
CATÀLEG  DELS  DOCUMENTS  PROCEDENTS  DELS  ARXIUS
PARROQUIAL  I  BARONIAL  DE  CABASSERS  CONSERVATS  A  L'ARXIU
COMARCAL DEL PRIORAT

1
1319, juliol ,1.

Domegia,  muller  del  difunt  Iohannes  Reboyl,  i  Guillermis  Ferrer,  tots  dos
d’Ulldemolins, venen un tros de terra a Scala Dei per 200 sous barcelonesos en moneda
de terna a Johannis Cerdà i a la seva esposa, de Cabassers.
P. Pallaresi, presbíter i notari públic de Cabassers
Llatí
1 foli

2
Sense Data [mitjan segle XV]

Llibre de rendes dels aniversaris de difunts de la parròquia de Cabassers, amb 79
anotacions ordenades cronològicament seguint els dies i mesos de l’any, on consta el
nom del difunt pel qual se celebra l’aniversari, qui el paga i la quantitat.
Català
22 folis, enquadernat amb enquadernació moderna, del segle XX

3
1526, març, 29

Joan Macip,  de la  Vilella  d’Avall  i  habitant  de Cabassers,  dóna en dipòsit  9
lliures i 8 sous en moneda corrent a Gaspar Laurador, lloctinent de batlle de Cabassers,
per  dues  peces  de  terra  que  compra  a  Maciana,  vídua,  muller  del  difunt  Bernat  de
Cabassers, i al seu fill Martí Joan Gibert. El batlle fa fer una crida donant trenta dies per
fer al·legacions a qualsevol persona que cregui que hi tingui dret. Trasllat del llibre de la
cort.
Pere Macip, prevere i notari públic de Cabassers
Català
1 foli

4
1526, juliol, 1

Capítols matrimonials de Gabriel Jornet, àlias Manuel, de la Torre de l’Espanyol,
i Isabet Domènega de Cabassers.
Bernat Voltes, prevere i rector de Cabassers
Català
4 folis

5
1528, març, 25

Acta de fundació de l’ermita  de la Tornera (Sant Salvador) de Margalef,  per
Bernat Albagès, que hi posà la primera pedra i digué la primera missa.
Bernat Albagès, vicari i notari de Cabassers
Català
1 foli



6
1534, gener, 8

Ordinació  de  Petrus  de  Robles,  procurador  general  del  bisbe  de  Tortosa,
prohibint  sota  pena de 60 sous que ningú no utilitzi  altre  forn que el  de la vila  de
Cabassers,  de  Johan  Segur  de  la  Figuera,  excepte  en  cas  de  pesta  o  malalties
contagioses.
Català i llatí
1 foli

7

1565, gener, 7. Cabassers.
Acarament entre els moliners de la baronia i representants de la Vilella Baixa i el

Lloar per una disputa sobre on moldre el blat.
Antoni Johannis Segur, regent de notari públic de Cabassers
Català i llatí
1 foli

8
1566, març, 30

Teccla Andreua de Margalef constitueix en procurador a Micolau Andreu, també
de Margalef,  per poder  recuperar  qualsevol  quantitat  que se li  degui,  i  l’autoritza  a
signar àpoques en nom seu.
Jacobus  Gabriel  Sabater,  presbíter  de  Vinebre  i  rector  de  Margalef  i  la  Bisbal  pel
reverent Bernat Voltes, rector de l’església de Cabassers
Llatí
2 folis

9
1566, abril, 16.

Guilermus  Martorel,  batlle,  i  Johanes  Revul,  de  la  Bisbal,  i  Bartolomeus
Villanova, de Corbera, rector i habitant de la Palma, constitueixen en procurador seu a
Bernat Voltes, presbíter i rector de Cabassers, per poder recuperar qualsevol quantitat
que se’ls degui, i l’autoritzen a signar àpoques en nom seu.
Jacobus  Gabriel  Sabater,  presbíter  de  Vinebre  i  rector  de  Margalef  i  la  Bisbal  pel
reverent Bernat Voltes, rector de l’església de Cabassers
Llatí
2 folis

10
1569, setembre, 28. La Bisbal.

El consell de la Bisbal nomena síndic i procurador de la universitat a Joan Roer
major, de la Bisbal.
Català i llatí
1 foli



11
1572, febrer, 1. Cabassers.

Còpia  del  testament  de  Bàrbara  Rogera  del  Mas  terme  de  Cabassers,
vídua.
+ Lliurament del testament als marmessors per Gaspar Punter, vicari general i oficial del
bisbat de Tortosa, 1572, maig, 21
Bernat Voltes, rector i notari de Cabassers
Català i llatí
4 folis [restes del segell del vicari general]

12
1574, juny

Capítols  matrimonials  de Joan Martí,  víduo, de Gratallops,  i Teccla Valla,  de
Cabassers.
Bernat Voltes, prevere i rector de Cabassers
Català
4 folis

13
1574 novembre, 28

Capítols matrimonials de Jaume Gibert i Catarina Morella, tots de Cabassers.
Bernat Voltes, prevere i rector de Cabassers
Català
4 folis

14

1574, novembre, 30. Cabassers
Testament de Gabriel Ferrer de Cabassers.

+ Lliurament del testament als marmessors per Gaspar Punter, vicari general i oficial del
bisbat de Tortosa, 1577, gener, 3
+Àpoca de 40 lliures deixades a Pere Arbon+es, 1586, gener, 18
Català i llatí
6 folis [restes del segell del vicari general]

15
1575, gener, 19. Cabassers.

Còpia del testament de Catarina Tamarita, vídua, de Cabassers.
+ Lliurament del testament als marmessors per Gaspar Punter, vicari general i oficial del
bisbat de Tortosa, 1583, maig, 29
Bernat Voltes, prevere i rector de Cabassers
Català i llatí
2 folis [restes del segell del vicari general]



16
1575, octubre, 8

Capítols matrimonials de Joan Castelló, víduo, de la Granja d’Escarp, i Catarina
Revulla, de Cabassers.
Bernat Voltes, prevere i rector de Cabassers
Català
6 folis

17
1575

Memorial de la roba que Joan Morell i la seva muller donen a Catarina Morella,
filla seva i muller de Jaume Gibert, tots de Cabassers.
Català
1 foli

18
1576, febrer, 10. Cabassers.

Testament de Joan Amorós de Cabassers.
+ Clàusula de testimonis de 1576, febrer, 20
Bernat Voltes, prevere i rector de Cabassers
Català i llatí
6 folis

19
1576, juliol, 1

Capítols  matrimonials  de  Joan  Sentís,  víduo  de  la  Torre  de  l’Espanyol,  i
Margarida Domènega, vídua de Cabassers.
Bernat Voltes, prevere i rector de Cabassers
Català
6 folis

20
1577, abril, 21

Capítols matrimonials de Pere Val i Iherònima Arbonessa, tots de Cabassers.
Hieronim Veyà, presbíter i vicari de Cabassers, com a notari en representació de Bernat
Voltes, presbíter i rector de Cabassers
Català i llatí
6 folis

21
1579, octubre, 11. La Granadella.

Amonestacions per al matrimoni de Miquel Pinyol de la Granadella amb Maria
Masipa de Cabassers.
Hieronim Laurador, prevere
Català
1 foli



22
1579, octubre, 11

Capítols  matrimonials  de Miquel Pinyol de la  Granadella  i  Maria  Masipa de
Cabassers.
+Memorial de les robes que Miquel Masip i la seva muller Joana donen a la seva filla
Maria Masipa, muller de Miquel Pinyol
Bernat Voltes, prevere i rector de Cabassers
Català
8 folis

23
1583, novembre, 23

Pere Arbonès,  vicari  de Cabassers,  procurador  de Bernat  Voltes,  presbíter  de
Cabassers,  compareix  davant  de  Dalmau,  oficial  de  la  cúria,  contra  els  jurats  de la
Figuera, a instància dels quals està citat a declarar el rector de Cabassers, i demana que
els jurats siguin condemnats a pagar les despeses de la contumàcia. Declara que Voltes
ha nomenat vicari  de la Figuera a mossèn Joan Soler i reclama que se li  paguin les
rendes del benefici de l’església de la Figuera.
Michael Martí, notari i escrivà del bisbe de Tortosa
Català i llatí
1 foli

24
1584, juliol, 13

Codicil del testament de Joan Amorós, pel qual nomena hereu universal al seu
fill Pere Arnau, per haver mort el seu altre fill que era hereu, Joan Pere.
Pere Arbonès, prevere i vicari de Cabassers
Català
1 foli

25
1590, setembre, 23. Cabassers.

Testament de Petrus Macip.
Català i llatí
4 folis

26
1595, febrer, 5

Capítols matrimonials de Joan Macip de la Plaça i Joana Rogera del Mas, tots de
Cabassers
Pere Macip, prevere i rector de Cabassers
Català i llatí
4 folis



27
1595, febrer, 5

Capítols matrimonials de Joan Roger del Mas i Maria Maçipa de la Plaça, tots de
Cabassers.
Pere Macip, prevere i rector de Cabassers
Català i llatí
4 folis

28
1596, març, 24

Capítols matrimonials de Gabriel Ferrer i Maria Sentissa, tots de Cabassers.
Pere Macip, prevere i rector de Cabassers
Català i llatí
4 folis

29
1596, octubre, 27

Capítols  matrimonials  de  Joan  Roger  del  Mas,  víduo  de  Cabassers,  i  Maria
Arbolina, de la Figuera.
Pere Macip, prevere i rector de Cabassers
Català i llatí
4 folis

30

1596, desembre, 5
Testament de Gabriel Gispert, prevere de Cabassers, , beneficiat del benefici a

invocació dels metges Sant Cosme i Sant Damià a l’hospital de Prades.
Pere Maçip, prevere i rector de Cabassers
+ Signatura de Mateu Masip, prevere, vicari i notari públic de la Bisbal i Margalef
+Àpoca
+ Lliurament del testament als marmessors per Johannes Sentís, arxidiaca, canonge i
vicari general de Tortosa, 1606, novembre, 4
Català i llatí
4 folis [restes del segell del vicari general]

31

1597, maig, 31. La Figuera.
Testament de Catherina Olivera de la Figuera.

Jerònim Torner de Falset, vicari de la Figuera per mossèn Pere Macip de Cabassers
Català
2 folis

32
1597, desembre, 29

Testament de Pere Arnau Amorós de Cabassers.
Joan Vidal, vicari de la Bisbal
Català i llatí
4 folis



33
1597, juliol, 15. La Bisbal.

Còpia del testament d’Andreua Manuela de la Bisbal.
+Lliurament  del testament  als  marmessors per Johannes Sentís,  arxidiaca,  canonge i
vicari general de Tortosa, 1603, novembre, 4
Pere Masip, prevere, rector i notari públic de Cabassers
Català i llatí [segell del vicari general]
2 folis

34
1601, maig, 27

Testament de Magdalena Segura de la Figuera.
Joan Ferrer, prevere i vicari de la Figuera
Català i llatí
2 folis [segell il·legible]

35
1602, abril, 23

Testament de Tecla Gisperta de Cabassers.
+ Clàusula d’acompliment
+ Lliurament del testament als marmessors per Johannes Sentís, arxidiaca, canonge i
vicari general de Tortosa, 1603, novembre, [...]
Pere Macip, prevere, rector i notari públic de Cabassers
Català i llatí
2 folis [segell del vicari general]

36
1602, maig, 8. Cabassers.

Testament de Caterina Anguera, de Cabassers.
+ Clàusula d’acompliment
+ Lliurament del testament als marmessors per Johannes Sentís, arxidiaca, canonge i
vicari de general de Tortosa, 1603, novembre, 4
Pere Maçip, prevere, rector i notari públic de Cabassers
Català i llatí
2 folis [segell del vicari general]

37

1602, maig, 16. Cabassers.
Testament de Pere Ferrer, moliner i pagès, de Cabassers.

Català
4 folis

38
1602, juliol, 8. Cabassers.

Testament de Pere Abella, de Bovera.
Pere Maçip, prevere i rector de Cabassers
Català i llatí
4 folis



39
1602, juliol, 13. Cabassers.

Testament de Pere Gispert, pagès, de Cabassers.
Matheu Masip, prevere, vicari i notari públic de la Bisbal i Margalef per mossèn Pere
Masip, rector de Cabassers
Català i llatí
+ Clàusula d’acompliment
+ Lliurament del testament als marmessors per Johannes Sentís, arxidiaca, canonge i
vicari general de Tortosa, 1603, novembre, 4
Català i llatí
2 folis [segell del vicari general]

40
1603, juny, 20. Cabassers.

Testament de Bertomeu Ferrer, peraire, de Cabassers.
+ Lliurament del testament als marmessors per Johannes Sentís, arxidiaca, canonge i
vicari general de Tortosa, 1608, maig, 19
Pere Maçip, prevere, rector i notari públic de Cabassers
Català i llatí
2 folis [segell del vicari general]

41
1603, setembre, 20

Testament de Bertomeu Miró, pagès, de la Torre de l’Espanyol.
Mateu Masip, vicari de Cabassers
Català i llatí
2 folis

42
1604, agost, 22. Cabassers.

Testament de Pere Amorós, del Mas, terme de Cabassers.
Pere Maçip, prevere i rector de Cabassers
4 folis

43
1604, octurbe, 14. Cabassers.

Testament de Jaume Amorós, estudiant, de Cabassers.
Pere Macip, prevere i rector de Cabassers
Català i llatí
4 folis

44
1605, març, 15. Cabassers.

Pere Masip, prevere i rector de Cabassers, arrenda per tres anys i per 660 lliures
en moneda barcelonesa, a Joan Torner de Tivissa, a Joan Masip del Sitjar de Cabassers, i
a Jaume Amorós de Cabassers, començant el primer de maig, la primícia de la vila i
baronia  de  Cabassers  i  del  districte  de  la  rectoria,  a  excepció  d’un oliverar  que  té
l’abadia i un hort que té el seu germà, Joan Masip, anomenat Hort del Bisbe. franc de
primícia, delme i censos.



Joan Jornet, vicari de la Figuera i la Vilella per Pere Masip, rector de Cabassers
Català i llatí
1 foli

45
1605, maig, 3. Cabassers.

Testament d’Andreu Ferrer, moliner, de Cabassers.
Català i llatí
4 folis

46
1605, juny, 21. Cabassers.

Testament de Caterina Anguera, de Cabassers.
+ Clàusula d’acompliment
+ Lliurament del testament als marmessors per Mateu Jordà, vicari general de Tortosa,
1605, novembre, 8
Pere Maçip, prevere, rector i notari públic de Cabassers
Català i llatí
2 folis [segell del vicari general]

47
1605, juliol, 17

Capítols matrimonials de Gaspar Macip, de Cabassers, en segones núpcies amb
Magdalena Monroja, de Reus.
Joan Castillo, prior de Reus
Català
4 folis

48
1607, febrer, 22. Tivissa.

Antoni Joan Lluís, pagès, de Tivissa, ven a Joan Soler, pagès, de la Figuera, un
censal mort de preu de 30 lliures, pensió de 37 sous amb 6 diners, pel preu de 30 lliures.
+ Àpoca de 30 lliures
Llatí
2 folis

49
1607, desembre, 23. La Figuera.

Mateu  Vallès,  procurador  general  de  la  seva  esposa  Magdalena,  requereix  a
Mateu Sabater, vicari de la Figuera, que presenti un protest a Pere Vidal, batlle general
de la baronia de Cabassers, per demostrar la possessió per part de la seva esposa de la
casa dels seus pares i exigir que el batlle li torni la clau.
Mateu Sabater, prevere i vicari de la Figuera i la Vilella Baixa per Pere Masip, rector de
Cabassers
Català i llatí
1 foli



50
1608, febrer, 11

Capítols matrimonials de Joan Franquet i Joann Veyà, tots de Cabassers.
Pere Macip, prevere, rector i notari públic de Cabassers
Català i llatí
4 folis

51

1609, gener, 8
Testament de Pere Arbonès de Cabassers, prevere i rector de Capçanes.

Pere Maçip, prevere i rector de Cabassers
Català i llatí
4 folis

52
1609, abril, 20

Testament de Joan Vilar, pagès, de Margalef.
Miquel Homdedéu, prevere i vicari de la Bisbal i Margalef per Pere Macip, rector de
Cabassers
Català i llatí
6 folis

53
1609, abril, 26. La Bisbal.

Memorial  de  l’arrendament  dels  béns  dels  povills  de  Pere  Macip  a  veu  de
corredor, a la candela i al més donant, fet a la plaça de la Bisbal, amb presència del
batlle.
Miquel Homdedéu, prevere, vicari i notari públic
Català
4 folis

54
1610, [...], [...]

Testament de Magdalena Segur, vídua, de la Figuera.
*Testimoni, Pere Vidal, batlle general de la baronia de Cabassers
Català i llatí
4 folis

55
1611, juliol, 18. Tortosa.

Carta  de  fra  Iván  del  Valle,  provincial  de  la  província  d’Aragó  dels  frares
Predicadors, al rector, vicari, veïns i habitants de Cabassers, demanant que es fundi una
Cofradia del Roser.
Fra Iván del Valle
Castellà
1 foli [segell dels frares Predicadors]



56
1613, juliol, 26

Testament de Pere Macip de la Canaleta, de Cabassers.
Pere Maçip, rector de Cabassers i vicari de la Figuera i la Vilella Baixa, notari públic
Català i llatí
4 folis

57
1613, desembre, 3. La Figuera.

Lliurament  del  testament  als  marmessors  per  Francesc  Gil,  vicari  general  de
Tortosa.
+ Còpia del testament de Chaterina Revulla, de la Bisbal, 1611, octubre, 1. Escrivà:
Joan Bartà, prevere
Francesc Gil, vicari general
Català i llatí
4 folis + 4 quartilles [segell del vicari general]

58
1614, desembre, 2

Testament de Pere Macip de la Canaleta [de Cabassers]
Pere Maçip, prevere i rector de Cabassers
Català i llatí
4 folis

59
1614, octubre, 5. Cabassers.

El Consell  General  de la  baronia de Cabassers nomena síndics  i  procuradors
generals  per tal  que puguin comprar  blat  i  provisions,  i  els donen amplis  poders de
representació per als assumptes públics i privats de la baronia.
Català i llatí
2 folis

60
1614, novembre, 3

Testament de Joan Homdedéu.
Pere Maçip, prevere i rector de Cabassers
Català i llatí
4 folis + 1 quartilla

61
1617, març, 6 – 1617, desembre, 13. Cabassers.

Fragment de manual notarial amb diversos actes.
Català i llatí
10 folis



62
1617, març, 13

Michael Fabra, notari públic de Vinçà, de la diòcesi d’Elna, reb la testificació de Josep
Guillem, mercader de Perpinyà i procurador del notari de Barcelona Francisco Blanti,
sobre com el monjo de Santes Creus Joannes Bosch va obtenir el benefici  de l’altar
major de l’església d’Illa, amb patronatge d’Antoni Tallalocas.
Llatí
1 foli

63
1620, desembre, 16. El Cogul.

El batlle, jurats i singulars del Cogul venen un censal de preu de 100 lliures i
pensió de 5 lliures a mossèn Pau Dalmau com a tutor i curador dels povills de Pere
Dalmau, difunt, del Vilosell.
+ Àpoca
Pere Sorolla de Lizerassu, notari públic del monestir de Santa Maria de Poblet
Català i llatí
4 folis

64
1620, desembre, 21. Cabassers.

Testament de Magdalena Sentisa.
Miquel Vidal, regent de l’economat i notari de Cabassers per llicència de Lluís de Tena
(Ludovisi Atenas a l’original), bisbe de Tortosa
Català i llatí
4 folis

65
1621, febrer, 1

Testament de Mariagna Olivera, terme de Siurana del lloc d’Albarca
Miquel  Vidal,  prevere  i  beneficiat  de  l’església  parroquial  de  Falset,  regent  de
l’economat de la vila de Cabassers
Català i llatí
4 folis

66
1621, desembre, 26 – 

Fragment de manual notarial amb diversos testaments:
+  Clàusules  finals  d’uns  capítols  matrimonials  sense  identificar,  probablement  de
Margalef, sense data
+ Testament de Moncerrat Arbolí, pagès, de la Bisbal, 1621, desembre, 26, inconclòs
Català
Joan Espital [vicari de la Bisbal]
2 folis



67
1626, octubre, 4. La Bisbal.

Pere Macip i Tecla Macipa, alias Andreua, cònjugues, veíns de la Bisbal, venen
un  tros  de  terra  amb  un  corral  vadívol  situat  a  Margalef  a  Joan  Gibert,  també  de
Margalef, per 19,5 lliures
+Àpoca, 1627, novembre, 2
Joan Espital, vicari de la Bisabl
Català
2 folis

68
1626, octubre, 22. Cabassers.

Taula alfabètica d’un manual notarial i còpies de diversos actes:
+ Taula alfabètica per trobar qualsevol acte d’un manual notarial
+ Àpoca de 12 ducats que fa Joan Homdedéu de Cabassers a Pere Macip de la Vilella
Alta, [no consta any] maig, 18
+ Àpoca de 300 lliures que fa Francisco Castillo, pintor de Flix, a la vila de Cabassers,
per pintar el retaule major de l’església de Cabassers, 1626, octubre, 22
+ Mateu Vallès, del Lloar, promet pagar 6 lliures a Joan Macip del Sitjar de Cabassers i
6 lliures a Pere Domènech del mas de la Morera, 6 de les quals els hi deixaren a casa del
batlle de Cabassers, i les altres 6 les giraren a Tortosa [no consten any ni mes], 19
+  Isabet Macipa, àlias Ballestera, vídua, i el seu fill Mateu Macip, venen un pati o
casalot del carrer Hospital de Cabassers, a Gabriel Sentís, boter, de Cabasser, per 20
lliures, de les que fan àpoca, [no consta any] maig, 24
+ Juan Macip del Perxe promet pagar a Juan Macip del Sitjar, tots dos de Cabassers, 11
lliures i 8 sous, que li deu de blat i de diners deixats, 1621, juny, 12
+ Jaume Amorós, batlle de Cabassers, fa procurador a Antoni Mestre, [1621, juny, 12]
+ Concòrdia entre Mossèn Hierònim Broquetes i mossèn Joan Espital, per la qual aquest
segon ocupa la plaça de vicari de la Bisbal i Margalef durant un any per 35 lliures de
salari
+ Juan Ferrer, espardenyer, de Cabassers, fa un censal de 13 lliures a Pere Morell, també
de Cabassers, amb pensió de 13 sous anuals,  1601, juliol, 2
+ Magdalena Morella nomena procurador al seu germà, Jaume Franquet, pagès de la
Morera i veí de Cabassers, [no consta any], juliol, 4
+Jaume Franquet substitueix a Bernat Ramon Roger de Cabassers com a procurador de
Magdalena Morella, [no consta any], juliol, 4
+Miquel Homdedéu, prevere, nomena procurador a Ramon Roger, de Cabassers, [no
consta any], juliol, 24
+ Margarida Amorós consigna una pensió censal de 70 sous a Juan Macip del Perxe i
Juan Guiamet per tretze misses cantades anuals, assignant pensió de tres sous al rector o
vicari que la canti, un sou per als cantors i un sou a l’administrador, i la resta per la
llumenària
+ Àpoca de 50 lliures que Joan i Pau Cerrà, pare i fill de la Figuera, fan als jurats de la
del mateix lloc  per un censal, 1621, setembre, 1
Hierònim Broquetes, rector de Cabassers
Miquel Homdedéu, prevere i rector de Cabassers
Català i llatí
21 folis



69
1627, setembre, 30

Testament de Caterina, muller de Juan Homdedéu, de Cabassers.
+ Clàusula d’acompliment
+  Lliurament  del  testament  als  marmessors  per  Joannes  Isern,  arxidiaca,  canonge  i
vicari general de Tortosa, 1608, novembre, 6
Miquel Homdedéu, prevere, rector i notari públic de Cabasses
Català i llatí
4 folis [segell del vicari general]

70
1627, agost, 25. Cabassers.

Testament de Pere Dalmau, pagès del Vilosell.
+ Clàusula d’obertura del testament, 1627, novembre, 23
Miquel Homdedéu, prevere i rector de Cabassers
Català
4 folis [segell del rector de Cabassers]

71
1628, febrer, 2. Vilanova.

Carta de Juan Marcó Peraire, forner de Vilanova, a mossèn Miquel Homdedéu,
rector de Cabassers, demanant-li si li vol vendre cent faneques de blat per cent lliures, la
meitat pagadora per Carnestoltes i l’altra meitat per Pasqua.
Juan Marcó Peraire
+Al dors, apunts del testament d’Isabet Nabàs de 6 febrer 1627
Català
1 foli

72
1628, octubre, 22

Testament de Margarida Amorosa y Macipa, de Cabassers.
Català
10 folis

73
1629, abril, 16

Creació d’un censal  mort  de 82 lliures  i  pensió de 82 sous  feta  per  Llorens
Figuerola  i  la  seva  muller  Magdalena  Figuerola,  tots  dos  de  Cabassers,  a  favor  de
mossèn Miquel  Homdedéu,  prevere  i  rector  de Cabassers  i  els  seus  successors  a  la
rectoria, per la celebració de 24 misses i 2 aniveraris per l’ànima de Joan Sentís, primer
marit de Magdalena.
+ Àpoca
Català i llatí
8 folis



74
1629, maig, 2. Cabassers.
La universitat de Cabassers fa un censal de preu de 253 lliures i 10 sous, de pensió 253
sous i 6 diners, a Joan Masip del Sitjar, per comprar blat per a la botiga del comú de
Cabassers.
+Àpoca
Llatí
8 folis

75
1631, gener, 18

Joan Vall, batlle general de la baronia de Cabassers, fa inventari dels béns de
Petronilla Tarragó, com ella havia disposat que es fes al seu testament.
Jusep Amorós, notari substitu de Joan Vall, batlle general
Català
6 folis

76
1638, febrer, 28

Els jurats de Margalef, com a procuradors de l’ermita de Sant Salvador, dita la
Tornera, i administradors del testament de mossèn Joan Espital, dónen a mitges el terç
de 200 arnes que Espital ha deixat en benefici de Sant Salvador a Joan Estadella de la
Palma, per termini de 6 anys.
+El mateix tracte amb el terç de 60 arnes que Espital ha deixat a Joan Rebull de la
Bisbal.
Català
2 folis

77
1646, febrer, 4. El Masroig.

Bernat  Macip,  moliner,  i  Josep  Amorós,  pagès,  tots  dos  de  Cabassers,
marmessors  i  executors  del  testament  de  Margarida  Macipa  Amorosa,  vídua  de
Cabassers, venen un censal mort de preu de 100 lliures i pensió 100 sous pres per la
universitat de la Torre de l’Espanyol, a Pere Adrià Soler de la Figuera.
+Àpoca
+Diligència  de  Gabriel  Pellicer,  rector  de  la  Torre  de  l’Espanyol,  fent  constar  la
notificació  als  jurats  de la  Torre de la  venda del  censal  (del  que són deutors),  i  en
reconeixen la propietat a Pere Adrià Soler.
Andreu Casals, prevere del Masroig
Català i llatí
4 folis

78

1647, desembre, 9. Cabassers.
Els jurats  de la universitat  de Cabassers fan àpoca a Francesc Monfort  de la

Reial Audiència del Principat de Catalunya, de 2 lliures, que van rebre de mans de fra
Joan  Aragonès,  monjo  de  la  Cartoixa  de  Scala  Dei,  com a  salari  per  haver  portat
municions de guerra en tres cavalcadures de Montblanc a Flix.
Gabriel Sans, prevere, rector i notari públic de Cabassers



Català i llatí
1 foli

79
1648, agost, 13

La universitat de Cabassers ven a la rectoria i comunitat de l’església de Garcia
un censal de preu de 100 lliures i pensió 10 lliures, 13 sous i 4 diners.
+Àpoca
Gabriel Sans, rector de Cabassers
Català i llatí
12 folis

80
1648, novembre, 11. La Figuera.

Àpoca de lluïció d’un censal mort de preu de 10 lliures i pensió 10 sous que
Gabriel Guiamet, dels masos del Lloar, prestava a Miquel Nolla, també del Lloar.
+Àpoca de lluïció d’un censal mort de preu 30 lliures i pensió 30 sous que Francesc
Pepió major i Francesc Pepió major, de la Vilella Baixa, prestaven a Joan Segur de la
Figuera, 1631, desembre, 8.
+Àpoca de lluïció d’un censal mort de preu de 30 lliures i pensió de 30 sous que fa
Marianna Pepiona de la Vilella Baixa, vídua de Francesc Pepió, a  Francesc Soler de la
Figuera, 1648, octubre, 8.
Català i llatí
5 folis

81
1650, juliol, 14 – 1653, octubre, 1

Foli  número  42  del  primer  llibre  de  babptismes  de  l’arixu  parroquial  de
Cabassers.
+ 1650, juliol, 16, bateig de Mariagna Bonaventura de la Figuera
+ 1650, agost, 6, bateig de Gabriel Salvador de la Figuera
+ 1653, octubre, 1, bateig de Maria Àngela Giberta, de Cabassers
Gabriel Sans
Català
2 folis 

82
1651, març, 20

Joan Masip ven a Josep Amorós una heretat a l’Horta del Riu de Cabassers pel
preu de 24 lliures.
+ Àpoca
Pere Roher, vicari i notari públic de la Bisbal
Català
2 folis

83
1652, maig, 15. Cabassers.

Francesc Macip àlias Fuster ven a Josep Alsamora, pagès, tots dos de Cabassers,
i per preu de 30 lliures, l’heretat dita el Mas, a la partida de Cavaloca.
+Àpoca



Gabriel Sans, prevere, rector i notarí públic de Cabassers
Català i llatí
4 folis

84
1657, juliol, 31. Cabassers.

Mateu Ferrer, de Cabassers, renuncia a una heretat situada a la partida de l’Horta
del  Riu,  a  favor  del  rector  de Cabassers,  Gabriel  Sans,  com a senyor directe  sobre
aquella heretat.
+  Nota  [de  Josep  Ortiz]  de  18/09/1814  fent  constar  la  propietat  d’aquella  mateixa
heretat al 1814
Salvador Bordes, notari públic de Tortosa
Català i llatí
4 folis

85
1658, febrer, 3. Flix.

Montserrat  Josep  Roger,  de  Cabassers,  ven  a  Miquel  Carim  de  Vinebre,  un
censal mort de 112 lliures i 10 sousi pensió el novè dles fruits de la vila d’Ascó.
+ Àpoca
+Intima a l’oficial del novè de Flix, 29/07/1658
+Intima a l’oficial del novè d’Ascó, 10/02/1659
Pere Pau Oriol, de Barcelona, notari de Flix
Català i llatí
2 folis

86
1659, setembre, 19 – 1660, febrer, 26

Execucions de qüèsties i talls impagats de la vila de Cabassers
Blay Rosselló, escrivà [de la cort del batlle]
Català
4 folis

87
1659, desembre, 18

Joan Amorós, síndic i procurador de la vila de Cabassers, fa relació dels censals
que va vendre a vafor del rector de l’església de Cabassers
Joan Abril, notari de Tortosa
Català
4 folis

88
1660, gener, 7. Cabassers.

Capítols matrimonials entre Mateu Letxa, víduo, de Flix, i Mònica Domingo, de
Cornudella.
Gabriel Sans, prevere, doctor en santa teologia i rector de Cabassers
Català i llatí
4 folis



89
1660, març, 16. Cabassers.

Expedient  instruït  pel  batlle  de  Cabassers,  a  instància  dels  jurats,  per  tal  de
sol·licitar permís al baró per a vendre el fron de pa de la vila, degut als deutes que havia
ocasionat l’allotjament de soldats de cavalleria, i per tenir abastida la botiga de blat.
+Sentència de l’assessor fiscal autoritzant la venda
+Valoració de prohoms d’una heretat anomenada la Foya, venuda per la universitat de
Cabasses, 1660, març, 17
+Expedient  instruït  pel  batlle  de la  Vilella  Baixa,  a  instància  dels  jurats,  per  tal  de
sol·licitar permís al baró per a vendre el forn de pa de la vila, degut als deutes que havia
ocasionat l’allotjament de soldats de cavalleria, i per tenir abastida la botiga de blat.
1660, abril, 26
+Sentència de l’assessor fiscal autoritzant la venda
Blai Rosselló, notari i escrivà de la cúria de la vila i baronia de Cabassers
Català i llatí
16 folis

90
1666, octubre, 31. Cabasses.

Trasllat d’una àpoca de lluïció de censal que la universitat  de Cabassers fa a
Maria Ferrer, vídua del mateix lloc, per nou lliures, sis sous i divuit diners, 1593, agost,
3.
Gabriel Sans, rector de Cabassers
Català i llatí
2 folis

91
1677, octubre, 11. Cabassers.

Juí de prohoms per a dirimir el litigi entre Franchest Masip de l’Ostal, com a
procurador de la seva nora Maria Masip, i Pere Nabàs, per l’execució de les propietats
de Bernat Masip per l’impagament de la pensió d’un censal.
+Sentència de Lluís Fuster, assessor ordinari, 1677, novembre, 3
Blai Masip, escrivà de la cort del batlle
7 folis + 3 notes cusides [segell de la cort de la baronia de Cabassers]

92
1681, març, 6

Registre de la cort del batlle de la vila i baronia de Cabassers.
+Concòrdia entre els terratinents de Cavaloca, 1681, març, 6
+Intima a la muller de Pere Sentís perquè pagui un deute de blat a Pere Masip, 1683,
setembre, 30
+Pau i treva entre Bernat Alberich i Joan Roghé del Mas, 1683, octubre, 4
+Cinc donatius per les panxes que aplega Pere Joan Arbonès, 1683, novembre, 11
+Dos donatius pel tall que aplega Bernat Masip, [1683], novembre, 21
+Decepció de Miquel Bertalomeu i Pere Andreu Vidal, 1683, novembre, 22
+Intima de Jerònim Vidal a Gisperta i Maria de les despeses d’una pensió que fan als
capellans de Flix, 1683, novembre, 4
+Pagament de Joan Roselló del que deu al Nom de Jesús, 1684, gener, 21
+Cobrament de les qüèsties que diverses persones deuen als jurats, [1684], gener, 22
+Donatiu pel tall del mestre que aplega Josep Alsamora, 1684, gener, 22



+Arrendament  en subhasta pública de l’ort  anomenat Baixadó de Joan Masip, 1684,
gener, 22
+Intima a Joan Gispert de les despeses qeu farà Monreal de la Fatarella per cobrar el
que li deuen de blat, 1684, gener, 22
+Intima a Micolau Anparosa,  mestre de cases, a instància  de Magdalena Alsamora i
Gavaldà, perquè no pagui la pensió anual de 40 sous a mossèn Pere Alsamora perquè li
ha donat a ella en dot.
Blai Masip, escrivà de la cort del batlle de Cabassers
Català i llatí
2 folis

93
1683, novembre, 15. Cabassers.

Establiment d’una fuïna als masos del Lloar, per a fondre plom i mena, a favor
de Miquel Llorens, amb un cens de sis diners. 
Gabriel  Sans,  prevere,  rector,  doctor  en  santa  teologia  (DST)  i  notari  públic  de
Cabassers
Català i llatí
6 folis

94
1693, febrer, 23

Subhasta dels béns de Joan Sentís, difunt, per pagar la part corresponent a la
pensió d’un censal que ell i d’altres li feien a la rectoria de Cabassers.
Blai Masip, escrivà de la cort del batlle de Cabassers
Català
16 folis [segell de la cort del batlle de Cabassers]

95
1693, abril, 28. Falset.

Comunicació del batlle i jutge ordinari de Falset al batlle de Cabassers, on li fa
saber la sentència del procés de Jaume Pellisser de Porrera, com a curador de la povilla
filla  del  difunt  Matheu  Bou,  també  de  Porrera,  contra  Elisabet  Roher,  vídua,  de
Cabassers,  per l’impagament  de 75 lliures  corresponents  a  30 pensions d’un censal.
L’import s’executa sobre els béns d’Elisabet Roher.
Català i llatí
3 folis units verticalment [segell de la cort del batlle de Falset]

96
1697, setembre, 25

Redotació  de  la  capellania  de  l’altar  de  Sant  Joan  Baptista  de  l’església  de
Cabassers  fundada  el  1622  per  Maria  Monastre,  per  part  del  rector  i  jurats  de  la
universitat de Cabassers.
Llatí i castellà
Josephum Gregorium Alaix, notari públic de Cretes
6 folis



97
1701, setembre, 27. Cabassers.

Àpoca  de  lluïció  d’uns  censals  que  sumen  99  lliures,  que  fan  els  jurats  de
Cabassers, com a administradors dels aniversaris de l’església, a Joan Vall.
Petri Fabrés, prevere, Sancta Teologia Doctor (STD), rector i notari públic de Cabassers
Català, llatí i castellà
4 folis

98
1703, maig, 23. Margalef.

Declaració jurada de Joan Gibert, de Margalef, sobre un incident que va passar
55 anys enrera al Sitjar de Cabassers, on el batlle general de la baronia de Cabassers va
demanar al batlle general del comtat de Prades, que es passejava amb la vara de batlle,
que l’amagués o la hi trencaria.
+1703, maig, 25. Cabassers. Estimació de valor de dues heretats del terme de Cabassers:
els Tormegals, a la partida dels Eixarts, i una altra de la partida del Peiró. I de dues més
del terme de la Bisbal: Hort Més Amunt, partida de l’Horta, i el molí fariner de la dita
vila.
Pere Fabrés, rector de Cabassers i notari públic
Català
2 folis

99
1703, agost, 6. Cabassers i Margalef.

Procés pel furt de gallines i conills que van robar a Mateu Masip del Sòl del
Perxe i a Jusep Masip del Grau, tots dos de Cabassers, el dia de Sant Salvador. S’acusa a
Franchest Rogé, Franchest Nabàs i Domingo Llecha, tots de Cabassers, d’haver robat
els animals i haver-los portat a Margalef per menjar-se’ls el dia de Sant Salvador.
+ Sentència de l’assessor Borràs provehint que els tres acusats siguin caputrats i tancats
a la presó, i que no en surtin fins que altra cosa no sigui provehida, 1703, agost, 19.
Joan Farré, substitut d’escrivà. Continuat per Blai Masip, escrivà de la cort del batlle de
Cabassers
Català i llatí
14 folis

100
1703, octubre, 19. Cabassers.

Sumària  de testimonis  per averiguar  qui s’ha cagat  al  brancal  de la porta  de
Mateu Masip del Perxe, de Cabassers, repetides vegades, i de nit. La sumària es troba
inconclosa.
Blai Masip, escrivà de la cort de la batllia general de la baronia de Cabassers
Català
10 folis

101
1704, abril, 22

Llibre del benefici  de l’altar  del Roser de l’església de Cabassers, fundat per
Pere Alsamora, prevere i vicari de l’església de Poboleda, i Joan Alsamora, prevere de
Prades i beneficiat de la de Poboleda, germans, residents a Cabassers, essent el primer
beneficiat Pere Alsamora.



Jaume Revull, notari de Tortosa
Català, llatí i castellà
46 folis

102
1704, març, 1

Capítols matrimonials entre Isidro Roger del Mas i Magdalena Amorós del Mas,
terme de Cabassers.
Pere Fabrés, prevere i rector de Cabassers
Català i llatí
4 folis

103
1704, maig, 4. Cabassers.

Capítols matrimonials entre Joan Veyà i Tecla Roger, tots dos de Cabassers.
Pere Fabrés, prevere i rector de Cabassers
Català i llatí
4 folis

104
1704, juliol, 16. Cabassers.

Acte de venda d’una heretat de terra herma, situada a la partida de les Vinyes de
Cabassers, feta per Miquel Macip de la Bassada de Mitja Vila, com a curador dels béns
del difunt Pere Escariol, a Francisco Amorós, com a més donant de l’encant públic que
es va fer d’aquesta heretat a la plaça de Cabassers, per preu de 8 lliures i 2 sous.
Pere Fabrés, prevere, rector i notari públic de Cabassers
+Àpoca
Català i llatí
2 folis

105
1704, agost, 9

Possessió del benefici del Roser de l’església de Cabassers, fundat per mossèn
Pere Alsamora i mossèn Joan Alsamora, germans, per part de Pere Alsamora.
Pere Fabrés, prevere, doctor en Santa Teologia, rector i notari de Cabassers
Català i llatí
4 folis

106
1704

Llibreta de comliment pasqual de Cabassers
Català
8 quartilles

107
1707, abril, 11

Execució de béns de Pau Vidella a instància d’Andreu Perelló
+Rebut de blat rebut per Jaume Revull del masover del doctor Metó
Català
1 quartilla



108
1709, abril, 29. Tarragona.

Benefici  de 160 lliures que institueix Joan Alsamora,  de Cabassers, rector de
Poboleda, a la capella de la Casa dels Orfes de Tarragona, sota l’advocació de sant Joan
i sant Pere.
+Àpoca, 1709, octubre, 15
Raimundi Pons, notari de Tarragona
Català i llatí
14 folis

109
1709, desembre, 6

Trasllat  del  testament  de  Pere  Amorós  del  Mas,  de  Cabassers,  de  1637,
desembre, 12.
Onofre Revull de Fareca, prevere i rector de Cabassers
Català i llatí
6 folis

110
1710, novembre, 5. Cabassers.

Josep Masip de la Iglésia, pagès, i Josep Gibert, moliner de farina, tots dos de
Cabassers, venen a Joan Vall, pagès també de Cabassers, un censal mort de preu 200
lliures i pensió de 200 sous.
Onofre Revull i de Fareca, prevere, STD i rector de Cabassers
Català i llatí
2 folis

111
1712, juny, 2

Còpia d’unes sentències de prohoms fetes a instància de Mariana Solanelles, que
demanda a Mateu Masip perquè li pagui les despeses que va haver de fer per motiu
d’una  malaltia  que  va  tenir,  així  com vuit  faneques  de  blat,  segons  el  que  havien
establert en una concòrdia que Mateu Masip ha incomplert.
+Sentència d’Antoni Pinyana, assessor fiscal
Blai Masip, escrivà de la cort de la batllia general de Cabassers
Català i llatí
6 folis [segell de la cort del batlle de Cabassers]

112
1713, gener, 24. Cabassers.

Capítols  matrimonials  entre  Joan Escoda,  pagès  de  la  Torre de l’Espanyol,  i
Madalena Llecha de Cabassers.
+ Clàusula addicional d’Àngela Escoda i Vives, mare de Joan Escoda, instituint-lo com
a hereu universal, 1713, febrer, 20.
Onofre Rebull de Fareca, prevere i rector de Cabassers
Català i llatí
4 folis



113
1716, maig, 31. Cabassers.

Josep Morell i Josep Homdedéu, jurats de la universitat de Cabassers, després de
consultar el consell geneneral, convocat per aquest propòsit, nomenen síndic procurador
de la universitat a Pere Nabàs per reclamar un censal als povills de Tolrà, de Móra.
Onofre Revull, prevere, STD, rector i notari públic de Cabassers
Llatí
2 folis

114
1717, juny, 18. Cartoixa de Scala Dei.

Carta de fra Joseph ]...[ al conrer de Scala Dei demanant-li, per ordre del Pare
Prior,  que  sol·liciti  còpia  de  les  partides  de  bateig  de  diversos  testimonis  que  han
d’intervenir en un acte de concòrdia, de Cabassers i l’Aleixar.
+Redirecció  del  conrer  a  Onofre  Revull,  rector  de  Cabassers,  demanant-li  el  que
sol·licita el Pare Prior.
Català
1 foli

115
1718, maig, 1. El Masroig.

Josep Roger de la Figuera ven un censal de preu 10 lliures i pensió 10 sous a
Joan Masip, paraire de Cabassers.
Pere Masip, prevere, STD, rector  i notari públic d’el Masroig
Català i llatí
4 folis

116
1720, abril, 20

Capítols matrimonials entre Isidro Roger, víduo de Madalena Amorós, i Maria
Llaurador i Arbonès, vídua de Joan Miró,.
Onofre Revull i de Fareca, prevere i rector de Cabassers
Català
2 folis

117
1720

Llibre de rendes de l’hospital, amb l’actualització de les rendes endarrerides per
causa de la guerra, en presència de Francesch Letxa, batlle general, i Joseph Nabàs, Joan
Abella  i  Jaume  Macip,  regidors.  Conté  diverses  anotacions,  fins  al  1799,  incloient
inventaris.
Onofre Revull i de Fancea, rector de Cabassers
10 folis

118
1722, desembre, 23

Nota del rector de Marçà sobre l’àpoca que el pare prior del convent de Sant
Marçal, del terme de Marçà, signà per la lluïció del censal que els feien Gabriel Rogé,
primer, i Matheu Massip, després, tots dos de Cabassers.
Joseph Marçà, prevere i rector de Marçà



1 quartilla

119
1724, gener, 18

Creació d’un censal de preu de 140 lliures i pensió de 140 sous per part de Joan
Homdedéu, pagès de Cambrils, a favor de mossèn Joan Alsamora, prevere de Falset.
+Àpoca
+Diligència de registre a l’Oficina de Hipotecas de Tarragona, 1816, agost, 6
Thomas Cortadelles, prevere, vicari i notari públic de Falset
Català, llatí i castellà
4 folis

120
1724, febrer, 24

Fundació d’un benefici  perpetu a l’església de Cabassers, sota l’advocació de
sant Pere i sant Joan, per  Joan Alsamora, prevere de l’església de Falset.
Jaume Revull, notari de Tortosa i escrivà de la cúria eclesiàstica
Català i llatí
6 folis

121
1724, maig, 4. Cabassers.

Marià Vilar, prevere, ecònom i administrador del benefici de sant Joan Baptista
de l’església de Cabassers, estableix a Josep Bonet, pagès de Poboleda, un tros de terra
erma al terme dit de l’Abadessa, del Priorat de Scala Dei, que és titularitat del benefici,
a canvi d’un cens de 24 sous anuals.
Marià  Vilar,  prevere,  ecònom i  administrador  del  benefici  de  sant  Joan Baptista  de
l’església de Cabassers
Català i llatí
2 folis

122
1725

Llibreta de compliment pasqual.
Català
8 quartilles

123
1732, abril, 8

1652, març, 5. Trasllat d’un censal que la universitat de Cabassers pren al Basi
de les Ànimes del Purgatori de l’església de Cabassers de preu de 50 lliures i pensió de
50 sous.
+Àpoca
+1645, octubre, 15, còpia d’un censal que la universitat de Cabassers pren al Basi de les
Ànimes del Purgatior de l’església de Cabassers de preu de 160 lliures i pensió 160 sous
+Àpoca
+Diligència fent constar la condició de trasllat dels documents anteriors
Dominius Sentís, prevere, beneficiat, vicari i notari públic de Cabassers
Català i llatí
5 folis



124
1732, novembre, 16. Cabassers.

Àpoca que signa Isidro Roger a Maria Llaurador de la dot que li ha aportat.
Català i llatí
2 folis

125
1733, abril, 20. Cabassers.

Juí de prohoms per una reclamació que fa Victòria Ballester a Salvador Carnasa
perquè li pagui 18 o 20 corteres de blat.
+Sentència de Juan Bautista Lleyda, assessor fiscal, desestimant la demanda de Victòria
Ballester, 1733, maig, 5
Joan Veyà, escrivà de la cort del batlle de Cabassers
Català, llatí i castellà
4 folis [segell de la cort del batlle de Cabassers]

126
1734, abril, 1

Examen ocular del cadàver de Mateu Macip, inspeccionat pel doctor i el cirurgià
de Cabassers, a instància de Joseph Gibert, batlle.
+Execució de béns a casa de Josep Abella, 1733, gener, 26
Catlà
1 quartilla

127
1734, abril, 4

Capítols matrimonials entre Joseph Llecha i Maria Amorós del Mas, tots dos de
Cabassers.
Domingo Sentís, prevere i vicari de Cabassers pel doctor Onofre Revull i de Fancea,
rector
Català
3 folis

128
1735, novembre, 22 – 1735, desembre, 3. Cabassers.

Fragment de manual notarial.
+Acte  fragmentari  d’un  arrendament  per  1400  lliures  que  fan  Gabriel  Macip  de
Cabassers i Joan Ugel del Masroig
+Concòrdia  entre  l’Ajuntament  de Cabassers i  Francesc Llecha,  moliner, per anar  a
moldre el blat al seu molí, 1735, novembre, 22
+Revocació de la concòrdia anterior, 1736, juliol, 16
+Acte de venda d’un corral, que Pere Nabàs i Joan Nabàs, pare i fill, venen a Josep
Nabàs pel preu de 6 lliures, 1735, desembre, 3
+Àpoca
Onofre Rebull, rector de Cabassers
Català i llatí
4 folis



129
1740

Llibreta de compliment pasqual.
Català
8 quartilles

130
1753, juny, 23. Cartoixa de Scala Dei.

Testament de fra Joan Antoni Pastor, monjo de la cartoixa de Scala Dei.
Francesc Alberto, prevere i rector de Cabassers
Català 
2 folis

131
1756, octubre, 14

Testament de Maria Bru Llecha.
+Diligència d’acompliment
Francesc Alberto, rector de Cabassers
Català
2 folis

132
1757

Llibreta de compliment pasqual.
Català i llatí
8 quartilles

133
1758, novembre, 20

Llibreta de cobraments de les obres pies arran de la visita episcopal del 20 de
novembre del 1758
Català
8 folis

134
1761, gener, 18

Manuel Paradell de la Bisbal fa àpoca de 75 lliures al rector i beneficiats de
Cabassers per un censal al 3%
Francisco Vilaplana, mestre d’orgue de Cabassers
Català
2 folis

135
1762

Llibreta de compliment pasqual.
Català i llatí
8 quartilles



136
1763, març, 20

Testament de Miquel Roiger de Margalef.
Francisco Albert, rector de Cabassers i de la sufragànea de Margalef
Català
2 folis

137
1765, març, 16

El rector i clero de Cabassers demana al vicari general, oficial i visitador del
bisbat de Tortosa que faci pagar les anyades de 12 lliures que se li deuen del pa de puja
per al manteniment de mestre d’orgue i minyons.
+Resolució del vicari general, ordenant el pagament de les anyades i el registre de la
comptabilitat  de la fundació, amb anotacions del que es cobri i el que es gasti. Així
mateix,  ordena  al  batlle  de  Cabassers  que  auxiliï  al  rector  i  clero  a  aconseguir  els
cobraments.
Joachin Aragonés, secretari del Vicari General
Català i castellà
2 folis [segell del Vicari General]

138
1768, febrer, 15

Clàusula hereditària del testament de Domingo Llecha.
Domenicus Sentís, regent de l’església de Cabassers pel rector Francisco Alberto
Català i llatí
2 folis

139
1769, agost, 7. Tortosa.

Carta  del  bisbe de Tortosa  al  rector  de Cabassers  fent-li  saber  que ha donat
llicència al vicari de la Vilella Alta per a predicar i confessar al bisbat de Tortosa, així
com  agraïnt-li  el  donatiu  de  100  lliures  ardits  que  ha  fet  per  a  la  construcció  de
l’església de la Vilella Baixa.
Bernardo Velarde, bisbe de Tortosa
Castellà
2 folis

140
1770, juny, 3

Testament de Josep Borràs, cirurgià de Gandesa, i habitant a Cabassers.
Domingo Sentís, rector de Cabassers
Català
2 folis



141
1772, juliol, 18

Testament de Maria Llecha y Amorós.
Francisco de Mazas, rector
Català
4 folis

142
1772, agost, 14

Testament de mossèn Joseph Masip, beneficiat de l’església de Cabassers.
Domingo Sentís, prevere i vicari per Francisco de Mazas, rector
Català i castellà
2 folis

143
1772, octubre, 6

Testament de Joseph Llecha, pagès, del Mas.
Domingo Sentís, prevere i vicari per Francisco de Mazas, rector
Català i castellà
2 folis

144
1772-1809

Llibre de rendes de l’hospital de Cabassers, amb dues visites pastorals del bisbe
de Tortosa Bernardo Velarde.
Català i castellà
14 folis

145
1773, novembre, 18

Còpia del reglament de les càrregues i despeses que s'hauran de pagar del fons
de propis i arbitris.
Francisco Monte, secretari de l'ajuntament de Cabassers
Castellà
7 folis

146
1778, juny, 7

Nota de les contribucions a l'hospital de Cabassers.
+1779, abril, 12, nota fent constar una despesa per a pagar el cirurgià per haver curat un
noi per la mossegada d'un gos rabiós.
Francisco Mazas, rector
Castellà i català
2 folis



147
1794, maig, 28

Testament de Pere Joan Crivillé.
Francisco Navarro, ecònom de l'església de Cabassers
Català
2 folis

148
1792, febrer, 8

Testament de Rosa Gisbert
José Mur, rector
Català
2 folis

149
1795, febrer 17

Testament de Jacinto Bru
Joseph Mur, rector de Cabassers
+1797, setembre, 13, testament de Joan Llecha
Joseph Castellví
Català
1 foli

150
1807

Informe sobre la recol·lecció del delme i primícia de la Baronia de Cabassers.
Castellà i català
3 folis

151
1814, novembre, 3

Carta de Joaquín Vilanova, d'El Molar, a Joseph Ortiz, rector de Cabassers, sobre
el cobrament d'uns deutes
Joaquín Vilanova
Castellà
2 folis

152
1814, setembre, 11

Joseph Ortiz,  rector de Cabassers demana al  batlle  Francisco Gibert  que faci
desllindar les finques que paguen primícia i delme a la rectoria de Cabassers, segons els
capbreus de 1564 i 1603.
+1814,  setembre,  12,  Francisco  Gibert,  batlle  de  Cabassers,  pren  confessió  a  cada
posseïdor  de les finques que paguen primícia  i  delme a la rectoria  de Cabassers de
reconeixement al rector com a senyor de dits drets, amb llista de 63 finques.
+1814, setembre, 18, Certificat de Francisco Gibert, batlle de Cabassers, conforme els
jurats nomenats per ell han desllindat les finques recollides a la llista anterior.
+Llista dels capbreus que recullen els drets sobre les finques anomenades.
Joseph Ortiz, rector, i Francisco Gibert, batlle de Cabassers



Català
10 folis, enquadernat amb pergamí

153
1819, gener, 27

Circular de Crédito Público, Comisión Subalterna de Tortosa
+ 1819, febrer, 14, resposta del rector de Cabassers.
Nicolás Passanau
Joseph Ortiz
Castellà
2 folis

154
1819, juliol, 8

Rebut de les despeses d'una causa promoguda pel rector de les Teixetes.
Llorens Porrera, notari
Català
1 foli

155
1821

Carta  de  l'alcalde  de  la  Torre  al  de  Cabassers  sobre  la  suspensió  de  les
amonestacions d'un matrimoni.
-1821, novembre, 21

Diligència de Francisco Miró, alcalde constitucional de Cabassers, fent constar
la rebuda de la carta.
Castellà
1 foli

156
1821, desembre, 6

Carta de l'alcalde de Cabassers al de la Torre de l'Espanyol sobre l'objecció a un
casament.
+1821, desembre, 7. Diligència de l'alcalde de la Torre de l'Espanyol per a fer constar
que ha llegit el contingut de la carta als reclamants.
Francisco Miró, alcalde de Cabassers
José Antonio Jornet, alcalde de la Torre de l'Espanyol
Castellà
2 folis

157
1821, desembre, 20

Resolució sobre l'objecció a un casament.
Josè Prous
Castellà
2 folis



158
1821

Carta de nuestro Santísimo Padre dirigida al excelentísimo cardenal de escala
arzobispo de Toledo. Imprès.
Reimprès per Joseph Cid, Tortosa
Castellà
2 folis

159
1822, maig, 24

Carta  de  la  junta  eclesiàstica  de  Tortosa  sobre  l'arrendament  de  mig  delme.
Imprès.
+ 1822, maig, 30. Resposa del rector de Cabassers
Joseph Ortiz, rector de Cabassers, sobre l'estat lamentable de la collita de l'any i les
expectatives econòmiques de l'arrendament del mig delme de la Baronia.
Castellà
2 folis

160
1824, abril, 22

Breu del Papa Pius VII. Imprès.
Castellà
4 folis

161
1826, gener, 15

Circular  de la  Junta de repartimiento del Subsidio eclesiástico,  per la que es
demana a la parròquia de Cabassers que especifiqui els béns que posseeix i hagi adquirit
deprés del Concordat de 1737, les rendes incobrables des del 1817 i les finques que
s'hagin fet improductives.
+ 1826, febrer, 4. Resposta del rector de la parròquia al sol·licitat
Joseph Ortiz, rector 
Castellà
2 folis

162
1826, març, 27

Pressupost de restauració de l'església de la Figuera.
Miguel Valls, secretari de l'Ajuntament de la Figuera
Castellà
1 foli

163
1826, abril, 6

Esborrany de carta a Perdo Serrano, apoderat del Novè i Excusat del bisbat de
Tortosa, sobre la recaptació del Reial Novè per a la reparació de l'església de la Figuera.
Joseph Ortiz, rector 
Castellà
1 foli



164
1826, abril 25

Sol·licitud al capellà de Cabassers de certificat per a l'abonament del Reial Novè
per a les obres de l'església de la Figuera.
Damián Gordo Sáez
Castellà
1 foli

165
1826, maig, 28

Sol·licitud de l'Ajuntament de la Figuera al rector de Cabassers de pagament de
jornals.
Miguel Valls, secretari de l'Ajuntament de la Figuera
Castellà
1 foli

166
1827, febrer, 23

Carta a Joseph Ortiz,  rector de Cabassers, sobre un pleit  de Joseph Roger de
Margalef amb la ciutat de Barcelona per uns molins.
Carlos Figuerola
Castellà
2 folis

167
1823-1829

Rebuts del subsidi eclesiàstic de 1823 a 1829
Castellà
14 quartilles

168
1835, juliol, 25

Salconduït a militars per a la persecució de rebels.
José Queraltó, secretari
Castellà
1 foli

169
1840, agost, 24

Carta del Sotscolector d'Expolios y Vacantes del Bisbat de Tortosa a l'ecònom de
la parròquia de Cabassers, demanant l'estat de les rendes d'un molí fariner.
Castellà
2 folis



170
1840, setembre, 14

Carta del sotsdirector d'Expolios y Vacantes del Bisbat de Tortosa a l'ecònom de
la parròquia de Cabassers nomenant-lo administrador i recaptador dels censos sobre els
molins fariners de la Baronia de Cabassers.
Castellà
1 foli

171
1842, octubre, 12

Còpia del testament de Francisco Gibert Martí, vicari de la Vilella Baixa, de 8
d'agost de 1828.
Pere de Aguilar, notari 
Català
4 folis + 1 nota

172
1855, setembre, 1

Circular de l'Administració Diocessana de Tortosa, demanant les quantitas de les
rendes que el clero ha deixat e cobrar per a reclamar-les al govern. Imprès.
Francisco Monserrat, prevere
Castellà
1 foli

173
1876

Quadern minutari de matrimonis de l'església de Cabassers.
Pablo Margalef, prevere
Castellà
6 folis

174
1898, desembre, 20

Inventari dels ornaments de l'església, ermita i abadia de Cabassers.
Antonio Gordó, prevere, regent
Castellà
1 foli

175
SD (S. XVIII)

Trasllat de l’acte de transacció i concòrdia de 1638 entre el rector de la parròquia
de Cabassers i els habitants dels masos del Lloar, terme de la Figuera i sufragània de
Cabassers.
+Sentència de la Reial Audiència de Barcelona per la qual es condemna els habitants del
Lloar a pagar al rector de Cabassers les dues quarteres i tres cortans de blat que estipula
la concòrdia.
Català i llatí
4 folis + 4 folis



176
SD

Compendi de les rendes de l'església de Cabassers. Incomplet.
Llatí
4 folis

177
SD

Acte de constitució d'un censal de 25 lliures de mota de Caterina Serres, vídua
de Josephus Domènech, de la Vilella Alta. Incomplet.
Llatí
2 folis

178
SD

Esborrany d'uns capítols matrimonials. Incomplet.
Llatí
2 folis

179
SD

Capítols matrimonials de Francesch Bru i Maria Gibert
+Capítols matrimonials de Joan Llaberia i Isabeta Sentís
Català
2 folis

180
SD

Capítols matrimonials de Joan Riquer i Mariagna Franquet. Esborrany o trallat
inconclòs.
Català
4 folis

181
SD

Capítols matrimonials de Joan Roger del Mas i Maria Nabasa.
Català
4 folis

182
SD

Esborrany d'una carta de Joseph Ortiz, rector de Cabassers, al bisbe de Tortosa,
sobre l'aigua de reg.
Castellà
2 folis



183
SD

Còpia del delmari de la Baronia de Cabassers
Francisco Alberto
Català
1 foli

184
SD

Llibre de les rendes de l'església parroquial de Cabassers, a raó del 3% que an de
pagar els censalistes.
Castellà
24 folis, enquadernat

185
SD

Permuta del benefici de Sant Joan. Fragment (portada)
Català
1 foli

186
SD

Nota sobre els molins de Joseph Roger de Margalef establerts al segle XVIII.
+Nota sobre les dificultats per a casar-se de Maria Escoda, per no haver-hi homes sense
grau de parentiu prohibit per a ella.
Castellà i català
1 foli

187
SD

Esborrany  de  carta  amb  la  queixa  de  l'Ajuntament  de  Cabassers  per  la
desassistència als feligresos dels tres beneficiats de la parròquia pel fet de no residir-hi.
Castellà
1 foli

188
SD

Llicència a  Juan i Pedro Alsamora per a ser sepultats a la capella del Roser, cosa
que fou sol·licitada al bisbe de Tortosa el 27 d'abril de 1705.
Pedro de la Sierra, notari de la cúria eclesiàstica del bisbe de Tortosa
Castellà
2 folsi

189
SD

Testament de Joan Roger, dit del Mas, major de dies.
Català
2 folis



190
SD

Venda d'una casa a prop del castell de Cabassers, que fan Pere Escariol, teixidor
de lli i la seva muller pel preu de 23 lliures a Petro Marcho Massip, teixidor de llana,
tots de Cabassers. Fragment (comença dient "dictis die, mensis et anno en dita villa de
Cabacés")
Llatí i català
2 folis

191
SD

Fragment d'un foli partit pel mig verticalment
Llatí

192
SD

Segells de lacre sense identificar


