
CATÀLEG DEL FONS PATRIMONIAL DE LA FAMÍLIA ROGER, CABASSERS

1
1719, desembre, 24 – 1728, gener, 17

Nota de l’òbit de Matheu Mascip Perayre
+1716, maig, 19, nota de la venda d’una casa que feren Matheu Masip, Francesch Mascip i Maria
Mascip a Juan Ferré i Teresa Ferre y Rohé, espardenyers, per preu de 115 lliures
+1728, gener, 17, nota de la venda d’una casa que feren Francesch Mascip i Maria Mascip a Blay
Tarragó, espardenyer, per preu de 135 lliures
Thomàs Gavaldà, regent de l’escrivania de Cabassers
Català i llatí
1 foli

2
1756, abril, 4

Trasllat de la venda que Petrus Gispert fa a Francisco Rogé, tots dos de Cabassers, d’una
peça de terra a la Partida dels Horts de Cabassers, per preu de 24 lliures, el 25 de novembre de
1754.
+Àpoca
Joseph Divorra, notari de Falset
Català i llatí
4 folis

3
1758, maig, 8

Venda que Pere Gispert, pagès, fa a Francisco Roigé, també pagès, tots dos de Cabassers,
d’una porció de terra per a fer-hi un corral, de quaranta pams de llargària i 20 d’amplada situada
davall del camí de davall de l’església, al Corral Nou, pel preu de 5 lliures.
+Àpoca
Joseph Divorra, notari de Falset
Català i llatí

4
1761, novembre, 1

Venda que Pere Amorós i la seva muller Rosa Amorós i Gau, pagesos de Cabassers, fan a
Francesc Roger, llaurador de Cabassers, d’un tros de casa del carrer Major, que llinda amb la casa
del comprador, pel preu de 35 lliures.
Pere Homdedéu, notari d’Alforge
Català i castellà
4 folis

5
1771, febrer, 10

Còpia d’una àpoca de 26 de gener de 1771 que Joan Rohé i Anna Maria Rohé, consorts i
veïns de Cabassers, fan a Francesc Rohé per import de 60 lliures que es van comprometre a pagar
per virtut d’uns capítols matrimonials.
Francesc Bonfill, notari de Benissanet
Castellà
4 folis



6
1778

Còpia d’una àpoca de 13 de febrer de 1768 que li  fa Joan Ferré, pagès de Cabassers, a
Francesc Roigé,  pagès també de Cabassers i cunyat seu, per import de 100 lliures entre roba i
diners, per la dot de la seva muller difunta, Maria Theresa Farré y Roigé
La còpia no té data, però està escrita sobre paper timbrat del segell quart de 1778.
Anton Sanmartí, notari de Poboleda
Català
2 folis

7
1779, abril, 24

Rebut de la primera paga, de 24 lliures, que fa Joan Roiger a Francisco Roiger, que són part
del dot de 120 lliures que ha de percebre dels drets de parie i mare.
Joan Roiger
Català
1 quartilla

8
1781, febrer, 6

Venda que Blai Roger, llaurador de Cabassers, fa a Francesc Roger,  també llaurador del
mateix lloc, d’una peça de terra garriga de quatre jornals, franca en alou, que posseeix a la partida
dels Horts Domènechs de Cabassers, per preu de 27 lliures.
Pere Oliver y Marquès, notari de Falset
Castellà
2 folis

9
1784, març, 26

Venda que fa [...] Ferrer a Francesc Roigé, llaurador, tots dos de Cabassers, d’una peça de
terra erma de mig jornal, a la partida del Molí de la Pé (pot voler dir partida del Molí Draper) de
Cabassers, pel preu de 25 lliures.
Pere Oliver y Marquès, notari de Falset
Castellà
2 folis

10
1788, febrer, 13

Venda que fa Maria Macip, vídua de Baptista Roselló, pagès, a Francesc Rogé, pagès, tots
de Cabassers, d’una peça de terra d’horta amb una morera plantada a la partida de la Polvorosa, de
dues hores de cavar, pel preu de 14 lliures.
Agustí Vendrell y Piñol, notari de Cornudella
Llatí, català i castellà
3 folis
+ 1788, febrer, 26. Diligència per a fer constar l’anotació a l’Ofici d’Hipoteques de Falset



11
1788, novembre, 12

Reconeixement de deute de 98 lliures i 24 diners que fa Francisco Masipp de Cabassers a
Domingo Vila, adroguer de Reus, i estableix el pagament del deute en tres terminis, a ús i costum de
la Llotja del Mar de Barcelona.
+ Rbut de 40 lliures de 7 de febrer de 1789
+ Rebut de 30 lliures de 18 d’octubre de 1791
+ Rebut de 15 lliures de 29 de gener de 1804
+ Rebut de 7 lliures i 10 diners de 3 de desembre de 1804 dels curadors de Francisco Masip
+ Rebut de 5 lliures i 21 diners de 3 de desembre de 1805 dels curadors de Francisco Masip
Francisco Masip
Català
1 quartilla

12
1789, agost, 12

Joan Cabrer y Forn, pagès de Vinyols, fa llluïció d’un censal de 50 lliures a Francisco Rogé,
pagès de Cabassers.
Pere Roger y Torruella, notari de Riudoms
Català
6 folis

13
1789, agost, 17

Venda que fa Josep Masip de la Presó, teixidor de lli, a Francisco Rogé, pagès, tots dos de
Cabassers, una peça de terra plantada d’oliveres i part garriga, d’un jornal, a la partida de la Costa
de Cabassers, pel preu de 95 lliures.
+ 1789, agost, 28. Diligència per a fer constar l’anotació a l’Ofici d’Hipoteques de Falset
Agustí Vendrell y Piñol, notari de Cornudella
Català i castellà
3 folis

14
1790, maig, 3

Donació  que  fan  Joan  Nabàs,  Jacint  Miró  i  Josep  Escoda  a  Francesc  Roigé,  tots  de
Cabassers, d’una peça de terra de seixanta passes anomenada Hospitalet, que ells havien comprat a
Josep Masip per a fer-hi una era, perquè Francesc Roigé havia comprat totes les altres terres de
Josep Masip i això li creava el perjudici d’haver de partir una finca. Per tant li fan donació de tota la
terra que sobrarà després de construïr-hi l’era, a condició que no planti mai arbres al terreny cedit
per a no entorpir l’espai de l’era.
Benito Galcerà y Passanau, notari de Flix
Castellà
2 folis



15
1790, novembre, 30

Venda que Joan Nabàs, Jacint Miró i Josep Escoda fan a Francesc Roigé, tots de Cabassers,
d’ una era per a trillar a la partida Camí de Cartoixa, pel preu de 30 lliures, i cancel·len la reserva
que van fer a la donació del 3 de maig de 1790 sobre el fet de no plantar arbres a prop de l’era.
Benito Galcerà y Passanau, notari de Flix
+ 1790, novembre, 28. Diligència per a fer constar l’anotació a l’Ofici d’Hipoteques de Falset
Castellà
2 folis

16
1796, febrer, 21

Àpoca que fan Joseph Anton Macip i March Macip, pare i fill, pagesos, i Maria Macip y
Rogé, muller de March Macip, a Francisco Rogé i Anna Maria Macip, cònjugues i pares i sogres
respectivament de March Macip i Maria Macip y Rogé, de 250 lliures, roba i demés coses de la dot
de Maria Macip y Rogé
Agustí Vendrell y Piñol, notari de Cornudella
Català i llatí
2 folis

17
1797, maig, 12

Capítols matriomonials entre Francisco Roigé y Macip, pagès, i Catalina Amorós, tots dos
de Cabassers.
+ 1797, maig, 26. Diligència per a fer constar l’anotació a l’Ofici d’Hipoteques de Falset
Benito Galcerà y Passanau, notari de Flix
Català i castellà
6 folis

18
1800, febrer, 10

March Macip, pagès, ven al seu sogre Francisco Rogé, també pagès, tots de Cabassers, una
peça de terra plantada de vinya i part garriga, de cinc jornals, a la partida la Coma del Molí de
Cabassers, pel preu de 110 lliures
+ 1800, febrer, 12. Diligència per a fer constar l’anotació a l’Ofici d’Hipoteques de Falset
+ Rebut d’honoraris del notari
Agustí Vendrell y Piñol, notari Cornudella
Català, llatí i castellà
4 folis

19
1805, maig, 25

Anton Costa ven a Francisco Rogé, ambdós pagesos i de Cabassers, part d’una peça de terra,
coberta de bosc, a la partida de la Pineda, de quatre jornals, pel preu de 200 lliures.
Joan Margalef y Alemany, notari públic d’Alforja
+ 1805, juny, 1. Diligència per a fer constar l’anotació a l’Ofici d’Hipoteques de Falset
Català i castellà
2 folis



20
1805, maig, 26

Conformitat que atorga Teresa Gispert, vídua d’Anton Costa, a la venda que fa el seu fill
Anton Costa a Francisco Roger de la finca de la Pineda el 25 de maig de 1805.
Esteve Homdedéu, secretari
Català
1 foli

21
1808, març, 28

Trasllat de la donació amb data 29 de desembre de 1794 que Joseph Macip y Vidal, llaurador
de  Cabassers,  fa  a  Juan  Rogé,  mestre  de  primeres  lletres  i  orgue  de  Falset,  i  a  la  seva  dona
Magdalena Soler, d’una peça plantada d’olivers, ametllers i vinya, i part bosc, a la partida Clot de la
Torre de Cabassers (pot voler dir Coll de la Torre), de quaranta jornals, a condició que els donataris
visquin a casa del donador, i que si els donataris moren la peça de terra torni al seu donador o als
seus successors.
Juan Gascó, notari de Falset
Castellà
4 folis

22
1810, març, 11

Vemda que Joseph Macip fa a Francisco Rogé, tots dos pagesos de Cabassers, d’un tros de
terra de 16 pams d’ample per 33 de llarg, als afores de Cabassers i al camí que porta a Margalef, pel
preu de 10 lliures, 6 sous i 9 diners.
+ 1810, març, 29. Diligència per a fer constar l’anotació a l’Ofici d’Hipoteques de Falset
Joan Margalef, notari de Gratallops
Català i castellà
1 foli

23
1813, juliol, 23

Bonaventura Llabaria, sastre, veí de Falset, actuant en nom del procurador de Juan Roiger,
mestre de nens i orgue de Falset, i de la seva muller Magdalena Soler, ambdós veïns de Cabassers,
assistit de Joseph Macip, alcalde constitucional i jutge ordinari de Cabassers, pren possessió d’una
finca plantada d’olivers, ametllers i vinya, de 40 jornals, a la partida del Clot de la Torre (Coll de la
Torre?) de Cabassers, donada el 29 de desembre de 1794 per Joseph Macip y Vidal als referits Juan
Rogier i Magdalena Soler. Com a senyal de possessió, es va passejar per la finca, va agafar grapats
de terra i els llençà a l’aire, va arrencar herbes i va fer altres actes demostratius de la possessió.
Juan Gascó, notari de Falset
Castellà
3 folis

24
1815, gener, 5

Rebut  que  mossèn Joseph Ortiz,  rector  de Cabassers,  fa  a  Juan Roigé  y Oliver,  com a
marmessor i curador del difunt Francisco Roigé, de 12 duros i 1 pesseta per les despeses del funeral
del finat, amb quatre sacerdots i misses a l’altar i a les ermites.
Joseph Ortiz, rector de Cabassers
Català
1 foli



25
1816, novembre, 26

Sentència del jutjat ordinari del batlle de la vil·la de Cabassers, de la causa de Francisco
Tarragó, fuster, i la seva muller Magdalena Macip, contra Josep Macip y Macip, sastre, cunyat i
germà  dels  anteriors  respectivament,  i  contra  Antonio  Bellvé,  Josef  Llecha,  Josef  Sentís,  Juan
Macip Casó, Josef Macip Piró, tots de Cabassers, i Agustín Mestre de la Figuera, detentors dels
béns del difunt Francisco Macip. A la causa els consorts Francisco Tarragó i Magdalena Macip
reclamen la meitat dels béns que va deixar en morir el pare d’ella, Francisco Macip, i la sentència
els dóna la raó, condemnant als demandats a donar la meitat de les finques que forne de Francisco
Macip als demandants. Magdalena Macip haurà de lliurar la meitat d’un hort que va heretar del seu
pare al seu germà, amb qui l’haurà de portar en associació. Josep Macip també és condemnat a
costes, que són de 15 lliures, 5 sous i 4 diners
Benito Galerà y Passanau, escrivà.
Castellà
2 folis

26
1818, abril, 5

Aprovació definitiva dels capítols matrimonials de Salvador Vilà, fadrí i pagès de Margalef,
ab Maria Roigé, donzella, de Cabassers, signats el 20 de febrer de 1815
Francisco Pellicer, notari de Porrera
Català
5 folis

27
1819, juny, 6

Trasllat d’un acte de venda del 31 de maig de 1818 que féu Ramon Guiamet, llaurador de
Cabasses, a Salvadó Vilà y Roigé, llaurador, natural de Margalef i veí de Cabassers, d’una peça de
terra a la partida de les Pinedes de Cabassers, pel preu de 100 lliures.
Joseph Mas y Enríquez, notari de Cornudella
Castellà
3 folis

28
1819, desembre, 20

Rebut que Fra Magí de Sant Antoni, prior dels Carmelites Descalços de Reus, fa a Salvador
Vilà  de Cabassers  d’una caritat  de 9 lliures  per  30 misses  en sufragi  de  l’ànima de la  difunta
Magdalena Solé, a raó de 6 sous per missa.
Fra Magí de Sant Antoni, prior dels Carmelites Descalços de Reus
Català
1 foli

29
1820, feber, 19

Donació que fan Salvador Vilà, llaurador, i la seva muller Maria Roigé, a favor de Francisco
Macip y Roigé, també llaurador, tots de Cabassers, d’una peça de terra plantada de vinya i amb
garriga,  a  la  partida  de  la  Coma del  Molí  de  Cabassers,  de  cinc  jornals  (la  mateixa  finca  del
document 18).
Salvador Galceran y Blay, notari d’Ascó
Castellà
2 folis



30
1821, setembre, 27

Renúnica de drets i rèdits que fa Rosa Escoda, vídua de Francisco Roger, dels béns del seu
difunt marit, a favor de Salvador Vilà, pagès, i Maria Roger, muller seva, tots de Cabassers.
Ramon Pedret y Cortadellas, notari
Català
2 folis

31
1853, abril, 23

Rebut que fa Agustí Roselló a Francisco Serra de la quantitat de 28 duros en pagament per
una peça de terra anomenada Sant Roc a Cabassers, i clàusula que estipula que si Agustí Roselló
morís sense fer testament, Francisco Serra es pogués apoderar de la peça de terra.
Francisco Tarragó, que escriu i signa per tots perquè els altres no en saben.
Castellà
1 foli

32
1861, agost, 5

Fragment  d’una  sentència  per  la  qual  es  condemna  a  Blay  Vernet  a  pagar  els  danys,
interessos, perjudicis i costes per un deute de 263 lliures a Maria Ponioda y Oller, vídua.
+Diligéncia de Benet Bernat fent constar que entre 8 i 9 del matí del 5 d’agost de 1681 notifica a
Blai Vernet la requisitòria, instant Maria Ponioda y Oller.
Josep Alegret y Cases, escrivà, Reus
Castellà i català
1 foli

33
Sense data

Nota de la roba que Francisco Masip rebé de la tia Rosa Escoda i el seu cosí Salvadó Vilà
«de la  qual  roba quedo conten  y satisfet  pe rno haver-se’n arreplegat  més de la  venguda dels
francesos que la que aquí diu».
Ramon Querol, que signa i escriu el rebut perquè Francisco Masip no sap escriure.
Català
2 folis


