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Biblioteca de Catalunya 
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DESCRIPCIÓ DEL FONS D’ACORD AMB LA NORMA ISAD(G) 

 

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

1.1. Codi(s) de referència 

BC CAT FONS FRANCESC RIBAS COM A SEGRESTADOR DELS BÉNS DE 

MANUEL CARDEÑES SOLER 

1.2. Títol 

Fons Francesc Ribas com a segrestador dels béns de Manuel Cardeñes Soler 

1.3. Dates 

Dates de producció: 1782 - 1802. 

Dates de formació: 1783 - 1802. 

1.4. Nivell de descripció 

Fons. 

1.5. Volum i suport de la unitat de descripció 

1 unitat d’instal·lació, 1 arxivador (44 unitats entre simples i compostes). Ocupa 

0,125 metres lineals. 

2. ÀREA DE CONTEXT 

2.1. Nom(s) dels productor(s) 

El principal productor del fons Segrest de bens de Manuel Cardeñes Soler és 

Francesc Ribas, comerciant de Barcelona, com a segrestador nomenat pel 

Tribunal del Consolat de Comerç en la causa oberta per Francisco de Gorvea i 
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nebots i Manuel de Mazcorta i fills contra Manuel Cardeñes Soler, corredor reial 

de canvis.  

2.2. Història de l’organisme / Notícia biogràfica 

Segons Vázquez de Prada (vegeu bibliografia citada), Francesc Ribas va 

néixer devers 1735 i es casà amb Josefa Formentí, deu anys menor, filla de 

Miquel Formentí. Probablement, com el sogre, procedia del gremi de velers i es 

va especialitzar en el dibuix i en els tints. Va ser un dels quatre socis i tècnic 

principal d’una de les grans fàbriques d’indianes dels anys seixanta del segle 

de les llums de Barcelona, la de Josep Canaleta i Cia. El 1766, sense 

abandonar la societat esmentada, va establir una petita empresa pròpia en el 

carrer de Sant Pere. A la vegada, va ser soci d’una altra fàbrica, Miquel 

Formentí i companyia, creada pel seu sogre, i en la que va participar, a més de 

Maria Formentí Gustà, també Manuel Cardeñes Soler, que acabà liquidada 

amb motiu de la fallida d’aquest últim. Francesc Ribas va morir a finals de la 

dècada de 1790 per la qual cosa, les darreres gestions de l’expedient objecte 

d’aquest fons els va portar a terme el seu fill Miquel.  

2.3. Història arxivística 

Roser Solanic i Serra en el moment del lliurament del fons a la Biblioteca de 

Catalunya va manifestar que ignorava completament les vies per les quals 

havia arribat a mans de la seva família, però que en tot cas feia molt de temps 

que el tenia perquè el seu pare, l’escultor Rafel Solanic i Bàlius (Barcelona, 

1895-1990), ja el conservava. Per altra banda, tampoc la documentació 

proporciona cap informació sobre les vicissituds que va passar. 

2.4. Dades sobre l’ingrés 

Donatiu de Roser Solanic i Serra. Gener de 2013. 

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 

3.1. Abast i contingut 

El fons està integrat quasi en la seva totalitat per la documentació de treball 

generada per Francesc Ribas com a segrestador dels béns de Manuel 

Cardeñes Soler en causa oberta per Francisco de Gorvea i nebots i Manuel de 

Mazcorta i fills davant el Tribunal del Consolat de Comerç. Les tipologies 

documentals del fons són diverses, però predominen les típiques d’una causa 

judicial d’execució per embargament: notificacions d’interlocutòries, instàncies, 

diligències i estats de comptes presentats pel segrestador. Ben segur, la 

documentació conservada i aquí tractada no representa el cent per cent de la 

generada amb motiu de la causa judicial. 
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Les notificacions de les interlocutòries del tribunal són moltes originals i en 

canvi, els documents estesos per Ribas són còpies i esborranys. 

3.4. Sistema d’organització 

Descripció i classificació del fons 

Les unitats es trobaven originalment sense cap mena d’ordre. Al tractar-se de 

documentació procedent d’un únic expedient, s’ha ordenat seguint la cronologia 

del procediment judicial.  

Apart s’ha obert un subfons per les unitats corresponents a la mercantil 

Francisco Ribas i Cia.  

Sempre que ha estat possible s'ha aprofitat el títol formal dels encapçalaments 

o dels dorsos de les unitats, que s'ha deixat en lletra cursiva. El camp 

"Data(es)" recull la data de la redacció del document original. 

4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 

4.1. Condicions d’accés 

La consulta de la documentació és lliure, exceptuant limitacions en cas d’unitats 

que es trobin en mal estat de conservació. 

4.2. Condicions de reproducció 

La reproducció dels documents està subjecta al seu estat de conservació i a les 

condicions establertes per la normativa vigent a la Biblioteca de Catalunya. 

4.3. Llengües i escriptures dels documents 

La llengua utilitzada predominantment en la documentació és el català i el 

castellà. 

4.4. Característiques físiques i requeriments tècnics 

L'inventari del fons està realitzat amb el programari Word. 

4.5. Instruments de descripció 

El fons Francesc Ribas com a segrestador dels béns de Manuel Cardeñes 

Soler de la Biblioteca de Catalunya. Inventari realitzat per Joan Pons Alzina. 

Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2020. 

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 

5.1. Existència i localització dels originals 
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Els originals d’aquest fons són propietat de la Biblioteca de Catalunya. 

5.2. Existència i localització de reproduccions 

No existeixen. 

5.3. Unitats de descripció relacionades 

No s’ha localitzat el procés original motiu de les unitats escrites per Francesc 

Ribas, però sobre aquest mateix personatge i Manuel Cardeñes es conserva 

informació en els següents centres. 

Sobre Francesc Ribas: 

 Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona (AHCB): 

 Fons comercial, 19 volums de documentació mercantil (B. 122-140 

Francesc Ribas i Cia) i un llibre de factures (B.126 Llibre de factures) de la 

companyia de Francesc Ribas. 

Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB):  

Protocols de Ramon Allier, 1755, f. 18.  

Protocols de Jerónimo Cavallol. 

  Archivo General de Simancas (AGS): 

 Consejo Supremo de Hacienda, Libro 248, f. 192. 

 Biblioteca de Catalunya (BC): 

 Junta de Comerç, llig. 53, núm. 7. 

Sobre Manuel Cardeñes: 

 Arxiu de la Corona d'Aragó (ACA): 

Reial Patrimoni: BGRP, Processos, 1788, núm. 5, E. 

Reial Audiència de Catalunya: Consolat i Tribunal de Comerç, C: 1320, 

4679, 4683, 4684, 4686, 5231, 7287, 7608, 7292, 11140.   

5.4. Bibliografia 

 
No hi constància que el Fons Francesc Ribas com a segrestador dels béns de 

Manuel Cardeñes hagi estat objecte de cap estudi concret ni tampoc hagi estat 

citat.  
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No obstant, sobre Francesc Ribas, cal consultar: 

VÁZQUEZ DE PRADA, Vicente. “Un modelo de empresa catalana de estampados 

en el siglo XVIII: la firma Francisco Ribas”. En: Primer Congrés d’Història 

Moderna de Catalunya. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1984, 3 vols. Vol. 

I, pp. 635-642. 

I sobre la fàbrica d’indianes de Formentí i la indústria d’indianes barcelonina:  

ARTIGUES VIDAL, Jaume; MAS PALAHÍ, Francesc. El model de casa fàbrica als 

inicis de la industrialització. Registre de fàbriques de Ciutat Vella de Barcelona 

1738-1807, 180-1856. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2019. 

SÁNCHEZ, Àlex. Indianes, 1736-1847. Els orígens de la Barcelona industrial. 

Barcelona: Ajuntament de Barcelona – Institut de Cultura – Museu d’Història de 

Barcelona, 2013.    

THOMSON, James. La indústria d’indianes a la Barcelona del segle XVIII. 

Barcelona: L’Avenç – Societat Catalana d’Estudis Històrics, 1990. 

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 

7.1. Autoria i fonts 

Descripció realitzada per Joan Pons Alzina d’acord amb la metodologia de la 

Biblioteca de Catalunya. 

7.2. Regles o convencions 

Norma ISAD(G), 2ª edició. 

7.3. Dates de la descripció 

Octubre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

LLISTA DE COMPONENTS 

Fons Francesc Ribas com a segrestador dels béns de Manuel Cardeñes Soler 

Títol i descripció  Dates Topogràfic 

Instàncies de Francesc Ribas al Tribunal de Comerç  

En la primer súplica, notifica que el passat 24 de desembre amb 

Maria Formentí van acordar no continuar amb la societat de la 

fàbrica d’indianes i sol·licita que el tribunal ho traslladi a Manuel 

Cardeñes. En la segona instància, exposa les raons de la liquidació i 

la necessitat del repartiment dels interessos als socis. [Barcelona]. 

Castellà. Còpia. 2 unitats. 2 bifolis. 

[1783, gener] Fons F. Ribas 

Capsa 1/1 

Interlocutòria i notificació del Tribunal  de Comerç 

Repel·lida l’apel·lació interposada per Manuel Cardeñes el 4 del 

passat juliol, es ferma la interlocutòria  de 28 de juny per la qual 

Francesc Ribas s’ha d’encarregar de tots els béns i crèdits 

inventariats i posats en poder de Pedro Vila. Amb l’assentament de 

notificació. Barcelona. Castellà. Còpia. 1 bifoli. 

1783, juliol, 7 Fons F. Ribas 
Capsa 1 /2 

Inventario de los bienes, créditos y efectos de Manuel 

Cardeñes 

Actes esteses per Miquel Casany Gual, escrivà, de les diligències de 

l’execució de l’embargament dels béns d’una finca rústega de Sarrià, 

que inclouen confessions del masover Josep Carbonell i la presa de 

possessió de Francesc Ribas, segrestador, i dels mobles i vals 

conservats en una casa de Barcelona. Inclou inventari dels béns i 

crèdits de la casa barcelonina. Sarrià i Barcelona. Castellà. Còpia. 

16 f. 

1783, juliol, 16 / 

1783, juliol, 18 

Fons F. Ribas  

Capsa 1/3 

Instància de Francesc Ribas en contestació a una 

proposta d’arrendament de la torre embargada a Manuel 

Cardeñes 

Com a responsable dels bens embargats, exposa els motius pels 

quals és contrari que la torre sigui llogada al gran prior de Catalunya. 

Barcelona. Castellà. Còpia. 1 bifoli. 

1783, juliol, 30 Fons F. Ribas 

Capsa 1/4 

Instància de Francesc Ribas en contestació a una petició 

de l’instructor de la causa contra Manuel Cardeñes 

En contestació a la interlocutòria per la qual Francesc Ribas és 

emplaçat a que informi sobre el producte de 1783 de la finca, el 

segrestador informa que encara no coneix el rendiment exacte, però 

que pot estar al voltant de les 300 lliures. Inclou una nota reproduint 

la notificació de la interlocutòria i una altra amb beneficis i despeses 

1783, octubre, 7 Fons F. Ribas 

Capsa 1/5 
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de la torre. Barcelona. Castellà. Còpia. 3 unitats. 4 f. 

Instància de Mauricio Torras Prat, procurador de Manuel 

Cardeñes 
Assenteix al lloguer de la finca segrestada. [Barcelona]. Castellà. 

Esborrany i còpia. 2 f. 

1783, [octubre] Fons F. Ribas 

Capsa 1/6 

Interlocutòria i notificació del Tribunal  de Comerç 
En resposta a la sol·licitud de Manuel Cardeñes d’assignació 

d’aliments, es dicta que Francesc Ribas li lliuri, del producte dels 

bens inventariats, 8 reials diaris. Amb l’assentament de notificació. 

Barcelona. Castellà. Còpia. 1 f. 

1783, octubre, 31 Fons F. Ribas 

Capsa 1/7 

Contracte privat d’arrendament de la torre de Manuel 

Cardeñes atorgat per Francesc Ribas, segrestador 

nomenat pel Tribunal de la Reial Llotja de Mar de 

Barcelona, a favor de Narcís Plandolit 

Confessió del lloguer per un any estès per Francesc Riba que inclou 

un assentament de rebut de 79 lliures corresponents a 6 mesos de 

lloguer i una nota amb el text de la crida pública que es va fer 

anunciant l’oferta de l’arrendament. Barcelona. Català. Esborrany. 2 

unitats. 2 f. 

1784, març, 29 – 

1784, octubre, 1 

Fons F. Ribas 

Capsa 1/8 

Instància de Josep Font, apoderat de Francisco de 

Gorvea i nebots i Manuel de Mezcorta i fills en la causa 

contra Manuel Cardeñes i interlocutòria 

Sol·licita que Francesc Ribas presenti els comptes del que ha 

administrat i cobrat dels bens i deutors de Manuel Cardeñes, tot 

especialment les diligències realitzades per cobrar de Joan Comas, 

plater, i Francesc Alabau, corredor de canvis. Amb la interlocutòria 

d’aprovació de la petició. Barcelona. Castellà. Còpia. 2 f. 

1784, agost, 9 Fons F. Ribas  

Capsa 1/9 

Instància de Josep Font, apoderat de Francisco de 

Gorvea i nebots i Manuel de Mezcorta i fills en la causa 

contra Manuel Cardeñes i interlocutòria 

Sol·licita que, atès Miquel Formentí i Francesc Ribas no han 

presentat la relació jurada sol·licitada, se’ls obligui a obtemperar en 

un termini. Amb la interlocutòria d’aprovació de la petició. Barcelona. 

Castellà. Còpia. 1 f. 

1784, agost, 19 Fons F. Ribas  

Capsa 1/10 

Requeriment del president i cònsols de la Reial Junta i 

consolat de comerç a Francesc Ribas 

Atesa la interlocutòria assessorada pels cònsols i aprovada el 23 de 

desembre, es mana que dels diners del segrest es pagui a Francesc 

Parera Alemany 279 lliures, 16 sous, i a Josep Pinós i a Fèlix Prat, 

hereus de Maurici Torras Prat, 149 lliures, 12 sous i 2 diners. 

1784, desembre, 24 Fons F. Ribas 

Capsa 1/11 
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Barcelona. Castellà. Còpia. 1 f. 

Don Francisco de Gorvea y sobrinos y don Manuel de 

Mescorta e hijos contra Manuel Cardeñas 

Causa judicial oberta en el Tribunal Reial del Consolat de Comerç 

contra Francesc Ribas pel fet que en la causa en què el demandant 

va ser nomenat segrestador no va ser prou diligent en requerir al 

deutors de Cardeñes a satisfer els deutes i ser curós en el càrrec. 

L’acompanya: una instància de Francesc Ribas en què justifica 

l’administració del segrest; una instància de Salvador Roquer, 

procurador de Francesc Ribas, al tribunal justificant les gestions del 

segretador, unes respostes als càrrecs i una nota referent a la 

possibilitat que Josep Carbonell, masover de Cardeñes, podria 

declarar a favor de Ribas. Barcelona. Castellà. Esborranys i còpies. 

5 unitats. 38 f. 

1785, gener, 11 – 

1788, febrer, 9 

Fons F. Ribas  

Capsa 1/12 

Balans o inventari de lo que exhisteix en la Real Fàbrica 

de indianes y demés pintats que segueix baix lo nom de 

Miquel Formentí y companyia de la que són interesats y 

componen lo capital los senyors Maria Formentí y Gustà, 

Manuel Cardeñas y Soler y Francisco Ribas, qual balans 

comprèn dende 25 desembre 1784 fins lo dia 24 

desembre de 1785, a saver 

Inventari dels béns mobles de la fàbrica amb el valor de cada peça 

fet estança per estança i relació de deutors així com també de 

creditors de la societat. Barcelona. Castellà. Còpia. 12 f. 

1785, desembre, 24 Fons F. Ribas  

Capsa 1/13 

Interlocutòria i notificació del Tribunal  de Comerç i 

instància de Francesc Ribas 

Hom demana a Francesc Ribas que respongui a les preguntes 

formulades per Domingo de Acha, apoderat de Gorvea i Mezcorta, 

en una instància de 5 de desembre. Inclou les preguntes i les 

respostes que el mateix Acha i Ribas, respectivament havien donat 

el 2 de desembre. Amb l’assentament de la notificació. A 

continuació, súplica de Ribas tractant les preguntes. Barcelona. 

Castellà. Còpia. 2 unitats. 10 f. 

1786, gener, 7 Fons F. Ribas  

Capsa 1/14 

Instància de Francesc Ribas en la causa de Francisco de 

Gorvea i nebots i Manuel de Mezcorta i fills contra 

Manuel Cardeñes 

Comunica que té fetes les segones respostes personals demanades 

pels demandants i assenyala la desconfiança manifesta de Domingo 

de Acha, apoderat de Gorvea i Mezcorta. Barcelona. Castellà. 

Esborrany.1 bifoli. 

1786, gener, 14 Fons F. Ribas  

Capsa 1/15 

Instàncies i interlocutòries de la causa de Francisco de 

Gorvea i nebots i Manuel de Mezcorta i fills contra 

1786, agost, 14 – 

1787, febrer, 7 

Fons F. Ribas  

Capsa 1/16 
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Manuel Cardeñes 
Francisco Ribas en una primera instància exposa els antecedents de 

la societat de Miquel Formentí i sol·licita nomenament d’un 

interventor per tal de poder fer la divisió dels capitals de la mateixa. 

Seguidament segueixen les interlocutòries i diligències de notificació 

i les corresponents instàncies de resposta de Josep Font, procurador 

de Gorvea i Mezcorta. Barcelona. Castellà. Còpia. 4 f. 

Requeriment del president i cònsols de la Reial Junta i 

consolat de comerç a Francesc Ribas i resposta amb els 

comptes del segrest 

Atesa la interlocutòria assessorada pels cònsols i aprovada el 17 

d’octubre amb motiu de la instància presentada per Josep Font, 

apoderat de Francisco Gorvea i nebots i Manuel de Mezcorta i fills, 

es mana que en el termini de tres dies a comptar de rebuda la 

notificació, doni compte al tribunal del segrest i el dipositi en el 

tribunal. Francesc Riba, donant resposta al requeriment, presenta 

instància amb els comptes des del 16 de juliol de 1783 a 12 

d’octubre de 1788 i que tenen per títol “Segrest dels bens de senyor 

Manuel Cardeñas y Soler, corredor de cambis de la present ciutat de 

Barcelona”. Barcelona. Castellà. Original i esborrany. 3 unitats. 3 f. 

1788, octubre, 20 / 

1788, octubre, 24 

Fons F. Ribas  

Capsa 1/17 

Requeriment del president i cònsols de la Reial Junta i 

consolat de comerç a Francesc Ribas 
Atesa la interlocutòria assessorada pels cònsols i aprovada el 30 de 

març, es mana que, rebuda la notificació, del producte del segrest 

pagui a Joan Fàbregas, arquitecte; Francesc Mora, fuster; Francesc 

Rodés i a Pau Modolell, pagesos, 61 lliures, 4 sous en concepte de 

dietes pels treballs de valoració de la finca de Sarrià de Manuel 

Cardeñes, exigint el corresponent rebut. Barcelona. Castellà. 1 f. 

1789, [abril], 4 Fons F. Ribas  

Capsa 1/18 

Requeriment del president i cònsols de la Reial Junta i 

consolat de comerç a Francesc Ribas 

Atesa la interlocutòria assessorada pels cònsols i aprovada el 3 

d’abril, es mana que, rebuda la notificació, lliuri a les parts de 

Gorbea i Mezcorta o als seus legítims apoderats el val reial de 600 

pesos corresponent al segrest, així com també 702 lliures, 10 sous i 

3 diners de la subhasta dels béns mobles feta el novembre, exigint el 

corresponent rebut. Barcelona. Castellà. 1 f. 

1789, abril, 17 Fons F. Ribas  

Capsa 1/19 

Lletra de Josep Font a Miquel Ribas, [fill de Francesc 

Ribas] 
Demana que a un quart de sis de la tarda li faci arribar el val reial i 

diners per poder passar a casa dels senyors Santusañez i Oteiza per 

signar l’àpoca. [Barcelona]. Català. 1 f. 

1789, abril, 21 Fons F. Ribas  

Capsa 1/20 

Requeriment del president i cònsols de la Reial Junta i 

consolat de comerç a Francesc Ribas 
Atesa la interlocutòria realitzada per Ignasi de Dou, assessor del 

Reial Consolat del 18 de maig amb motiu de la instància presentada 

per l’apoderat de Gorvea i Mezcorta, es mana que, rebuda la 

1789, maig, 22 Fons F. Ribas 

Capsa 1/21 
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notificació, satisfaci a Tomàs Alaret, corredor públic de Barcelona, 4 

lliures, 10 sous en concepte de dietes pels treballs de valoració dels 

mobles de la finca de Sarrià de Manuel Cardeñes, exigint el 

corresponent rebut. Barcelona. Castellà. 1 f. 

Instància de Mariano Rovira, comerciant de Barcelona i 

interventor de la liquidació de la fàbrica d’indianes Miquel 

Formentí i companyia 
Comunica les gestions realitzades i els desacords amb Narcís 

Plandolit, representant a Maria Formentí Gustà. [Barcelona]. 

Castellà. Esborrany. 5 f. 

[1789, desembre] Fons F. Ribas 

Capsa 1/22 

Requeriment del president i cònsols de la Reial Junta i 

consolat de comerç a Francesc Ribas 
Atesa la interlocutòria assessorada pels cònsols i aprovada el 4 de 

gener, es mana que, rebuda la notificació, faci subhastar la part de 

Manuel Cardeñes de la fàbrica d’indianes de Miguel Formentí i 

companyia, lliurant el seu producte a Francisco Gorbea i nebots i 

Manuel de Mezcorta i fills o els seus apoderats. Barcelona. Castellà. 

1 f. 

1790, gener, 12 Fons F. Ribas 

Capsa 1/23 

Nota de los géneros existentes en el almacén de 

religiosas terciarias de Santo Domingo de la ciudad de 

Barcelona que como a propios de Manuel Cardeñes y 

dependientes de la fábrica que corría bajo nombre de 

Formentí [...] fueron expuestos en pública almoneda por 

Francisco Ribas 

Inventari dels béns subhastats i el seu preu. Barcelona. Castellà. 

Còpia. 1 bifoli. 

1790, gener, 18 Fons F. Ribas 

Capsa 1/24 

Requeriment del president i cònsols de la Reial Junta i 

consolat de comerç a Francesc Ribas 

Atesa la interlocutòria dels cònsols aprovada el 30 d’abril, es mana 

que, rebuda la notificació i immediatament de firmada l’escriptura i 

satisfet el preu de venda de la casa torre de Sarrià de Manuel 

Cardeñes al marquès de Cerdanyola, el comprador en prengui 

possessió. Barcelona. Castellà. 1 f. 

1790, maig, 8 Fons F. Ribas  

Capsa 1/25 

Instància de Josep Font, apoderat de Francisco de 

Gorvea i nebots i Manuel de Mezcorta i fills en la causa 

contra Manuel Cardeñes i interlocutòria 

Sol·licita que Francesc Ribas presenti una relació jurada  dels 

beneficis que ha produït la fàbrica d’indianes de Miquel Formentí i 

companyia des de finals de desembre de 1783 fins que es donà per 

acabada la societat i que satisfaci als seus clients o demandants tots 

els diners de tots els bens de Cardeñes. Amb la interlocutòria 

d’aprovació de la petició. Barcelona. Castellà. Còpia. 1 bifoli. 

1790, juny, 26 Fons F. Ribas 

Capsa 1/26 
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Instància de Francesc Ribas presentant un estat de 

comptes de la subhasta de la fàbrica de Miquel Formentí 

i companyia 

En compliment de la interlocutòria dels cònsols aprovada el 12 

gener, presenta un estat de les quantitats guanyades i les despeses 

de la venda en pública subhasta dels efectes de la fàbrica de Miquel 

Formentí, així com també els comptes generals del segrest des de 

novembre de 1783 fins a 30 de juny de 1790. Inclou una “Nota de los 

generos de la fabrica dels senyors Miquel Formentí y companyia que 

en lo repartiment fet entre los compañs de ella an tocat al senyor 

Manuel Cardeñes y Soler per los 2/7 de interès tenia en ella”, una 

relació d’utensilis de la fàbrica adjudicats a Manuel Cardeñes pels 

dos setens i dos informes comptables. Barcelona. Castellà i català. 

Esborrany i còpies. 8 unitats. 24 f. 

1790, juny, 30 Fons F. Ribas  

Capsa 1/27 

Interlocutòria i notificació del Tribunal  de Comerç a totes 

les parts de la causa 

Vista la sol·licitud del segrestador per cobrar salari, es demana a les 

parts que en un termini de tres dies donin el seu parer. Amb 

l’assentament de la notificació. Barcelona. Castellà. Còpia. 1 f. 

1790, juliol, 28 Fons F. Ribas  

Capsa 1/28 

Instància de Josep Font, apoderat de Francisco de 

Gorvea i nebots i Manuel de Mezcorta i fills en la causa 

contra Manuel Cardeñes 
Comunica que, tal com ja va fer present en una instància datada el 4 

d’agost, va traslladar a l’apoderat general del seus clients la 

sol·licitud de cobrar de Francesc Ribas, el qual, no és del parer que 

Ribas no ha de cobrar els seus honoraris fins que no quedin 

aprovats els comptes. Barcelona. Castellà. 1 bifoli. 

1790, agost, 30 Fons F. Ribas  

Capsa 1/29 

Instància de Francesc Ribas en la causa de Francisco de 

Gorvea i nebots i Manuel de Mezcorta i fills contra 

Manuel Cardeñes 
A més d’acceptar les confessions de la instància de Gorvea i 

Mezcorta del dia 30, exposa que els diferents comptes que ha 

presentat de tot el cobrat i pagat per raó del segrest formen un 

compte general i que està dispost davant qualsevol impugnació a 

esmenar-los, però suplica que el tribunal assenyali el salari que li 

correspon per raó de l’administració del segrest. [Barcelona]. 

Castellà. Esborrany.1 bifoli. 

[1790, setembre] Fons F. Ribas 

Capsa 1/30 

Instància de Francesc Ribas en la causa de Francisco de 

Gorvea i nebots i Manuel de Mezcorta i fills contra 

Manuel Cardeñes 

Assabenta al tribunal que en els darrers comptes ja havia anotat que 

Maria Formentí havia de lliurar 2.151 lliures, 12 sous i 4 i que havia 

fet gestions, sense èxit, per tal que l’esmentada senyora satisfés els 

deutes. Suplica la interlocutòria que el tribunal consideri oportuna. 

[1790, setembre, 9] Fons F. Ribas  

Capsa 1/31 
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[Barcelona]. Castellà. Esborrany.1 bifoli. 

Instància de Josep Font, apoderat de Francisco de 

Gorvea i nebots i Manuel de Mezcorta i fills en la causa 

contra Manuel Cardeñes i interlocutòria 
Sol·licita al tribunal que mani a Maria Formentí Gustà dipositi en la 

taula dels comuns dipòsits o doni a l’apoderat 2.151 lliures, 12 sous, 

4 diners amb l’advertiment d’execució i que a la vegada acordi amb 

els altres socis de la fàbrica de Miquel Formentí com cobrar dels 

impagats. Amb la interlocutòria d’aprovació i d’execució de la petició. 

Barcelona. Castellà. Còpia. 1 bifoli. 

1790, setembre, 10 Fons F. Ribas  

Capsa 1/32 

Declaración o resumen de todo el caudal perteneciente 

al sequestro del señor Manuel Cardeñes y Soler que a 

entrado en poder de Francisco Ribas 

Sumes del cobrat i gastat per períodes; des del moment del 

nomenament fins a 24 de desembre de 1788, des de 24 del mateix 

mes i any fins a 25 d’abril de 1789 i finalment des del 25 d’abril de 

1789 fins el 30 de juny. Barcelona. Castellà. Esborrany. 1 bifoli. 

1790, novembre Fons F. Ribas  

Capsa 1/33 

Acta de compareixença, manifestacions i lliurament de 

document estesa per l’escrivà Joan Pàmies i  

interlocutòria 
L’escrivà dona fe que van comparèixer personalment Joan Gispert  i 

Antoni Reinals, comerciants de Barcelona, pèrits nomenats, el 

primer d’ofici, i el segon, per part de Mezcorta i Gorvea, per, en 

manament d’interlocutòria de 13 de novembre de 1790, lliurar un 

informe de comptes, el qual van manifestar haver fet ajustat a la 

realitat. Seguidament, a la vista de l’informe, el tribunal disposa la 

incorporació del document a la causa i la seva notificació a les parts. 

Barcelona. Castellà. Còpia. 2 unitats 3 f. 

1791, desembre, 5 Fons F. Ribas  

Capsa 1/34 

Instància de Francesc Ribas al tribunal 
Informa que en compliment de la interlocutòria de dia 13 ha lliurat als 

directors dels cinc gremis majors de Madrid 716 lliures, 11 sous i 10 

diners. L’acompanya, una nota sobre comptes. [Barcelona]. Castellà. 

Esborrany i original. 2 unitats 3 f. 

[1791, desembre] Fons F. Ribas 
Capsa 1/35 

Lletra de Joaquim Roca Batlle i Josep Formentí a 

Francesc Ribas 
Dona resposta a un ofici de 20 del mateix mes sol·licitant dades 

exactes de les partides cobrades de la dissolta fàbrica de Miquel 

Formentí i Companyia des del darrer estat de comptes així com 

també de les que queden per cobrar. Adjunta l’estat tret dels llibres 

de la societat i fa uns aclariments. Barcelona. Castellà. Còpia. 2 

unitats 3 f. 

1792, març, 22 / 

1792, març, 28 

Fons F. Ribas  

Capsa 1/36 

Aranzel de todas las partidas en vales que Francisco 

Ribas en calidad de sequestrador de los bienes y efectos 

del señor Manuel Cardeñes y Soler se hizo cargo segun 

consta de las diligencias e inventario de 18 julio de 1783 

1792, març, 26 – 

1792, desembre, 23 

Fons F. Ribas  

Capsa 1/37 
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hechos por el escrivano de orden del Real Consulado; y 

asimismo con las noticias que en solicitud de sus 

cobranzas ha podido alcanzar 

Relació de vals amb els noms i cognoms dels seus signants, llurs 

dates i quanties, amb una breu detall de la seva situació (la majoria 

perduts i incobrables). L’acompanya, formant un conjunt 

descontextualitzat sobre els incobrables de Manuel Cardeñes: un 

informe amb el títol “Apuntacions sobre lo segrest de Cardeñas” 

(amb notícies dels seus deutors) i dos més del mateix caràcter, una 

relació de crèdits els quals, malgrat incobrables o dubtoses, 

Francesc Ribas va fer tot el possible per cobrar-los; una instància de 

Francesc Ribas expressant la problemàtica dels impagats, una carta 

sense data de [Manuel] Crdeñes en què fa saber a Francesc Ribas 

que un compte de Joan Comas estava equivocat; un compte un 

reconeixement de deute privat estès per Francesc Alabau, corredor 

de canvis, a favor de Manuel Cardeñes Soler, datat l’1 de juny de 

1782, pel qual Alabau reconeix deure 6.078 lliures, 18 sous i 7 diners 

en lletres de canvi que van ser protestades i promet satisfer-les al 

50% d’interès mensual. Segueix, una nota amb l’assentament 

“Súplica Francisco Ribas al senyors roig y Ferré una notícia 

yndividual de las perduas dels vales que al peu de esta van 

indicats”, un informe amb els còmputs de tres vals de Joan Comas 

Palmarola, argenter de Barcelona, una carta de Francesc Ribas a 

Salvador Roquer demanant que faci fer al doctor Sociats unes 

observacions (que transcriu), una carta de Salvador Fàbregas a 

Francesc Ribas i companyia donant resposta a una lletra de 17 del 

mateix mes i informant que va renunciar al producte d’un viatge a 

l’Havana de la barca San Francisco de Paula, una nota sobre 5 

lletres de Francesc Alabau una altra sobre les de Francesc Rodellas, 

3 rebuts estesos per Francesc Ribas  i dues notes de comptes. 

Barcelona i Canet. Castellà i català. Esborranys, originals i còpies. 

20 unitats. 28 f. 

Lletra possiblement de l’apoderat general de Gorvea i 

Mezcorta dirigida a Josep Font 
Comunica que, examinada la còpia dels comptes generals 

presentats per Francesc Ribas, enviats per carta datada el 25 de 

juliol de 1792, no troba el cobrament que el segrestador havia de fer 

a Francisco Alabau, tampoc troba ajustades les liquidacions de la 

fàbrica de Miquel Formentí, com tampoc hi ha el cobrament del 

deute de Joan Comas Palmerola i demana que s’insti a Francesc 

Ribas a donar compte i en cas de negatives a apel·lar. Madrid. 

Castellà. Còpia. 1 bifoli. 

1792, agost, 29 Fons F. Ribas  

Capsa 1/38 

Lletra de [Francesc Ribas a Josep Font, apoderat de 

Gorvea i Mezcorta] 

Dona resposta a una comunicació extrajudicial d’un actor dels 

demandants justificant les accions respecte el deute incobrat de 

Francisco Alabau i altres impagats, incorporant una taula econòmica. 

Barcelona. Castellà. Esborrany i còpia. 2 unitats. 4 f. 

1792, setembre, 29 Fons F. Ribas 

Capsa 1/39 
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Instància de Josep Font, apoderat de Francisco de 

Gorvea i nebots i Manuel de Mezcorta i fills en la causa 

contra Manuel Cardeñes i interlocutòria 

Sol·licita que, atès els demandants han tingut que pagar 55 lliures, 7 

sous, 6 corresponents a les despeses processals de la causa, de 17 

d’abril de 1789 a 13 d’abril de 1792, Francesc Ribas les satisfaci del 

producte del segrest. Amb la interlocutòria d’aprovació de la petició i 

els comptes de les despeses estesa el 18 d’abril de 1792. 

Barcelona. Castellà. 1 bifoli. 

1793, gener, 22 Fons F. Ribas 

Capsa 1/40 

Respostes de Francesc Ribas a les preguntes del 

Consolat de la Llotja de Mar de Barcelona 

Deposicions a vuit preguntes dels cònsols referents a quanties i 

procediments dels cobraments del segrest de bens formulades el 10 

de novembre de 1797. Barcelona. Castellà. 1 bifoli. 

1797, novembre, 21 Fons F. Ribas  

Capsa 1/41 

Segrest dels béns del senyor Manuel Cardeñas y Soler 

Comptes presentats per Miquel Ribas, fill i hereu de Francesc Ribas, 

dels cobraments i pagaments fets des del 24 d’octubre de 1788 fins 

el 31 de desembre de 1800. Inclou la carta que adjuntava els 

comptes, estesa en el dors d’un certificat firmat per “Francisco Ribas 

y herederos” a favor de Josep Blanch, treballador de la fàbrica.    

Barcelona. Català. Còpia i esborrany. 10 f. 

1801, febrer, 9 Fons F. Ribas  

Capsa 1/42 

Definició de comptes signada per Josep Formentí, fill de 

Miquel Formentí, Miquel Ribas, fill de Francesc Ribas i 

Bruno Petrus, apoderat de Gorvea i Mezcorta 

Acord privat pel qual Josep Formentí lliurarà un capital, que es fixa, i, 

com també Miquel Ribas, renunciarà a tot dret a favor de Gorvea i 

Mezcorta. A la vegada, aquests darrers, defineixen els comptes 

corresponents a l’interès dels 2/7 que tenia Manuel Cardeñes de la 

companyia de Formentí. Barcelona. Castellà. 1 bifoli. 

1802, setembre, 16 Fons F. Ribas  

Capsa 1/43 

Documentació descontextualitzada 

Manaments d’un interlocutòria. [Barcelona]. Català i castellà. 8 

unitats. 12 f. 

Sd Fons F. Ribas  

Capsa 1/44 

Exercici o prova cal·ligràfica 
Provatura amb lletra cursiva amb la frase “Aunque vivas las palabras 

y muertas las letras. [Barcelona]. Castellà. 1 f. 

Sd Fons F. Ribas 

Capsa 1/45 


