant de la Bisbal

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí; en català la nota dorsal. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació regular. Presenta algunes pèrdues d’escriptura.
Accessibilitat: Oberta

Informació addicional
Al dors hi ha una nota identificativa del contingut, força esborrada.
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Doc. 28. Àpoca del dot d’Elisabet Plaja
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 3
Núm. doc.: 28
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Àpoca del dot d’Elisabet, filla de Jaume Plaja i muller de Joan Torroella, pagesos
de Fitor
Data(es): 1622, setembre, 11. Palafrugell
Mides: 275 x 195 mm

Àrea de contingut
Regest:
Joan Torroella, pagès de Santa Coloma de Fitor, confessa que el seu sogre, Jaume Plaja
“de Baix”, també pagès d’aquest lloc, li ha fet entrega de 38 lliures barceloneses en
concepte de segon pagament de les 200 que va donar, amb altres béns, a la seva filla
Elisabet, que és la muller de l’atorgant i li va constituir aquesta quantitat en dot. La
donació, la constitució dotal i el debitori de l’import consten en diversos instruments
que va rebre el notari infrascrit el 6 de maig de 1618. Per a satisfer-li aquestes 38 lliures,
Jaume Plaja li ha entregat 11 sous, i s’ha quedat 37 lliures i 9 sous per a saldar les que ell
li devia d’acord amb el memorial que es transcriu, a saber: les 25 lliures que va pagar
per ell per diverses peces de terra que li havia empenyorat Francesc Font, també de
Fitor; les 2 lliures i els 8 sous que també va pagar per ell a Bernat Creuet, traginer d’Olot;
les 2 lliures, o 20 rals, que va fer efectives a mossèn Salamó, de la Bisbal, i, per últim, les
8 lliures i el sou que van costar les robes que van comprar a mossèn Genesta, botiguer
d’aquesta mateixa vila. Joan Torroella es reserva els seus drets sobre les 100 lliures que
encara ha de percebre. En són testimonis Onofre Noguer i Morató, pagès de Mont-ras, i
Joan Matalí, mestre de cases de Palafrugell.
Autor: Guerau Prats, notari públic per les autoritats apostòlica i reial, natural i habitant
de Palafrugell

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí; en català el memorial de les quantitats degudes per Joan
Torroella a Jaume Plaja. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació bona
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Accessibilitat: Oberta
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Doc. 29. Àpoca del dot d’Elisabet Plaja
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 11
Núm. doc.: 29
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Àpoca del dot d’Elisabet, filla de Jaume Plaja i muller de Joan Torroella, pagesos
de Fitor
Data(es): 1623, maig, 15. Palafrugell
Mides: 240 x 135 mm

Àrea de contingut
Regest:
Joan Torroella, pagès de Santa Coloma de Fitor, confessa que el seu sogre, Jaume Plaja
“de Baix”, també pagès d’aquest lloc, li ha fet entrega de 50 lliures [barceloneses] en
concepte de tercer pagament de les 200 [que va donar], amb altres béns, a la seva filla
[Elisa]bet, que és la muller de l’atorgant i li va constituir aquesta quantitat en dot. [La
donació], la constitució [dotal i el debitori] de l’import consten en diversos instruments
que va rebre el notari infrascrit el 6 de maig de 1618. Joan Torroella es reserva els seus
drets sobre les 50 lliures que encara ha de percebre. En són testimonis els cunyats Pere
[...]bal i Ferran i Salvi Ferran, treballadors <del veïnat> de la Carrera de Palafrugell.
Autor: Guerau Prats, notari públic per les autoritats apostòlica i reial, natural i habitant
de Palafrugell

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació deficient. Presenta pèrdues d’escriptura molt
acusades.
Accessibilitat: Oberta
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Doc. 30. Cartes nupcials d’Eulàlia Lleuder i de Pere Giol
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 23
Núm. doc.: 30
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Cartes nupcials d’Eulàlia Lleuder, filla dels cònjuges Salvador Lleuder, mariner de
Canet, i Rafaela, i de Pere Giol, també mariner d’aquesta vila
Data(es): 1628, gener, 2. Canet, vila del terme de Montpalau
Mides: 285 x 275 mm

Àrea de contingut
Regest:
Eulàlia Lleuder, filla dels cònjuges difunts Salvador Lleuder, mariner de la vila de
Canet, del terme de Montpalau, i Rafaela, constitueix en dot a Pere Giol, també mariner
d’aquesta vila, que és fill de Pere Giol, boter de Canet, i de Joana Anna, amb qui ha de
contreure matrimoni per paraules de present, d’una banda, un pati que té en aquesta
localitat, al costat del carrer de Baix de l’Església i rere la casa del seu avi, amb un mig
cos de casa començat a construir fins al sostre, que la seva mare va rebre en dot i li
pertany a ella en virtut dels pactes que va acordar amb la seva germana Caterina
Vinyes, muller de Joan Vinyes, mestre de cases de Canet, i amb les hereves del seu oncle
Pere Niella, que perceben 12 sous anuals per l’immoble; i, d’una altra banda, les 30
lliures barceloneses que li deu Sebastià Pica, mariner de la mateixa vila. Mentre que, al
seu torn, Pere Giol li fa donació en concepte d’escreix del mateix valor en béns propis i
també, en retribució de la seva virginitat, de 10 lliures, de les quals Eulàlia podrà
disposar lliurement. Els futurs esposos convenen que, si Eulàlia mor sense
descendència, Pere Giol podrà quedar-se la casa començada que ella li aporta en dot,
sempre que pagui 30 lliures. Rep l’instrument Salvador Vendrell, fuster de Canet, com a
substitut jurat del notari infrascrit en aquesta parròquia. En són testimonis Joan Godai,
boter, i Joan Pau Godai, pescador, els dos d’aquesta vila.
Autor: Francesc Coris, notari públic del terme i el destret de Montpalau per les
autoritats reial i del senyor d’aquest terme, i substitut del successor del difunt Jaume
Coll, també notari públic i escrivà de Montpalau
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Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí; alguns pactes i la nota dorsal estan redactats en català.
Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació bona
Accessibilitat: Oberta

Informació addicional
Al dors hi ha una nota identificativa del contingut, ben conservada. El document 31
–pergamí 25– d’aquest fons conté inscrites les mateixes cartes nupcials.
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Doc. 31. Cartes nupcials d’Eulàlia Lleuder i de Pere Giol
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 25
Núm. doc.: 31
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Cartes nupcials d’Eulàlia Lleuder, filla dels cònjuges Salvador Lleuder, mariner de
Canet, i Rafaela, i de Pere Giol, també mariner d’aquesta vila
Data(es): 1628, gener, 2. Canet, vila del terme de Montpalau
Mides: 370 x 260 mm

Àrea de contingut
Regest:
Eulàlia Lleuder, filla dels cònjuges [di]funts Salvador Lleuder, mariner de la vila de
Canet, del terme de Montpalau, i Rafaela, constitueix en dot a Pere Giol, també mariner
d’aquesta vila, que és fill de Pere Giol, boter de Canet, i de Joana Anna, amb qui ha de
contreure matrimoni per paraules de present, d’una banda, un pati que té en aquesta
localitat, al costat del carrer de Baix de l’Església i rere la casa del seu avi, amb un mig
cos de casa començat a construir fins al sostre, que la seva mare [va rebre] en dot i li
pertany a ella en virtut dels pactes que va acordar amb la seva germana Caterina
Vinyes, muller de Joan Vinyes, mestre de cases de Canet, i amb les hereves del seu oncle
Pere Niella, que perceben 12 sous anuals per l’immoble; i, d’una altra banda, les 30
lliures barceloneses que li deu Sebastià Pica, mariner de la mateixa vila. Mentre que, al
seu torn, Pere Giol li fa donació en concepte d’escreix del mateix valor en béns propis i
també, en retribució de la seva virginitat, de 10 lliures, de les quals Eulàlia podrà
disposar lliurement. Els futurs esposos convenen que, si Eulàlia mor sense
descendència, Pere Giol podrà quedar-se la casa començada que ella li aporta en dot,
sempre que pagui 30 lliures. Rep l’instrument Salvador Vendrell, fuster de Canet, com a
substitut jurat del notari infrascrit en aquesta parròquia. En són testimonis Joan Godai,
boter, i Joan Pau Godai, pescador, els dos d’aquesta vila.
Autor: Francesc Cori[s], notari públic del terme i el destret de Montpalau per les
autoritats reial i del senyor d’aquest terme, i substitut del successor del difunt Jaume
Coll, també notari públic i escrivà de Montpalau
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Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí; alguns pactes i la nota dorsal estan redactats en català.
Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació bona, tot i que presenta algunes taques.
Accessibilitat: Oberta

Informació addicional
Al dors hi ha una nota identificativa del contingut, ben conservada. El document 30
–pergamí 23– d’aquest fons conté inscrites les mateixes cartes nupcials.
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Doc. 32. Àpoca final del dot d’Elisabet Plaja
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 8
Núm. doc.: 32
Nivell de descripció: Unitat documental simple
Títol: Àpoca final del dot d’Elisabet, filla de Jaume Plaja i muller de Joan Torroella,
pagesos de Fitor
Data(es): 1632, abril, 4. Palafrugell
Mides: 190 x 205 mm

Àrea de contingut
Regest:
Joan Torroella, pagès de Santa Coloma de Fitor, confessa que Antoni Oms i Plaja, pagès,
que pel seu matrimoni va entrar al mas que va pertànyer al difunt Jaume Plaja “de
Baix”, també pagès d’aquest lloc, que era el sogre del primer i l’avi del segon, li ha pagat
en diverses entregues les 50 lliures barceloneses que completen les 200 que el darrer va
donar, amb altres béns, a la seva filla Elisabet, que és la muller de l’atorgant i li va
constituir aquesta quantitat en dot. La donació, la constitució dotal i el debitori de
l’import consten en diversos instruments que va rebre el notari infrascrit el 6 [de maig]
de 1618. D’aquestes 50 lliures, Jaume Plaja ja li’n va entregar 33, i Antoni Oms i Plaja li
ha pagat ara les 17 restants. I, en conseqüència, Joan Torroella defineix al darrer el dot
d’Elisabet i ordena que se’n cancel·li el debitori. En són testimonis Salvi Llabià, sabater, i
Salvi Reig, pescador, els dos de Palafrugell.
Autor: Guerau Prats, notari públic per les autoritats apostòlica i reial, natural i habitant
de Palafrugell

Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació regular
Accessibilitat: Oberta
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Doc. 33. Creació d’un violari
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Àrea d’identificació
Signatura topogràfica: AMP, Fons Plaja, 31
Núm. doc.: 33
Nivell de descripció: Unitat documental composta
Títol: Creació d’un violari i àpoca del seu preu signades per Antoni Bordes, assaonador
de pells de la Bisbal, a favor de Dimes de Millars, donzell domiciliat al castell de Millars
de Madremanya
Data(es): 1638, desembre, 24. La Bisbal
Mides: 415 x 375 mm

Àrea de contingut
Regest:
Antoni Bordes, assaonador de pells de la Bisbal, considerant que necessita [aquesta
quantitat] de diners, i encara molt [més], per a proveir a algunes necessitats seves i que
aquesta venda és el mitjà [menys] perjudicial per a obtenir-la, ven a Dimes de Millars,
donzell domiciliat al castell de Millars de la p[arròquia de] Madremanya, 4 lliures i 10
sous barcelonesos de violari, que li pagarà cada any a partir del proper durant la seva
vida i la de Marianna de Millars, filla seva i de Marina, la seva muller; i que li entregarà
a despeses pròpies al seu domicili, sempre que estigui situat a la ciutat o la diòcesi de
Girona. El violari [quedarà cancel·lat] un cop el comprador i la seva filla hagin mort. El
preu de la seva venda és de 31 lliures i 10 sous. Com a garantia del seu pagament,
Antoni Bordes obliga la seva persona i tots els seus béns, i Antoni Oms i Plaja, pagès de
Fitor, i Magí Ametller, botiguer de teles de la Bisbal, s’institueixen fidejussors seus; a
més, els tres prometen que milloraran la seguretat del crèdit en el termini d’un any amb
la presentació de nous fidejussors, sota la pena d’haver-lo de lluir. En són testimonis
Sebatià Poc, pagès del lloc de Fonteta, del terme de la Bisbal, i Joan Ribes, mulater de
Palafrugell.
Segueix l’àpoca del preu del violari, que Antoni Bordes signa a continuació a Dimes de
Millars.
Autor: Antoni Salamó, notari públic per autoritat reial per a tots els dominis de la
Corona, habitant de la Bisbal
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Àrea d’accés i utilització
Llengües i escriptures: Llatí. Escriptura humanística
Característiques físiques: Conservació regular. Presenta taques, esvaniment de la tinta
moderat i algunes pèrdues d’escriptura. Al quart inferior hi ha el cosit d’una restauració
antiga.
Accessibilitat: Oberta
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Arbre genealògic de la família Plaja “d’Avall” de Fitor (1518-1632)1

Índex2 de persones

Agraïm a Joan Ferrer i Godoy, director de l'Arxiu Històric de Girona, l'ajuda prestada en
l'elaboració informàtica d'aquest arbre.
1
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[...], Antoni: 3.
[...], Francesc: 12.
[...], Joan: 18, 19.
[...]bal i Ferran, Pere: 29.
[...]rinós, àlies Pont, Pere: 18, 19.
A[...]st, Joan d’: 3.
Albertí, Bernat d’: 25, 26.
Alemany, Joan: 24, 27.
Alenyà, Paulí: 27.
Almar, Miquel: 13, 14, 15.
Alzina, Jaume d’: 2.
Ametller, Magí: 33.
Antiga: 4, 5.
Antoni: 3.
Ballell, Pere: 25, 26.
Balló, Antoni: 22.
Batlle, Joan: 21.
Batlle, Mateu: 12, 21.
Batlle, Nicolau: 12, 21.
Batlle Capdevila, Guillem: 7, 9.
Batlle de Capdevila, Guillem. Vegeu Batlle Capdevila, Guillem.
Batllia, Sebastià: 11.
Batllia major, Sebastià. Vegeu Batllia, Sebastià.
Baulida, Jaume: 24.
Baulida, Miquel: 24.
Berà, Berenguer de: 1.
Berga, Jeroni: 25, 26.
Beuloví, Francesc: 20.
Beuloví “de la Plaça”, Francesc. Vegeu Beuloví, Francesc.
Boïl, Guillem de: 3.
Bonet, Joan: 7.
Boquer, Pere: 2.
Bordes, Antoni: 33.
Bosc i Vila, Pere: 22, 23, 27.
Bruguerol, Llorenç: 11, 13, 14, 15, [16].

Els índexs d’aquest catàleg recullen tots els antropònims, topònims i noms d’institucions que
es mencionen als documents originals.
2
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Bruguerol Codina, Antic: 11.
Bruguerol menor, Antic: 10.
Brunissén: 1.
Cals, Antoni: 3.
Cals, Pere: 3.
Carbó, Miquel: 20.
Casesvelles, Bonanat de: 2.
Castellar, Rafael: 24.
Caterina: 3, [9], 11, 13, 24, 25, [26].
Coll, Guillem de: 2.
Coll, Jaume: 30, 31.
Comes, Jaume de: 2.
Conill, Bernat: 27.
Coris, Francesc: 30, 31.
Cortada, Ramon de: 1.
Cosit, Guillem: 2.
Creixell, Guillem: 1.
Creixell, Nicolau: 1.
Creixell, Ponç: 1.
Creuet, Bernat: 28.
Elisabet: 12, 21, 28, 29, 32.
Esteve, Bernat: 6.
Eulàlia: 3, 7, 13, 15.
Ferran, Salvi: 29.
Fina, àlies Manselló, Miquel: 9.
Foixà, Nicolau: 1.
Font, en: 8.
Font, Francesc: 28.
Font, Joan: 10.
Font, Pere: 3.
Font i Mestre, Pere Montserrat: 17, 18, 19.
Francina: 4, 5.
Gafarot, Pere: 6.
Galceran, Anna: 25, 26.
Galceran i Valmanya, Anna. Vegeu Galceran, Anna.
Genesta, mossèn: 28.
Giol, Pere: 30, 31.
Godai, Joan: 30, 31.
93

Godai, Joan Pau: 30, 31.
Godefra, en: 8.
Gomis, Gaspar: 9.
Guerau: 3.
Guerau, Amer: 23.
Guitard, Magí: 13, 14, 15.
Hoste, Jaume Joan: 22.
Jaume: 3.
Jerònima: 22, 24.
Joan: 3.
Joana Anna: 30, 31.
Joell, Antoni: 23.
Jutge, Joan: 6.
Jutge major, Joan. Vegeu Jutge, Joan.
Llabià, Arnau de: 2.
Llabià, Salvi: 32.
Lleuder, Eulàlia: 30, 31.
Lleuder, Salvador: 30, 31.
Mai, Jaume: 5.
Margarida: 1, 3, 6, 7, (9), 14, 15, (26).
Marianna. Vegeu Valmanya, Marianna.
Marina: 33.
Marquès, Antoni: 11.
Marquès, Antoni Joan: 20.
Marquès major, Antoni. Vegeu Marquès, Antoni.
Massot, àlies Batlle, Joan: 6.
Matalí, Joan: 28.
Mercader, Ramon: 2.
Mestre, Anna. Vegeu Galceran, Anna.
Mestre, Joan: 25, 26.
Mestre, Tomàs: 25, 26.
Millars, Dimes de: 33.
Millars, Marianna de: 33.
Miquel: 3.
Miquel, Antic: 4, 5.
Miquel, Joan Baldiri: 4, 5.
Miquela: 10.
Moret, Caterina: 18, [19].
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Moret, Miquel: 18, 19.
Muní, Joan: 17.
Narcisa: 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22.
Negre, Germà: 11.
Nicolau: 3.
Niella, Pere: 30, 31.
Noguer i Morató, Onofre: 28.
Oliver, Ramon: 2.
Oliver “de la Serra”, Ramon. Vegeu Oliver, Ramon.
Oms i Plaja, Antoni: 32, 33.
Pagès, Miquel: 9, 11.
Pagès, Sebastià: 10.
Pallí, Bernat: 2.
Peller, Antoni: 24.
Peller menor, Antoni. Vegeu Peller, Antoni.
Pere: 3.
Perroig, Antic: 4, 5.
Perroig, Miquel: 4, 5.
Pica, Sebastià: 30, 31.
Plages major, Joan. Vegeu Plaja, Joan.
Plaja, en: 8.
Plaja, Gabriel: 12, 13, 14, 15.
Plaja, Jaume: 13, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32.
Plaja, Joan: 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26.
Plaja, Llenç: 3.
Plaja, Pere: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25.
Plaja, Ponç: 22, 23, 27.
Plaja, àlies Moret, Pere. Vegeu Plaja, Pere.
Plaja, àlies Puig, Ponç. Vegeu Plaja, Ponç.
Plaja i Puig, Ponç. Vegeu Plaja, Ponç.
Plaja “d’Amunt”, Gabriel. Vegeu Plaja, Gabriel.
Plaja “d’Avall”, Jaume. Vegeu Plaja, Jaume.
Plaja “d’Avall”, Pere. Vegeu Plaja, Pere.
Plaja “de Baix”, Jaume. Vegeu Plaja, Jaume.
Plaja “de Baix”, Pere. Vegeu Plaja, Pere.
Plaja fill, Pere. Vegeu Plaja, Pere.
Plaja major, Joan. Vegeu Plaja, Joan.
Poc, Antoni: 13, 14, 15.
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Poc, Montserrat: 13, 14, 15.
Poc, Sebastià: 33.
Poc (fill), Antoni. Vegeu Poc, Antoni.
Prats, Guerau: 28, 29, 32.
Puig, Bartomeu: 8.
Puig, Guerau: 22.
Puig, Joan Pere: 8.
Puig, Joana: 22.
Puig, Pere: 3.
Puig major, Pere. Vegeu Puig, Pere.
Puig menor, Pere. Vegeu Puig, Pere.
Puigcabrer, Bernat de: 1.
Pujades, Miquel: 21.
Rafaela: 30, 31.
Ramona: 1.
Regencós, Sebastià: 4, 5.
Reig, Salvi: 32.
Reixac, Bonanat de: 1, 2.
Ribes, Joan: 33.
Roquer, Sebastià: 7.
Ros, Gaspar: 23.
Rotllan, Jaume: 12.
Rotllan, Ponç: 12, 21.
Sabater, Joan: 1.
Sabater, Pere: 2.
Sais, Sebastià: 8.
Salamó, Antoni: 33.
Salamó, Joan: 17, 18, 19.
Salamó, mossèn: 28.
Santfeliu, Francesc de: 2.
Sitges, Bernat: 1.
Sullastres, Sadurní: 21.
Tordera, Jaume de: 1.
Torró, Antoni: 17.
Torroella, Joan: 8, 10, 28, 29, 32.
Tries, Damià: [4], 5.
Tries (pare), Damià. Vegeu Tries, Damià.
Vallmanya, Antoni: 3.
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Valmanya, Anna: 26. Vegeu també Galceran, Anna.
Valmanya, Guerau: 26.
Valmanya, Marianna: 25, 26.
Valmanya, Ponç: 25, 26.
Vendrell, Salvador: 30, 31.
Vilar, Joan: 10.
Vinyes, Caterina: 30, 31.
Vinyes, Joan: 30, 31.
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Índex d’institucions i llocs
Baix de l’Església (carrer de Canet de Mar): 30, 31.
Barcelona, priorat de Santa Anna de: 11, 13, 14, 15.
Bisbal d’Empordà, la: 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 24, 27, 28, 33.
Cabrera, vescomtat de: 27.
Caldes de Malavella: 25, 26.
Calonge: 1, 2, 3.
Calonge, cellera de: 2.
Calonge, església parroquial de: 7.
Canapost (Peratallada, Forallac): 8.
Canet de Mar: 30, 31.
Carrera, la (veïnat de Palafrugell): 29.
Casavells (Corçà): 7.
Castell d’Empordà (la Bisbal d’Empordà): 4, 5, 9.
Catalunya, Principat de: [4], 5, 10, 24, 27.
Com[...], la (paratge de Fitor): 10.
Coma, mas de la (Calonge): 2.
Corçà: 2.
Cortada, casa de: 1.
Esclanyà (Begur): 4, 5.
Feixa (?) Llonga, la (camp de Fitor): 10.
Feixes, les (paratge de Fitor): 8.
Fitor (Fonteta, Forallac): 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 28, 29, 32, 33.
Fitor, església parroquial de: 3, 4, 5, 24.
Fitor, mas (Fitor): 10.
Font, la (veïnat de Palafrugell): [13], 14, 15.
Fonteta (Forallac): 33.
Girona: 33.
Girona, bisbat de: 3, 33.
Godefra, mas (Fitor): 4, 5.
Hostalric: 27.
Llagostera: 25, 26.
Llagostera, baronia de: 25, 26.
Mallorca: 1.
Millars, castell de (Millars, Madremanya): 33.
Montpalau (Pineda de Mar): 30, 31.
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Mont-ras: 7, 10, 28.
Olot: 28.
Palafrugell: 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, [16], 28, 29, 32, 33.
Palamós: 6, 12, 21.
Palamós, batllia de: 6.
Palamós, comtat de: 12, 21.
Pals: 17, 18, 19, 20.
Pedrera, la (veïnat de la Bisbal d’Empordà): 4, 5.
Penedes (veïnat de Llagostera): 25, 26.
Plaja, mas (Fitor): 4, 5.
Plaja “d’Avall”, mas (Fitor): 7, 16, 24, 25, [32].
Plaja “de Baix”, mas (Fitor). Vegeu Plaja “d’Avall”, mas (Fitor).
Pontanals (paratge de Fitor): 8.
Puig Teixidor, casa d’en (Vidreres): 23.
Puigcabrer, mas de (Calonge): 1.
Roig, mas (Fitor): 4, 5.
Rosselló i la Cerdanya, comtats del: [4], 5, 10, 24, 27.
Sant Cebrià de Lledó (Cruïlles − Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura): 24.
Sant Feliu de Boada (Palau-sator): 18 (?), 19 (?).
Sant Miquel de Cruïlles, monestir de: 4, 5.
Sant Sadurní de l'Heura (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura): 24.
Tamarius (paratge de Calonge): 2.
Torrent: 4, 5.
Torrentí (veïnat de Torrent): 17.
Vall-llobrega: 6.
Valmanya, mas (Llagostera, veïnat de Penedes): 25, 26.
Vidreres: 22, 23, 27.
Vidreres, Cort de: [23 (?)].
Vidreres, església parroquial de: 22, 23.
Vies, mas (Fitor): 4, 5.
Vilar, el (veïnat de Palafrugell): 13, 14, 15.
Vilar, mas (Fitor): 10.
Vulpellac, església parroquial de: 9.
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Índex de tipus documentals
Àpoca: 4, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 32, 33.
Cartes nupcials: 1, 13, 14, 24, 26, 30, 31.
Creació de violari: 33.
Debitori: 6.
Definició: 7, 12, 15, 17, 22, 24.
Donació: 16, 22.
Heretament: 25.
Permuta: 8.
Reducció de censos: 2.
Testament: 3.
Venda: 4, 5, 10.
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