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Aquesta és la segona part del treball de descripció de les col·leccions documentals que té 
el Museu Comarcal de Montblanc (1).  

En aquesta ocasió inventariem un plec d’escriptures sòltes de la notaria de Montblanc dels 
segles XVIII-XIX, que s’apleguen en una carpeta, les quals foren cedides per Josep Porter 
Rovira. El nostre criteri d’ordenació ha estat el cronològic i dins d’aquest hem agrupat les 
còpies per notaris.  

En total hi ha 37 escriptures, la majoria de la notaria de Montblanc, tret d’una de Valls i 
una altra d’Alcover. Cinc són del segle XVIII i la resta del XIX. La seva tipología és simple: 
la transmissió de la propietat, sigui a través de compra-vendes (perpètua o a carta de 
gràcia) o per herència (capítols matrimonials i testaments). La geografia dels atorgants és 
de la Conca de Barberà i les Muntanyes de Prades, a banda de Montblanc, en trobem 
dela Guàrdia dels Prats, Prenafeta, Blancafort, Ollers, Forès, Llorac, Rojals i Mont-ral. 
Entre les famílies destaquen els Tell-Gelambí, i els Porter, Moix. Sovint els actes notarials 
del mil vuit-cents venen acompanyats dels de la centúria anterior, és a dir que es pot 
seguir els canvis de propietat d’una mateixa finca al llarg dels anys. Aquestes escriptures 
són les habituals que es conserven a les cases, els títols de propietat de les terres i cases 
i els seus antecedents (2). 

 
Notaria de Montblanc 
IGNASI BUNYOL 
-Montblanc, 9 de gener de 1785. Venda d’un pati de casa al carrer de Baix (barri de Santa 
Tecla), de la vila, sota alou del benefici de Santa Quitèria fundat a l’església de Santa 
Maria de Montblanc, per 130 lliures, d’Andreu Esteve, pagès i Maria Miret, cònjuges, a 
favor del confiter Medir Palet, tots de Montblanc. 

RAFAEL DE RIBES I CALBET 
-Montblanc, 8 d’abril de 1787. Venda d’una peça de terra de vinya (1,5 j.) situada al terme 
de la Guàrdia dels Prats (partida de Calaf) que realitzen Francesc González, manescal i 
Antònia Sabater, cònjuges, a favor del matrimoni format per Josep Poca i Magdalena 
Cases, tots de Montblanc. El preu són 75 lliures que es convertiran en censal. 

MACIÀ CATALÀ ROIG 
-La Guàrdia dels Prats. 21 de novembre del 1790. Capítols matrimonials de Ramon Martí 
Vendrell, pagès de Forès, fill de Jaume, pagès d’Ollers i Francesca, amb Antònia Foguet 
Alemany, filla de Francesc, pagès i Antònia, de la Guàrdia dels Prats. És una còpia 
realitzada el 1828 pel notari Manuel Berenguer Berenguer. 

PAU TOMÀS JOLI 
-Montblanc, 29 d’abril de 1798. Capítols matrimonials de Pau Rosselló Biscarri amb Maria 
Queraltó Ferriol, filla de Josep, boter i Paula, tots de Montblanc. 

JOSEP-IGNASI SALA FORASTER 
-Rojals, 8 de març de 1801. Capítols matrimonials de Josep Gaia Foguet, pagès, fill de 
Francesc i Maria, amb Josepa Vallverdú Roig, filla de Rafael, pagès i Magdalena, del Mas 
d’En Tous (Rojals). 



JOAN GRIFOLL SALUDES 
-Montblanc, 21 de juliol de 1805. Capítols matrimonials de Pau Rosselló Biscarri, pagès , 
fill de Pau i Clara, vidu de Maria Queraltó, tots de Montblanc, amb Josepa Vallverdú Roig, 
filla de Rafael i Magdalena, pagesos de Rojals, vídua de Josep Gaia. 

-Montblanc, 6 de juny de 1830. Capítols matrimonials de Joan Sanahuja Oller, pagès, fill 
de Josep i Antònia, amb Antònia Ferrer Bulló, filla de Josep i Antònia, tots de Rojalons. 

FRANCESC AVIÀ 
-La Guàrdia dels Prats, 4 de febrer de 1812. Venda a carta de gràcia que efectua el 
matrimoni format per Pere Poblet, pagès i Ramona Civit, la darrera com a propietària d’un 
jornal de terra part “plantada de viña a bancaladas y part viña espesa ab set o vuyt olivers 
en ella plantats” (a la primera vinya hi havia sembradura) en la partida de l’ermita, del 
terme de la Guàrdia dels Prats, a favor de Nicasi Tomàs Joli, advocat, tots habitants a 
Montblanc, per l’import de 75 lliures. 

-Montblanc, 2 d’abril de 1813. Capítols matrimonials entre Josep Moix Renadiu, soldat del 
regiment de Girona, fill de Pau, pagès i Antònia, tots de Montblanquet, amb Antònia Oller 
Isern, filla de Joan i Antònia,tots de Cabrera (Mont-ral), vídua de Josep Sanahuja. 

-Montblanc, 5 de desembre de 1816. Testament de Maria Alfonso Pomès, muller de Josep 
Foguet, pagès i filla de Francesc i Maria. És una còpia del 1821 autentificada pel mateix 
notari. 

CASIMIR FORASTER I MOLINS 
-Montblanc, 20 de setembre del 1818. Capítols matrimonials entre Ramon Murtra Pedrol, 
moliner de farina, fill de Francesc, pagès i Magdalena, de Montblanc, i la donzella Maria 
Santacana Solà, filla de Josep, pagès i Josepa, tots tres del poble de Llorac. Es tracta 
d’una còpia feta posteriorment (1822) pel mateix notari. 

-Montblanc, 2 de novembre de 1823. Àpoca de 115 lliures que signa Maria, muller d’Isidre 
Porter, pagès, a favor de Ramon Murtra, Moliner, tots de Montblanc. Es tracta d’una còpia 
del 1829 autentificada pel notari Manuel Berenguer Berenguer. 

-Montblanc, 28 de gener del 1827. Venda de Josep Colom, mestre de cases i Francesca 
Cavaller, cònj.de Montblanc, d’un jornal i mig de terra situada a la partida de les Planes 
(T.M.) a favor de Josep Moix, pagès de Rojalons, per 62 lliures. 

  
MANUEL-JOAQUIM BERENGUER I BERENGUER 
-Montblanc, 31 de març del 1829. Àpoca de 100 lliures que signa Ermengol Marsal, pagès 
a Josep Foguet i Josepa Martí, cònjuges, tots de la Guàrdia dels Prats, en concepte del 
llegat que li féu en testament la seva difunta esposa, Antònia. 

-Montblanc, 1 d’abril de 1834. Venda que realitza Nicasi Tomàs, advocat a Josep Sabater, 
tots de Montblanc, del jornal de vinya que adquirí el 1812. 

MANUEL PUJOL I INFANZON 
-Montblanc, 23 de setembre del 1838. Capítols matrimonials de Josep Tell Muntaner, fill 
de Josep i Maria, amb Rosa Gelambí Martí, filla de Joan i Rosa. Tots de Montblanc. 

-Montblanc, 31 de gener del 1847. Venda del dret de redimir 1,5 jornals de vinya i oliveres 
ubicats al Coll de Noguera (T.M.) a Josep Serret, boter, que té Ramon Vinyes, tots de 
Montblanc. 

-Montblanc, 22 d’abril de 1847. Venda del dret de lluir d’una peça de terra al Coll de 
Noguera (T. M.) per 90 lliures que fa Francesca Vinyes Prenafeta, de Montblanc. 



MARIÀ MONFAR I DE POTAU 
-Montblanc, 1 d’abril de 1843. Capítols matrimonials entre Ramon Torrelles Blavi, pagès fill 
d’Agustí i Antònia, i la donzella Rosa Miret Boada, tots de Montblanc. 

-Montblanc, 20 de setembre de 1844. Àpoca de Pau Ximenes, negociant de Montblanc de 
60 lliures a favor de Joan Sanahuja, pagès de Rojalons. Aquesta quantitat era en 
concepte de la venda a carta de gràcia de 2,5 jornals d’olivers i garriga al terme de 
Vilaverd. 

-La Guàrdia dels Prats, 15 de gener del 1845. Capítols matrimonials entre Ramon Castelló 
Anguera, hisendat de Blancafort, i Josepa Alemany Martí, de la Guàrdia dels Prats. 

-Montblanc, 3 de febrer de 1850.Àpoca de 420 rals que signa Ramon Bergadà Torroella, 
pagès, a favor de Josep Tell i Rosa Gelambí, pagesos, tots residents a Montblanc. Són 
per la venda a carta de gràcia de tres quarts de jornal de campa al terme de Prenafeta. 

-Montblanc, 21 de setembre de 1850. Venda de mig jornal de vinya al Mas Hortensi (terme 
de Prenafeta) que fa Pau Serra, clavater a favor de Josep Tell i Rosa Gelambí, cònjuges, 
tots de Montblanc, per 137 llliures i 10 sous. 

-Montblanc, 14 de maig de 1854. Venda del dret de lluir d’un cup per posar verema, situat 
dins la casa propietat de Tomàs Cabestany,pagès nat a Blancafort, i la seva muller Teresa, 
la darrera natural de Prenafeta i tots residents a Montblanc, a favor de Josep Tell i Rosa 
Gelambí, per l’import de 20 lliures. 

FRANCESC MIQUEL I ESPOI 
-Montblanc, 4 de febrer de 1845.Pau Alendó ven a Tomàs Cabestany i Teresa Poblet, 
cònjuges, tots pagesos de Montblanc, una casa al carrer Solans per 150 lliures. 

JOSEP M. GASSOL I DE ORTIZ 
-Montblanc, 1 d’abril de 1855. Tomàs Cabestany Llort, pagès de Blancafort i veí de 
Montblanc, per pagar l’enterrament de la seva esposa, ven a Josep Tell i Rosa Gelambí, 
pagesos, una casa al carrer Solans per 120 lliures, l’immoble l’havien venut a carta de 
gràcia a Joan Badia i Teresa, muller, tots de Montblanc. 

-Montblanc, 2 d’abril del 1855. Joan Badia i Josepa Fabregat revenen el dret de lluir de la 
casa de Tomàs Cabestany, a favor de Josep Tell i Rosa Gelambí, tots de Montblanc. 

-Montblanc, 26 d’octubre de 1855. Venda i part permuta d’un jornal d’olivers (T. M.) que 
realitza Josep Pedrol Masalles, pagès, a favor de Francesc Sants, Antònia, esposa i 
Francesc Sants Santromà, fill, traginers, tots de Montblanc . 

-Montblanc, 16 de març del 1861. Àpoca que fa Domènec Selma Matamoros, caporal 
primer de la quarta companyia del segon terç de la Guàrdia Civil, veí de Montblanc i 
natural de Canet lo Roig (País Valencià) de cinc mil rals a Josep Puigbonet Pocurull, nat a 
Vilanova de Meià (la noguera) i habitant a Vilabella (Camp de Tarragona). 

-Montblanc, 5 d’abril de 1865. Venda de 2 jornals de vinya, oliveres i garriga, localitzats a 
la partida del Coll de Noguera (T. M.) de Josep Serret Barrot, boter, de 76 anys a favor de 
Josep Tell Muntaner, de 52 anys i a la seva muller, Rosa Gelambí, de 50 anys, pagesos, 
tots de Montblanc. 

CARLES MONFAR I CANTONS 
-Montblanc, 21 de juny de 1860. Ratificació de la venda de terra que el 1850 realitzà Pau 
Serra Clanxet al matrimoni Tell-Gelambí. 

-Montblanc, 11 de gener de 1872.Capítols matrimonials de Salvador Tell Gelambí, pagès 



de 28 anys, fill de Josep Tell Muntaner, pagès i Rosa G. Martí, amb Josepa Ferriol 
Sabater, de 22 a., filla de Manuel F. Pedrol, pagès i Josepa S. Inglès, tots de Montblanc. 

-Montblanc, 6 de febrer de 1886.Venda d’un jornal de vinya de la Guàrdia dels Prats 
(partida de Calaf) de Joan Sabater Poca, propietari de Montblanc, a favor de Pere Ferriol 
Pallisser i Dolors Sobrepere Torroella, per 880 pessetes. 

RAMON GOSÉ BLÀVIA 
-Montblanc, 1 de novembre de 1877. Testament de Josepa Ferriol Sabater, de 28 anys, 
filla de Manuel F. Pedrol i Josepa S. Inglès, esposa de Salvador Tell Gelambí. 
-Montblanc, 27 d’agost de 1880. Ramon Sabater Inglès, pagès de 55 anys, ven a 
Salvador Tell Gelambí, pagès de 55 anys, tots de Montblanc, 0,89 jornals de vinya a 
lapartida de l’ermita dels Prats, al terme de la Guàrdia dels Prats, per l’import de 750 
pessetes. 
  
Notaria d’Alcover 
ANTONI CORTÈS SORT 
-Alcover, 12 de setembre del 1796. Capítols matrimonials de Josep Sanahuja Boada, 
pagès de Rojalons, fill de Joan i Margarida, amb Antònia Oller Isern, filla de Joan, pagès i 
Antònia, de Cabrera terme de Mont-ral). 

Notaria de Valls 
JOAN OLLER MICÓ 
-Valls, 8 de maig de 1844. Venda a carta de gràcia per 90 lliures, d’1,5 jornals de vinya i 
oliveres, situats a la partida del Coll de Noguera (T. M.), de Pau Serra Molins, clavater, a 
favor de Francesca Prenafeta, muller de Ramon Vinyes, tots de Montblanc. 

NOTES 
(1) La primera la publicàrem en el núm. 3 d’aquest mateix butlletí aparegut el setembre del 
2007, p. 23. 
 
(2) Els tipus d’escriptura ressenyats són similars als que hem descrit en l’article “La 
col·lecció de documents sòlts de les notaries del districte de Montblanc conservada a Valls 
(segles XVI-XX)”, Aplec de treballs (Montblanc), núm. 25 (2007), p. 203-210. 
 
 
Article aparegut a Museu. Butlletí informatiu del Museu-Arxiu de Montbanc i comarca 
(Montblanc), 3ra. època, núm. 4 (febrer 2008), p. XXII. 
 
 


