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Un dels efectes negatius dels esdeveniments bèl.lics que han assolat
Montblanc al llarg dels temps, en ser un enclau estràtegic i de pas de
tropes, ha estat la destrucció del seu patrimoni documental, sigui
municipal, eclesiàstic o notarial (1). Dins d¹aquesta darrera tipologia les
sèries dels manuals montblanquins s¹inicien a mitjans del segle XVI, molt
més tardanament que Santa Coloma de Queralt, Valls, Reus, Tortosa o Cervera.
Durant la sublevació militar del 1936 la Generalitat Republicana traslladà
la part antiga (fins el 1799) del fons notarial de Montblanc al monestir de
Pedralbes a Barcelona, i més tard a Viladrau, per la seva seguretat i
preservació, al costat d¹altres arxius catalans (2).
Sota el règim franquista que organitzà el sistema arxivístic espanyol en
base a un centralisme,sigui estatal, regional o provincial.Així els
protocols notarials de Montblanc anteriors al 1800 es dipositaren a l¹Arxiu
Històric Provincial de Tarragona, on encara romanen en l¹actualitat. L¹any
1982 es crea l¹Arxiu Històric Comarcal de Montblanc que tindrà cura entre
d¹altres fons dels protocols de tot el segle XIX i XX de les notaries de
Montblanc, Sarral, L¹Espluga de Francolí i Santa Coloma de Queralt, però no
serà fins l¹any següent quan es traslladaran els llibres de la seu del
Museu-Arxiu de Montblanc i comarca (al casal dels Josa) , fins a les
instal.lacions del restaurat hospital de Santa Magdalena, al raval de Santa
Anna núm. 12. .El seu responsable, Josep M. Porta Balanyà, per encàrrec de
la Fundació Noguera emprengué la lenta i àrdua tasca de catalogació dels
llibres, tant els servats a Montblanc com a Tarragona ciutat, el resultat
de la qual es preveu publicar dins la col.lecció que dirigeix el solivellenc
Josep M.Sans i Travé ³Inventaris d¹arxius notarials de Catalunya².
Un primer pas cara a la reunificació dels fons fou la microfilmació dels
manuals del districte de Montblanc dipositats a l¹Arxiu Històric de
Tarragona (AHT), permetent així una consulta in situ dels documents, a més
de possibilitar la seva reproducció. Atenent els avenços tecnològics i si
la qualitat de la pel.lícula ho permetés ,
esperem que en un futur es pugui digitalitzar el fons.
Una de les característiques de la documentació notarial a l¹època moderna
,és la seva homogeneï tat de contingut, amb una tipologia comuna
d¹instruments que s¹agrupen generalment per ordre cronològic, formant un
volum relligat i amb la possibilitat de redactar-hi una rúbrica o índex que
faciliti la recerca d¹atorgants al propi escrivà a l¹hora d¹expedir còpies
als interessats.A la vegueria i posteriorment corregiment de Girona, molts
notaris públics elaboraven llibres de comptes, on anotaven els deutes dels

seus honoraris i la liquidació dels mateixos coincidint sovint amb la
collita. Les anotacions comptables eren similars a un llibre major, on cada
client tenia un espai reservat, i com a eina de recerca ens serveix com un
índex de persones i institucions.
A les comarques meridionals la praxis notarial ens ofereix l¹agrupació
d¹escriptures per la seva tipologia, per exemple testaments i inventaris,
capítols matrimonials, formant el que coneixem com a llibres especials.
També el notari podia separar els actes realitzats per una institució com és
un ajuntament, una cúria senyorial, una comunitat de preveres, un capítol
de canonges, un monestir o l¹Arquebisbe.
L¹arxiver actual ha d¹administrar els recursos de què disposa en base unes
prioritats, atenent el volum de documentació existent. La descripció a
nivell catalogràfica únicament es pot realitzar per sèries que tinguin un
interès notable pels usuaris com poden ser les col.leccions de pergamins,
fotografies o expedients personals d¹institucions (acadèmics,
processals...), etc. L¹experiència acumulada amb els anys en el món dels
arxius ens demostra que alguns estudiosos esmerçen una part important del
seu temps a la cerca d¹informació, de notícies concretes i puntuals enmig
d¹una massa ingent de paper, més que no pas en la seva interpretació.
A Europa hi ha hagut diferents llocs on s¹han portat a terme experiències de
buidatge d¹escriptures notarials, les més rellevants i ambicioses a França
i Itàlia. A la Península Ibèrica destaquen els treballs de M. Rivas Pala a
Toledo, d¹A. Matilla Tascon a Madrid (publicat el 1980), de M.Carmona de los
Santos i M.E. Parera Pacheco per Cadis, sense oblidar Albacete i Zamora. A
Barcelona sobresurt la feina feta per J.M. Madurell i a Girona per
Margarita Mariñoso (3), ambdós en fitxes manuscrites o mecanografiades
ordenades alfabèticament, i la seguida per Laureà Pagarolas també a
Barcelona(4).
Els testaments, per la seva estructura interna, han estat un dels actes més
fàcils d¹indexar. Els camps comuns faciliten la creació d¹un model de fitxa
adaptable arreu. La historigrafia ha dedicat atenció a les darreres
voluntats en l¹àrea de les mentalitats (la religiositat, herència) i la
genealogia (5). Tal com exposa Llorenç Ferrer, el testament era un dels
instruments jurídics que organitzava la transmissió de béns juntament amb
els capítols matrimonials. Amb la mort del testador es produia el relleu de
l¹hereu, la liquidació i el tancament d¹una generació. En el seu contingut
hi ha el nomenament de marmessors, cerimònies religioses, llegats a
confraries, el dot de les filles i els fills, l¹estatus de la vídua i
nomenament de l¹hereu (6).
Val a dir que els índexs dels manuals no són els únics mitjans que tenim a
l¹abast per aconseguir la localització de testaments. Hom pot recórrer als
llibres sacramentals d¹òbits, els quals generalment disposen d¹un índex
alfabètic de difunts; per a evitar pèrdues en les deixes testamentàries, el
rector acostumava a indicar si el finat havia testat, davant de qui, on i
quan. Desgraciadament la barbàrie de les revolucions, amb incendis i
saquejos, han destruï t completa o parcialment alguns arxius parroquials

(recordem que els rectors també podien redactar testaments Paral.lelament,
al notariat, des el 1768, es constituiren les comptaduries d¹Hipoteques, que
més tard evolucionaren en els registres de la propietat actuals. Al
començament es formaven llibres anualment, amb índexs obligatoris.
La part antiga de la Comptaduria de Montblanc es localitza en l¹actualitat
a Tarragona, a l¹arxiu històric de demarcació (AHT). Els primers volums
necessiten una urgent restauració a causa dels danys provocats per la
humitat. En el segle XVIII el seu àmbit geogràfic se circumscrivia al partit
de corregiment de Montblanc i amb la reforma posterior de la divisió
territorial al partit judicial del mateix nom, que no coincideix exactament
amb la comarca administrativa actual de la Conca de Barberà.
La nostra petita aportació és l¹inventari dels testaments continguts en
llibres especials de la notaria de Montblanc, deixant de banda ,per raó
d¹espai i temps, els testaments que poden contenir els manuals comuns. A
més, solament hem treballat els llibres que romanen a Tarragona (AHT) en
ser els més inaccessibles pels montblanquins per raó de la distància.
Les dades que aportem són les identificatives de l¹individu/a: nom i
cognoms, ofici, naixença (a vegades darrera residència), residència i els
mateixos ítems dels progenitors -tot i que a vegades la font n¹omet alguns-.
Per una millor lectura hem preferit evitar les repeticions de la vila ducal,
així que quan no consta cap població d¹origen o residència s¹ha d¹entendre
Montblanc (M.). L¹ ocupació de pagès l¹ abreugem amb l¹abreviatura p.
Com que hi ha llibres sense índex ni numeració dels folis, hem optat per
presentar la relació cronològicament (la que donen els mateixos llibres) ,i
no alfabètica, per un millor accès a la font directa.
En ésser Montblanc una capital administrativa i de serveis amb la presència
de professionals del dret (advocats, causídics), de la medicina (metges,
cirurgians, manescals) i artesans de tota mena,essent a la vegada escenari
de mercats i fires periòdiques, l¹àrea d¹atracció era gran, ultrapassava la
Conca estricta, atraient clientela dels límits de les Garrigues,L¹Urgell i
l¹Alt Camp (7).
Creiem que aquets mena d¹instuments de descripció pot continuar-se amb
l¹assignació d¹algunes beques o contractes temporals. També es podrien
incorporar a l¹equip investigadors que disposin de temps. Altres actuacions
possibles serien la fotocòpia dels índexs dels llibres, que evitaria els
moviments innecessaris de llibres des del dipòsit a la sala de consulta.Ara
Manca el buidatge dels testaments intercalats enmig d¹altres
escriptures,molt més laboriós,i els dels llibres especials dipositats a
Montblanc.A l¹arxiu de la Plebania també hi ha diversos volums de
testaments dels preveres de la parròquia de Santa Maria,Josep-Antoni Bergadà
(1796-1797) i Anton Civit (1798-1804).Després de la finalització de la
catalogació dels testaments es podria continuar amb la dels capítols
Matrimonials,unes altres escriptures notarials que aporten la filiació dels
atorgants.
Esperem que aquesta petita aportació arxivística sigui útil pels
investigadors de la Conca ,en història de les classes socials, de les

mentalitats,genealogia,etc.

INVENTARI DE TESTAMENTS DE LA NOTARIA DE MONTBLANC
1.NOTARI JOSEP CABEÇA BLET
D¹aquest notari a Tarragona es custodien manuals del 1706 fins el 1751,amb
bastants buits (1708-1709,1713-1728 , 1737-1740,1742-1745,1747 i 1750.
³Liber primus testamentorum² (1706-1714) AHT FNM ,caixa 51,registre 3562
-21.09.1706.Antònia Carpinell, filla de Francesc, soldat.;mller de Domingo
Giraldes, tinent de l¹exèrcit reial, hab. de M.
-7.12.1706.Bernat Comes, pagès,hab. M. fill de Joan, p. de Vielha (Val
d¹Aran) i Margarida.
-7.12.1706.Caterina Gavaldà Torroella, filla de Joan i Tecla, pagesos,
muller de l¹anterior.
-5.01.1707.Magdalena Montaner, filla de Joan, p. de Blancafort i de Cecília;
muller de Jaume-Joan Blavi, p.Aquest testament revoca un d¹anterior fet el
31.12.1706.
-15.02.1707.Jaume-Joan Cabeça, p., fill de Jaume-Joan, p.
-20.02.1707.Ignasi de Castellví Pons, militar,veí de Tarragona i Montblanc,
cavaller de l¹ordre de Montesa i Alfama, fill de Joan de Castellví i Regàs i
Lucrècia de Pons.
-24.02.1707.Maria Monter, filla de Francesc, blanquer de Reus i de Paula;
muller de Joan Gavaldà, cirurgià.M. Realitza el codicil el 2.03.1707.
-8.03.1707.Salvador de Jaques Gil, ciutadà honrat de Barcelona, veí de M.,
fill de Joan, també CHB i Maria .
-8.03.1707.Engràcia de Montserrat, filla de Joan, donzell d¹Alcover i
Teresa; muller de Salvador de Jaques Gil.
-8.06.1707.Francesc Escoter, p., fill de Josep, menor,p. i de Maria.
-27.06.1707.Maria Capdevila Torroella, filla de Llorenç p. dit ³lo guixer² i
Esperança; muller de Josep Ribera, p.
-16.07.1707.Joan- Baptista Montaner Amorós, fuster,fill de Josep, apotecari
i Maria.

-16.07.1707.Margarida Masip Pons, filla de Joan i Anna, p. dels Torms (les
Garrigues).Morí el 15.05.1716.
-15.08.1707.Joan Montaner Hospital, major, p. fill de Francesc, fuster i
Maria.
-1.10.1707.Francesc Pons Estrany, courer de Vic, veí de M. fill de Josep,
llibreter de Vic i Paula , del bosc de Vilassar.
-4.10.1707.Magí Miquel, p. Rauric i veí M. fill de Mateu i Maria Anna, de
Rauric.
-8.10.1707.Maria Roig, filla de Joan, p. dels Cogullons (Rojals) i Maria
Àngela; muller de Jacint Casanoves, mestre de cases de M.
-23.10.1707.Francesca Puig, filla de Miquel, sabater i Àngela; vidua de Joan
Rosselló.
-5.12.1707.Teresa Castro, filla de Francesc i Maria, p. de Lleida; muller de
Simó Vignau, daurador de las Parras (Aragó), després hab. a Lleida i ara a
M.
-15.12.1707.Peronella Amorós Calbet, filla de Joan, p. i Magdalena; vidua en
primeres núpcies d¹Agustí Cabot, p. i en segones de Josep Sabater, boter.
-22.12.1707.Marina Vinyes Català, filla de Ramon, p. i Maria; muller de
Pere-Pau Alendó, p.
-23.12.1707.Jaume Rosic Pasqual, prevere i rector de la Guàrdia dels Prats,
fill de Magí, p. natural de Tous i mort a Blancafort, i de Magdalena.Féu
codicil l¹endemà.
-22.01.1708.Maria Castelló, filla de Joan, avui prevere, i de Jerònima;
muller de Francesc Vergonyós, mercader.
-01.02.1708.Lluís Pedrol, p., fill de Josep, p. i Magdalena. El testament
fou revocat el 1716 davant el notari Salvador Alba.
-05.02.1708.Maria Àngela Minguella, filla de Jaume, p. i M. Àngela; muller
de Jaume Gavaldà, boter. Se¹n va treure còpia el 25.09.1738.
-16.04.1708.Tomàs Escoter, prevere, fill de Josep, p. de Rojalons i
Magdalena.
-12.06.1708.Josep Grinyó Puig, p., fill de Mateu, p., i de Caterina.
-02.04.1709.Antoni Soldevila, doctor en medicina, fill de Josep, sabater, i
Maria.
-03.08.1709.Francesca Llorac, filla de Joan, p. de Montalegre i Maria;
muller en primeres núpcies de Macià Palau, boter de M, i en segones de Damià
Rovira, p. de Fontscaldetes.
-11.11.1709.Codicil Joan Castelló, prevere.
-22.12.1709.Jaume Miró, p., fill de Joan, p. Blancafort i Anna.
-25.03.1710.Pere Pau Biscarri, p., fill d¹Antoni, p. i M. Àngela.
-25.03.1710.Magdalena Jover, filla de Pau, p. i Maria; muller de Jaume Joan
Cabeça, p.
-02.04.1710.Martí Esteve Mediavila, manescal d¹Almúnia de Sant Joan,(Aragó)
fill de Martí, ferrer i d¹Àgueda, tots del mateix poble.
-03.08.1710.Mateu Grinyó, p., fill de Mateu, p. de l¹Albi i Margarida.
-05.02.1711.Isidre Muntanyola, prevere, fill de Josep, p. i Elisabet.
-10.02.1711.Tomàs Batlle Ferrer, prevere i beneficiat de M., fill de Pere
Batlle Òdena, p. i Caterina de Vilaverd. Mort el 21.04.1713.
-07.06.1711.Susanna Segur, filla de Josep, p. de Valldeperes i Magdalena;
muller de Jaume Riba, espardenyer d¹Igualada.
-23.08.1711.Teresa, filla de Joan, p. i Maria; muller de Josep Huguet,

menor,p.
-15.02.1712.Josep Muntanyola, p. Solivella veí M., fill de Damià, p. de
Solivella i Anna. Traspassà el dia 19.
-21.02.1712.Maria Torroella, filla de Francesc, p. i Caterina; muller en
primeres núpcies d¹Ermengol Recasens, p., en segones de Joan Pana, blanquer,
i en terceres de Josep Bordell, p.
-08.04.1712.Pere Pau Alendó, p., fill de Joan, p. i Maria.
-18.04.1712.Llorenç Puig, p., fill de Josep, p. i Jerònima. Moria el
23.01.1715.
-04.06.1712.Maria Anna Amorós Argany, filla de Joan, peraire i Tecla; muller
en primeres núpcies d¹Agustí Mauri, boter, en segones de Jaume Gavaldà,
boter, en terceres de Pere-Pau Seregues, p. i en quartes de Jaume Minguella,
flassader. Moria el 04.08.1712.
-25.06.1712.Joan Nuet Fuster, batxiller en lleis, fill d¹Antoni Joan, p.
Conesa i Úrsula. Moria el dia 28.
-20.08.1712.Francesc Alfonso Montaner, p., fill de Francesc, p. de Sant Pere
Vell, bisbat de Braga, regne de Portugal (mort a Montblanc) i d¹Agnès.
-07.09.1712.Francesc Civit Andreu, doctor en drets, fill de Francesc, p. i
Magdalena.
-12.10.1712.Maria Creus Miró, filla de Cristòfor, p. i Maria; muller de
Francesc Esponsa, sabater de Bellpuig d¹Urgell, veí de M.
-30.12.1712.Francesca Móra Senan, filla de Tomàs, mercader de Cervera i
Francesca; muller de Pere-Joan Josa, ciutadà honrat de Barcelona veí de M. i
Cervera. Finava el 10.01.1713.
-24.04.1713.Llorenç Fort Sans, p., fill de Llorenç, p. i Maria. Mort el
05.08.1713.
-08.05.1713.Jaume Torroella Torres, (a) francí, p., fill de Josep (a)
francí, p. i Magdalena.
-30.12.1713.Mateu Grinyó Puig, p., fill de Mateu, p. i Caterina.
-11.10.1714.Maria Àngela Llunell Mir, filla de Joan Pau, donzell de
Barcelona i M. Teresa; muller de Damià Solanes, doctor en drets veí M.

2.NOTARI JOSEP CASTELLÓ GUASC
Aquest notari també forma llibres especials de capítols matrimonials
(1753-1788)
Manual de Testaments (1753-1759). AHT. FNM.Registre 5686,caixa 130.
Els fulls no estan foliats ni relligats.
-09.08.1753.Maria Flix Florit, filla de Manuel i Maria, ambdós de Tàrrega;
muller de Salvador Batlle.
-02.12.1753.Gertrudis Rabassa Esteve, filla de Joan i Gertrudis, matrimoni
de La Selva del Camp; vídua de Macià Guasc, p. de l¹Espluga F.
-17.12.1753.Maria Carreres Òdena, filla de Pau i Francesca; viuda de
Francesc Folch, p.
-27.04.1760.Codicil Joan Coscullana, metge, fill de Jacint, metge de
l¹Espluga F.i d¹Agnès.
-21.04.1761.Carles Folc Giner, p., fill de Carles, botiguer i Maria.

-08.04.1762.Francesca Cortès, filla d¹Isidre, p. Lilla i Francesca; viuda de
Francesc Sans, p.
-09.04.1762.Maria Rovira Balanyà, filla de Joan-Pau, p. Cabra del Camp i
Maria; muller en primeres núpcies de Gaya i en segones de Pere-Anton Duc, de
Cabra C.
-06.06.1762.Francesc Cases Calbó, sabater, fill de Jaume, p. i Maria.
-02.10.1762.Francesca Montserrat Bou, filla de Pau, p. i M. Àngela; viuda de
Jeroni Bertran, p.
-08.02.1763.Francesc Poca Vinyes, soldat invàlid, fill de Josep, p. i Maria.
-10.02.1762.Domènec Pàmies Sanahuja, p., fill de Joan, p. i Clara.
-02.04.1762.Maria Iglésias, filla de Josep, p. de Solivella i Caterina;
viuda en primeres núpcies de Llauradó i en segones de Francesc Bordell, p.M.
-11.09.1763.Ramona Miró Batlle, filla de Magí, p. de Vilaverd i Maria;
muller de Francesc Carreres, p.M.
-31.07.1763.Jaume Pelegrí Oliver, p. de l¹Espluga F., fill de Jaume i
Jerònima, tots de l¹Espluga F.
-18.09.1764.Rosa Ros, filla de Rafel, p. i Francesca; muller de Joan
Torroella, p.M.
-08.01.1764.Maria Amenós Vallverdú, filla d¹Antoni-Joan, p. de la Glorieta i
Francesca; muller de Josep Martí, p. de l¹Espluga F.
-16.01.1764.Josepa Torres Cases, filla de Rafel, p. de Linyola i Elena;
viuda Simó Martí, teuler de l¹Espluga F.
-12.03.1764.Josep Guasc Pere, p. de l¹Espluga, fill de Joan, p. i Elena.
-21.09.1765.Joan Miret Maimó, p., fill de Josep, p. de Vallverd i Marina.
-17.11.1765.Ramon -Miquel Anglès, p.de l¹Espluga F., fill de Ramon i Teresa.
-02.12.1765.Maria Foix, filla de Ramon, metge de Solsona i Francesca; muller
de Joan Pallisser, p.M
-14.09.1765.Maria Casanoves Barril, filla de Joan, p. i Josepa; muller de
Joan Malet, p.
-08.09.1765.Francesca Cabeça Escoter, filla de Pau, p. i Teresa; muller en
primeres núpcies d¹Anton Boada, p. i en segones de Josep Abelló, p.
-06.09.1765.Magdalena Valls Jordi, filla de Josep, p. i Paula; muller de
Josep Casanoves, p.
-03.08.1765.Pere Foraster Montaner, ciutadà honrat de Barcelona, fill
d¹Anton, CHB mort a Alcover, i Maria.
-03.08.1765.Maria Coscullana, filla de Joan Coscullana, metge i Francesca;
muller de Pere Foraster Montaner.
-31.05.1765.Teresa Truquet Martí,donzella, filla de Josep, cirurgià de
Vimbodí i de Teresa.
-22.05.1765.Teresa Martí Font, filla de Joan, cirurgià M. i Teresa; muller
de Josep Truquet, cirurgià de Vimbodí mort a l¹Espluga F.
-31.05.1765.Rosa Vives Soler, filla de Francesc, p. de l¹Albi i Margarida;
muller de Pau Pons, p.
-05.03.1765.Joan Rosselló Saltó, p., fill de Joan i Ambròsia.
-27.02.1765.Isabel Gavaldà Martí, filla de Josep, p. i de Felipa; muller de
Pau Castellà, candeler de cera.
-03.09.1765.Joan Guasc Burgueres, adroguer, fill de Joan, negociant i
Marina.
-08.02.1765.Paula Òdena Vellet, filla de Marià, p. de Vilaverd i Margarida;
viuda de Jeroni Comes, p.

-28.07.1766.Maria Rosanes Miró, filla de Josep, p. de Barberà C., i Maria;
viuda Andreu Ferriol, p.
-10.03.1766.Rosa Guasc Soler,de Fontscaldes, filla de Josep i Esperança;
muller de Josep Gaya, p.M.
-02.05.1765.Maria Castellà Bordell, filla de Josep i Jerònima; viuda de
Macià Miró, p.
-07.04.1766.Antònia Badia, filla de Francesc, p. i Margarida; viuda Anton
Riba, corder.
-04.04.1766.Josep Gaya Calaf, p., fill de Josep i Josepa.
-24.01.1766.Isabel Joli Monter, filla de Pere, notari d¹Alforja i Maria;
muller de Pere Joan Tomàs Coloma,notari M..
-20.04.1767.Josep Alendó, p., fill de Joan Pau,p. i Esperança.
-11.03.1767.Miquel Gay Barril, forner, fill de Feliu, boter i Joana.
-03.03.1767.Josep Queraltó, p.,de Marganell, fill de Josep i Teresa.
-12.01.1767.Josep Jordà Moià, p.M., fill de Jaume, mestre de cases de
Vallmoll i M. Anna.
-02.08.1767.Josepa Torres Cases, filla de Rafael, p. de Linyola i Elena;
viuda Simó Martí, teuler de l¹Espluga F.
-16.07.1768.Josep Comes Òdena, p., fill de Jeroni i Paula.
-07.06.1768.Pasqual Òdena Serra, jornaler, fill de Carles, p. de l¹Espluga
F., i Francesca.
-09.03.1768.Ramon Pallissó Vallès, p., fill de Francesc i Ramona, tots de
Senan.Actua de testimoni Josep Sabater,vidrier de Pratdip i hab. a Senan.
-01.10.1769.Tecla Pedrera, filla de Jaume i Paula; viuda Josep Cabrer, p. de
l¹Espluga F.
-17.07.1769.Hortensi Puig Vendrell, major, p., fill de Francesc, sabater i
M. Anna.
-06.05.1769.Maria Cantí Pàmies, filla de Joan, p. de l¹Espluga F. i Maria;
viuda de Josep Casanoves, p. de l¹Espluga F.
-08.01.1770.Maria Veciana Segura, filla de Teodor, espardenyer de Santa
Coloma Q.i Magdalena; muller d¹Anton Porta, jornaler.
-11.02.1770.Cecília Barrot Barral, filla d¹Antoni, espardenyer i M.Àngela;
muller en primeres de Badia i en segones de Jaume Roset, p.
-10.03.1770.Maria Folc Castellà, filla donzella de Carles, p. i Ramona.
-20.05.1770.Francesc Borges Sanahuja, p. de l¹Espluga, fill de Joan i
Cecília.
-29.06.1771.Josep Esteve Torroella, p., fill de Francesc, p. i Maria.
-24.11.1775.Cosme Rosic Vellet, p. Lilla hab. de Valls, fill de Joan, p.
Lilla i Francesca.
-21.01.1775.Teresa Rosic, filla de Pere -Joan i Coloma; viuda Joan
-Baptista Grinyó, p.
-13.09.1777.Maria Puig, filla de Macià, p. i Maria Eulàlia; muller en
primeres d¹Escoter i en segones d¹Agustí Ramos.
-27.04.1778.Josep Queraltó Vilella, p., fill de Josep, p. i M. Àngela.
-14.09.1779.Teresa Carreres Òdena, filla de Pau, p. i Francesca; viuda de
Josep Alendó, p.
-16.02.1779.Ildefons Bernat Civit, p., fill de Josep, teixidor de lli i
Teresa.
-02.02.1783.Josep Queraltó Sugranyes, p., fill de Josep i Quitèria.

3.NOTARI SALVADOR ALBA MOLINS
Aquest notari el 1758-1778 actua a la notaria d¹Ulldemolins, i del 1778-1807
a Montblanc (8) A l¹ACMO hi ha un altre volum de testaments dels anys
1794-1806. La seva producció documental de Montblanc es troba repartida
entre Tarragona (1779-1794) i la vila ducal. Era l¹escrivà del monestir
cistercenc de Santa Maria de Poblet.
Manual de testaments (1779-1794).AHT.FNM.Registre 3727,caixa 174.
-03.04.1779.Tomàs Avià Nogués, p., fill de Pere Pau, p. i Maria.Còpia
13.02.1793.
-18.08.1779.Vicenta Plana Fargas, filla de Josep, ferrer i Magdalena, tots
de Valls; iuda de Llorenç Molins, p. de Valls.
-26.10.1979.Gabriela Ganyet i de Grau, religiosa novícia del monestir de la
Serra, filla de Francesc i Antònia, de Cervera.
-01.06.1780.Josep Farré Vendrell, p., fill d¹Ildefons, p. i Maria.
-04.09.1780.Joan Foguet Bertran, p., fill de Ramon, p. i Maria.
-16.10.1780.Gertrudis Roger Torroella, religiosa novícia de la Serra, filla
de Joan, notari de Riudoms, i Maria.
-20.02.1781.Rosa Gili, filla de Joan, p. de Vallclara i Maria; muller de
Joan Pujal, ferrer de M.
-08.04.1781.Magí Miret, ferrer, fill de Joan, p. i Paula.
-23.08.1781.Teresa Rosic Santjoan, filla de Pere Joan, p. de Blancafort i

Isabel; muller de Joan Ferrer, p.M.
-04.01.1782.Magí Domingo Almenara, serraller de Santa Coloma Q. veí M.,
fill de Pere, p. i Magina.
-25.01.1782.Joan Vendrell Esteve, calderer, fill de Francesc, calderer i
Maria.Es treu còpia el 20.02.1783.
-18.10.1782.Maria Francesca Solanes Martí, religiosa novícia de la Serra,
filla de Joan, p, de l¹Albi i Antònia.
-28.11.1782.Antoni Cases, sabater, fill de Francesc, sabater i Jerònima.
-16.12.1782.Josep Sabater Terrassa, p. de Prenafeta, fill de Pau, p. i Maria
de P.
-22.02.1783.Maria d¹Aguiló i de Marañosa, filla del sr. Antoni d¹Aguiló
Batlle i Tudela, i de Guialmar de Marañosa; muller de Nicolau Esteva,
alcalde major de M.
-12.09.1783.Teresa Enric, filla de Jaume, p. Argençola (Anoia) i Agnès;
viuda de Magí Segalà, p.
-01.10.1783.Francesca Arnavat Soler, filla de Pau, p. de Santa Coloma Q. i
Magdalena; viuda de Magí Domingo, serraller de M. natural de Santa Coloma Q.
83.
-25.07.1784 (data obertura) Agustí Guillem Espasa, p. d¹Ulldemolins, fill de
Jaume, cirurgià i M. Anna.
-06.02.1784.Rosa Vives, filla de Jacint, p. de Cabra del Camp i Francesca;
viuda Antoni Molas, sabater de M.
-18.03.1784.Joan Baptista Ollé Vilamajor, monjo novici de Poblet, fill de
Josep, argenter de Valls i Maria.
-18.02.1784.Esteve Granell Martí, monjo novici de Poblet, fill d¹Esteve, p.
de Vilaseca i Maria.
-18.03.1784.Pere Espinet Serrabosa, monjo novici de Poblet, fill de Josep,
peraire de Rupit i Margarida.
-18.03.1784.Josep Pons Gassol, monjo novici de Poblet, fill de Josep, metge
de Valls i Gertrudis.
-18.03.1784.Cosme Valls Carrera, monjo novici de Poblet, fill de Jaume, p.
de Montroig de Sió i Teresa.
-16.04.1784.Joan Alsina Bonet, p. de Vilanova de Prades, fill de Pere, p. i
Maria.
-16.04.1784.Florentina Domènec Miró, filla de Salvador, p. de Vilanova de P.
i Florentina; muller de Josep Alsina, p. de Vilanova.
-02.02.1785.Maria Pascó Ardèvol, religiosa novícia de la Serra, filla de
Josep, p. de Porrera i Francesca.
-21.04.1785.Maria Torrella Huguet, filla de Jacint, p. de Ciutadilla i Anna
de M.; viuda de Pau Cassany, teixidor de lli, mort a Ciutadilla.
-16.05.1785.Josep Barba Suris, monjo novici de Poblet, fill de Pere,
teixidor de lli de Terrassa i Gertrudis.
-26.10.1786.Joan Ferrer Cabot, prevere, fill de Pau i Maria.
-26.01.1787.Josep Bellver Rossell, p., fill de Francesc, p. i Gertrudis.
-04.03.1787.Maria Marquès Bonet, filla d¹Antoni, p. de Vallbona de les
Monges i Teresa; muller de Pere Bellver, p. de M.
-09.02.1787.Josep Antoni d¹Aguiló Batlle i Tudela, doctor en drets, fill de
Josep i Engràcia. Obert el 18.04.1787.
-15.10.1780. Francesc Molins Batlle, doctor en drets, fill de Francesc
Molins Amorós i Engràcia. Obert el 19.04.1787.

-01.08.1787.Ramon Murtra Bou, p., fill de Francesc i Anna M.
-02.12.1787.Maria Àngela Ferrer Vinyes, filla de Pau, passamaner i Isabel;
viuda de Joan Vendrell, calderer.
-25.05.1788.Joan Guasc Martí, metge natural de Cambrils veí M., fill de
Josep, p. i Maria.
-29.06.1788.Josep Civit Alba, doctor, fill de Ferran i Maria (germana del
notari), casat amb Josepa Foraster, filla de Jaume.
-10.07.1788.Magdalena Gras Macip, filla de Pere, ferrer de Prades i
Gertrudis; viuda de Josep Casals, p. de Prades.
-30.01.1789.Pere Vinyes Capdevila, p., fill de Ramon, p. i Teresa.
-10.12.1786.Teresa Barrull Vidal, filla de Pere, d¹Ulldemolins, i Teresa, de
la Granadella; viuda de Josep Criveller. Obert el 02.03.1789.
-02.09.1789.Magdalena Molins, filla de Llorenç, p. de Valls; muller de Tomàs
Serra, clavater M.
-25.04.1789.Francesca Panadès Rosselló, filla de Josep, moliner de la
Guàrdia dels Prats i Teresa; muller de Miquel Arnavat, ferrer.
-03.05.1789.Miquel París Blavi, p., fill de Carles, p. i Maria.
-26.06.1789.Antoni Roig Arrufat, nat. Espluga Calba veí M., fill de Manuel,
p. i Francesca.
-08.07.1789.Josep Molas Rubió, sabater, fill d¹Antoni, sabater i Engràcia.
-09.02.1790.Teresa Pons Ros, religiosa novícia de la Serra, filla de
Pasqual, p. Espluga Calba i Francesca.
-02.10.1790.Esteve Òdena Benet, boter, fill d¹Isidre, p. de Vilaverd i
Maria.
-05.10.1790.Feliu Roset, p., fill de Baltasar, p. i Anna M.
-13.01.1791.Maria Roca, filla de Damià, p. i Francesca; muller de Josep
Hortal, teixidor de lli.
-03.05.1791.Teresa Cases, filla de Francesc, sabater i Jerònima; muller
d¹Isidre Serra, espardenyer.
-16.06.1791.Andreu Costa Mallol, fuster, fill de Francesc, fuster del Pujalt
(bisbat de Vic) i de Margarida; casat amb Anna Oller, oncle de Ramon
Costa,habitant a Lleida. Rebia sepultura al convent de Sant Francesc de M. a
la capella de Sant Antoni.
-16.06.1791.Anna Oller Valls, filla d¹Esteve, p. i Maria; muller d¹Andreu
Costa Mallol, fuster.hab. de M.
-17.08.1791.Pau Mogues Cervelló, prevere i beneficiat , fill de Josep, p. i
Pasquala.
-11.10.1791.Ramon Murtra Bou, p., fill de Francesc i Anna M.
-23.10.1791.Josep Torruella , teixidor de lli, fill d¹un pagès i Margarida.
-10.11.1791.Joan Foguet Bertran, p., fill de Ramon, p. i Maria.
-19.11.1791.Teresa Caçador, filla de Felip, natural d¹Alcover, i Victòria;
muller d¹Ignasi Guasc, adroguer deM.
-28.11.1791.Rosa Cabeça Pàmies, filla de Joan, p. de Rojals i Francesca;
viuda de Joan Serra, espardenyer.
-03.01.1792.Isidre Serra Segí, espardenyer, fill de Joan i M. Àngela.
-18.09.1792.Joan Pinyó Casals, doctor en teologia, plebà, fill de Pere,
teixidor de lli de Prades i Francesca. Codicil 22.09.1792.
-10.02.1793.Maria Antònia Puig, religiosa novícia de la Serra, filla de
Josep, p. de Torres de Segre i Antònia.
-10.02.1793.Maria Rosa Puig, religiosa novícia de la Serra, filla de Josep,

p. de Torres de Segre i Antònia.
-16.03.1793.Bonaventura Bota Farré, filla de Ramon, p. de l¹Espluga Calba i
de Càndia; muller de Tomàs Marsal, p.
-09.06.1793.Ramona Sales Vilella, religiosa novícia de la Serra, filla de
Francesc, botiguer de teles i Teresa.
-09.06.1793.Concepció Tubau, religiosa novícia de la Serra, filla de
Pasqual, comerciant de Lleida i Maria.
-23.06.1793.Maria Ferrer Pedrol, filla de Francesc, p. i Teresa; viuda de
Manuel Pérez, teixidor de lli.
-08.02.1794.Teresa Solanes, filla de Joan, p. de Vinaixa i Teresa; muller de
Joan Serra, espardenyer.
-21.05.1794.Pau Pellicer Borges, p., fill de Martí i Teresa.
-11.06.1794.Esperança Amorós Vidal, religiosa novícia de la Serra, filla de
Josep Antoni, p. de Falset i Esperança.

4.NOTARI RAFAEL DE RIBES CALBET
La seva activitat a Montblanc la desenvolupa des del 1761.
³Manual o plica de testaments, codicils e inventaris²(1780-1799). AHT. FNM.
Registre 3733, caixa 147.
-09.01.1780.Antoni Molas Rubió, sabater, fill d¹Antoni, sabater i Engràcia.
-17.01.1780.Antoni Llaurador Puig, sabater, fill de Francesc, sabater de
Santa Coloma de Q. i Coloma.
-07.06.1781.Josep de Bellver i de Pujol, CHB, fill de Joan Baptista de
Bellver i de Fàbrega, CHB i de M. Gertrudis. Codicil.
-10.12.1781.Bernat
Guasc, p. de Prenafeta, fill de Bernat, mestre de
cases nat. de Valls i Llúcia. Codicil.
-23.01.1782.Teresa Bertran Rossell, filla de Gregori, espardenyer i Teresa;
muller de Marçal Anglès, mestre de cases.
-21.06.1782.Antoni Llaurador Castany, p. de l¹Albi, fill de Ramon, sabater
de Santa Coloma de Q. i Paula.
-02.05.1783.Antoni Satorres Pedrol, espardenyer nat.de Calaf veí de M. fa 10
anys, fill de Joan B., espardenyer de Calaf i Maria.
-30.01.1784.Obertura codicils de Josep de Bellver fets el 20.04.1782.
-11.04.1784.Antoni Llaurador Puig, sabater, fill de Francesc, sabater de
Santa Coloma de Q.i Coloma. Codicil.
-03.04.1785.Teresa Poca Vinyes, filla de Josep, p. i Maria; muller de Josep
Avià, p.
-06.02.1786.Teresa Farré Foguet, filla de Joan, p. de la Guàrdia dels P. i
Maria; viuda en primeres de Jaume Magrinyà, p. de Lilla i en segones de Joan
Cases, p. Codicil el 21.07.1786.
-03.08.1786.Serafina Martí Torres, filla de Francesc, p. de l¹Espluga de
Francolí i Maria; viuda de Dionís Serra, carreter de l¹Espluga.
-22.09.1786.Obertura testament fet el 17.09.1783 de Josep Cervelló Vendrell,
fill de Vicenç i Maria.

-18.09.1786.Marc Cartanyà Baldric, p., fill d¹Esteve, p. de Vilaverd i
Paula.
-19.02.1787.Pau Folc Castellà, p., fill de Carles, p. i Ramona.
-12.05.1787.Obertura testament Ramona Castelló Huguet, filla de Francesc,
notari i Antònia; muller d¹Ignasi Bunyol, notari. Havia estat redactat el
10.03.1786.
-19.05.1787.Ramon Català Guasc, notari, fill de Macià, notari i Francesca.
-04.09.1787.Antoni Calaf Vila, p. d¹Anglesola, fill de Pau, p. i Rosa.
-01.10.1787.Ramon Foguet Boada, p., fill de Ramon, p. i Francesca.
-22.11.1787.Josepa Manresa Oller, filla de Francesc, p. de Vallbona de les
Monges i Paula; muller de Joan Llobet, p.
-28.11.1787.Pere Valls Oms, boter nat. de Vimbodí, fill de Francesc, boter
de Vimbodí i Maria.
-26.01.1788.Antoni Panadès Gomà, moliner de Barberà, fill de Joan Pau,
moliner de Barberà i Francesca.
-01.02.1788.Obertura testament Josep Olivart Florensa, marxant nat. de la
Guàrdia dels Prats, fill de Joan, p. de la Guàrdia i Maria. Escrit el
25.03.1782.
-03.07.1788.Obertura testament Josep Tarragó Antic, cirurgià, fill de Jaume,
sabater i Teresa. Escrit el 10.12.1787.
19.09.1788.Caterina Sarrió Gassó, filla de Jacint, p. de Montmaneu i Isabel;
muller d¹Antoni Panadès Gomàs, moliner de Barberà (molí d¹en Boronat).
-10.01.1790.Francesc Esteve Soler, albeiter, fill d¹Andreu, manescal i
Maria.
-16.04.1790.Maria Cantó, filla de Jaume, p. i Francesca; muller Pau
Castellà, p.
-26.05.1790.Obertura testament Joan Vives Campell, vidrier Senan, fill de
Joan, vidrier d¹Arenys de Munt i Maria. Escrit el 31.07.1789.
-04.12.1790.Tomàs Sabater Rosselló, p., fill de Pere Joan, p. i Francesca.
-24.06.1792.Isidre Sabater Rosselló, p., fill de Pere Joan, p. i Francesca.
-24.06.1792.Marina Ferriol Foguet, filla d¹Andreu, p. i Maria; muller
d¹Isidre Sabater, p.
-29.06.1792.Gertrudis Lari Barrat, filla de Joan, p. i Cecília; viuda
d¹Antoni Badia. Soldat regiment reials guàrdies valones.
-20.10.1792.Obertura testament Josep Cabeça Fau, p., fill de Francesc,
notari i Francesca. Testament fet 16.10.1792.
-21.08.1793.Domènec Cases Terrell, mestre de cases, fill de Joan, mestre de
cases i Gertrudis.
-21.01.1794.Joan Figuerola Oller, p. de Senan, fill de Josep, p. M. i
Gertrudis.
-17.02.1794.Pau Folc Castellà, p., fill de Carles, p. i Ramona.
-01.08.1794.Joan Guasc Burgueres, adroguer, fill de Joan i Marina.
-08.12.1794.Vicenç Cavaller Boronat, p. de Rojalons, fill de Josep, p. de
l¹Albiol i Isabel.
-12.01.1795.Josepa Guasc Poca, filla de Joan, adroguer i Ramona; muller de
Miquel Torres, adroguer.
-04.06.1795.Rosa Vinyes Ferriol, filla de Macià, p. i Maria; muller d¹Andreu
Valls, boter.
-02.08.1795.Carles Montserat Conillera, p. del Pla de Santa Maria, fill de
Josep, p. d¹Alió i Jacinta.

-02.08.1795.Maria Albet Bosc, filla de Ramon, p. del Montmell i Coloma;
muller de Carles Montserrat Conillera.
-09.11.1795.Maria Rovira Sanahuja, filla d¹Andreu, p. de Fontscaldes i Anna
M.; muller de Joan Oliva, p. de Prenafeta.
-19.01.1796.Josep Roig Biscarri, p., fill de Sebastià, p. i Teresa.
-05.03.1796.Medir Palet Pujol, adroguer, fill de Pere, de Sant Cugat del
Vallès i Madrona.
-08.06.1796.Francesca Casanoves Vidal, filla de Joan, p. del molí de la Vall
de dins (terme de M.) i Francesca; viuda de Josep Roig, p.
-05.10.1796.Clara Abelló Pou, filla de Pau i Maria; muller de Joan Montseny,
p.
-30.11.1796.Maria Durbau Creus, filla de Ramon, p. de Sant Martí de
Sesgaioles i Teresa; muller de Jaume Borràs, comerciant nat. de Sant Martí i
veí de M.
-31.12.1796.Antoni Coll Moga, cirurgià nat. de Salardú, fill de Joan Coll,
p. de Salardú i Francesca.
-31.01.1797.Josepa Folc Serra, filla d¹Isidre, p. i Maria; viuda d¹Antoni
Aluges, p.
-08.02.1797.M. Anna Masgoret, filla de Jaume, p. i Teresa; muller de Jeroni
Poca, p.
-14.03.1797.Magí Tibau Serra, p. de Lilla, fill de Josep, p. i Teresa.
-14.03.1797.Magdalena Andreu, filla de Francesc, p. de Picamoixons i Maria;
muller de Magí Tibau Serra.
-27.03.1797.Tomàs Sabater Rosselló, p., fill de Pere Joan, p. i Francesca.
-30.03.1797.Magdalena Torres Altisent, filla de Jaume, ferrer i Tecla;
muller de Ramon Esteve, taller (carnisser) nat. de les Borges Blanques.
-10.04.1797.Engràcia Queraltó Soler, filla de Francesc, p. de Montoliu i
Maria; muller de Josep Figuerola, p.
-27.08.1797.Antònia Torrademer Ventura, filla de Miquel, p. dels Omells de
Na Gaia i Maria; muller de Jeroni Blavi, p.
-10.12.1797.Obertura testament Agustí Basil Vilamara, apotecari, fill de
Felip, apotecari de Ripoll i M. Anna, de Tàrrega. Escrit 10.07.1796.
-03.01.1798.Obertura testament Josepa Guasc Llort, filla de Josep, metge de
Vilarodona i Gertrudis; viuda d¹Agustí Basil, apotecari.
-09.03.1798.Pau Civit, p., fill de Josep, p. i Maria.
-20.06.1798.Obertura testament Josepa de Mercader i de Saleta, filla de
Josep de Mercader Sabater i de Maria de Saleta i Desclapes, de Barcelona;
muller de Josep de Bellver. Escrit el 03.12.1797.
-03.05.1798.Isabel Beliu, filla de Maurici, blanquer i Isabel; muller de Pau
Ferriol, p.
-12.05.1798.Codicil Isabel Gavaldà Martí, filla de Josep, p. i Felipa; viuda
de Pau Castellà, candeler de cera i adroguer.
-31.05.1798.Obertura testament Agustí Roig, fuster, fill d¹Agustí, p. de
l¹Espluga de Francolí i Francesca.
-15.08.1798.Gertrudis Mata Rius, filla de Pere, p. de Vallbona de les Monges
i Maria; muller de Jaume Vaquer, marxant.
-17.08.1798.Pere Vila Domènec, p. de Vilanova de Prades, fill de Miquel, p.
de Vilanova i Bàrbara.
-18.09.1798.Antoni Civit Morgades, p. de l¹Espluga de Francolí, fill de
Josep, p. de l¹Espluga i Paula.

-18.09.1798.Maria Pagès Xifre, filla d¹Ignasi, p. de l¹Espluga de Francolí i
Teresa; muller d¹Antoni Civit Morgades.
-04.12.1798.Francesca Aluges, filla de Jeroni, p. de Montagut i M.Àngela;
muller de Ramon Massaguer, p.
-02.01.1799.Antoni Bertran Huguet, p., fill de Marià, espardenyer i Maria.
-02.01.1799.Francesca Català Andreu, filla de Pere, p. d¹Alcover i Maria;
muller d¹Antoni Bertran Huguet.
-31.03.1799.Francesc Folc, p., fill de Josep, teixidor de lli i Isabel.
-20.07.1799.Teresa Rosselló Calaf, filla de Francesc, moliner i Antònia;
viuda de Josep Panadès, moliner.
-29.08.1799.Obertura testament Maria Casanoves, filla de Bernat i Maria;
muller de Francesc Reixac.
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