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IDENTIFICACIÓ 
 
Codi(s) de referència: CAT BC Al·legacions Judicials 
 
Títol: Al·legacions Judicials 
 
Data(es): 1606 – 1805, amb predomini dels anys 1709 al 1758 
 
Nivell de descripció: Fons 
 

Volum i suport de la unitat de descripció: 124 capses amb una mitjana de 15 plets per 

capsa: 1860 documents, aprox. Ocupen 20 metres lineals. 

 

CONTEXT 
 

Nom(s) del(s) productor(s): Família Aparici i, per llegat testamentari, propietat de l’Hospital 
de la Santa Creu des de 1831. 
 

Notícia biogràfica o Història de l’organisme, entitat ...: – La família dels Aparici constava 

en el segle XVIII-XIX de diverses branques entre les quals hi havia comerciants, fabricants 
d’indianes, negociants, alts funcionaris, notaris i juristes. Es varen ennoblir i van arribar a ser 
una de les fortunes importants de Barcelona. El fons d’al·legacions judicials està format 
essencialment pels processos de l’advocat Francesc Aparici, en els quals ell actuava 
representant una de les parts, o bé feia dictàmens i informes sobre dubtes jurídics. Hi ha 
també causes de la pròpia família. Altres membres que hi apareixen com a advocats o com 
a parts dels processos són Ignasi Aparici d’Amat, fill de Francesc, i Josep Aparici (1653-
1731), pare de Francesc, funcionari reial, geògraf i economista, autor d’un conegut mapa del 
Principat de Catalunya. L’Hospital de la Santa Creu es va constituir l’any 1401 per unió dels 
diferents hospitals de Barcelona formant un únic Hospital General que atenia tota mena de 
malalts, pobres, bojos i nens abandonats. Depenia en part del Consell de Cent i en part del 
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bisbat de Barcelona. Subsistia amb les deixes de la població, almoines, el privilegi reial del 
monopoli de les comèdies de Barcelona i les ajudes puntuals de l’Ajuntament i del bisbat.  
 
Història arxivística: Les al·legacions judicials es van començar a catalogar l’any 1989 en el 
marc d’un treball d’arxivística. Encara no s’han acabat de descriure totes. Una bona part de 
les que falten, s’han numerat i protegit amb cobertes de paper neutre  
 
Dades sobre l’ingrés: Marià Alegre i Aparici, baró de Castellet, mort sense fills l’any 1831, 
va fer hereu de la seva fortuna l’Hospital de la Santa Creu. Amb els seus béns, es va 
incorporar a l’arxiu hospitalari la nombrosa documentació patrimonial familiar dels Alegre, 
dels Aparici i dels Amat. La família Aparici tenia alguns juristes i advocats entre els seus 
membres i d’aquí provenen els nombrosos trasllats judicials que es conserven. L’any 1918, 
quan la institució hospitalària ja s’havia començat a traslladar a l’edifici de Domènech i 
Muntaner, va vendre bona part del seu arxiu a la Diputació de Barcelona que el va dipositar 
a la Biblioteca de Catalunya. Una part substancial d’aquest fons adquirit el 1918, era format 
pels papers del baró de Castellet. 
 
 
CONTINGUT I ESTRUCTURA 
 
Abast i contingut: La major part de les al·legacions judicials són processos vistos en la 
Reial Audiència de Barcelona en la segona meitat del segle XVIII. També hi ha causes 
presentades davant tribunals baronials, la Cúria Eclesiàstica, el Tribunal de la Llotja i molts 
altres tribunals. Es tracta, generalment, de causes civils, o de conflictes de jurisdicció entre 
els tribunals seculars i els eclesiàstics. 
 

 Informació sobre avaluació, tria i eliminació: El fons és de conservació permanent en la 

seva totalitat. 

 
Increments: No es preveuen increments de documents, però el catàleg s’incrementarà en 
la mesura que es vagin describint les al·legacions que falten. 
 
Sistema d’organització: Els processos es van encapsar i numerar sense cap ordre definit. 
Cada un s’ha descrit seguint una pauta que inclou la signatura topogràfica, la data, el lloc, el 
tribunal, els noms de les parts en litigi, la causa del litigi, la llengua en què s’ha redactat el 
procés, el número de folis que té i les observacions. 
 
 

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
 

Condicions d’accés: L’accés és lliure i total, llevat dels casos en què, per necessitats de 

restauració o de dipòsit per a exposicions, els documents siguin exclosos de consulta. La 

documentació no està microfilmada ni digitalitzada, cosa que fa que, per ara, s’hagin de 

consultar els originals. 

 

Condicions de reproducció: La reproducció dels documents està subjecta al seu estat de 

conservació i a les condicions que marca la normativa vigent a la Biblioteca de Catalunya. 

 
Llengües i escriptures dels documents: Domina el castellà i el llatí. Alguns processos 
tenen declaracions testificals en català. 
 
Característiques físiques i requeriments tècnics:   L’estat de conservació és bo en 
general, però alguns documents necessitaran restauració. 



 

 
Instruments de descripció: Catàleg parcial 
 
 
DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
 

Existència i localització dels originals: Tot i que no s’han fet les comprovacions 

necessàries, és de suposar que els originals es deuen conservar a l’Arxiu de la Corona 

d’Aragó (ACA) on van anar a parar els documents de l’antiga Reial Audiència. 

  

Existència i localització de còpies: No es coneixen 

 
Unitats de descripció relacionades: El ms 3632 de la BC és un índex de processos judicials 
catalans del segle XVIII. El Llibre de Registre de Manuscrits no dóna indicacions de 
procedència, però dins les seves pàgines s’han trobat anotacions manuscrites de Francesc 

Aparici que fan pensar que podria formar part del fons d'Allegacions Judicials. A la mateixa 
Biblioteca de Catalunya se’n poden trobar col·leccions impreses d’al·legacions, algunes 
relacionades amb els Aparici, a la secció de Reserva Impresa i Col·leccions Especials. 
 
 
CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
 
 Autoria i fonts:  Catalogació realitzada per Reis Fontanals Jaumà, arxivera de la BC. 
 
 Regles o convencions: NODAC 
 
Dates de la descripció: 1989-2010 



 
 
LLISTA DE COMPONENTS 
 

 
 

AL·LEGACIONS JUDICIALS 
 

CATÀLEG 
 
 
 
A.J. 1/1 
 
1653-1656 
-Terrassa 
-Rafael Pagès contra Pau Amat 
-Per la pretensió de Rafael Pagès de tenir dret a percebre l'arrendament de l'escrivania de Terrassa que cobrava anualment Felip 
Vinyes, difunt, i que havia estat comprat l'any 1641 per Pau Amat a la universitat de Terrassa. 
-Llatí i català. 
-241 f. 
-Observacions: Procés original. Relligat en pergamí amb cintes de pell com a tancadors. Porta una foliació de l'època. 
 
 
A.J. 1/2 
 
1720 
-Barberà del Vallès - Barcelona [Tribunal de l'Intendent] 
-Fèlix Bertran, botiguer de teixits de Barcelona, contra Antoni Tintorer i altres pagesos de Barberà. 
-Per la instància d'execució contra Tintorer i d'altres, feta per Antoni Erms, sastre de Barberà, d'un crèdit concedit pel Regiment 
de Dublin al poble de Barberà, els anys 1718 i 1719, pagat per Fèlix Bertran a canvi d'una obligació firmada per Antoni Tintorer i 
d'altres, que després fou cedida a Antoni Erms. 
-Castellà 
-10f. 
-Obs.: Al final s'inclou la sentència de l'alcalde major, Josep Francesc d'Alós i Rius. 
 
 
A.J. 1/3 
 
1729-1737 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Josep Cases, teixidor de vels de Barcelona, contra Josep Cruells, Antoni Vinyes i Francesc Anglí, forners de Barcelona. 

-Apellació contra la reial sentència que condemna a Cruells, Vinyes i Anglí a pagar certes quantitats que devien d'un blat 
contractat als arrendataris del blat Ignasi Llorenç, Fèlix Masiques i Josep Cases. 
-Castellà. 
-51f. 
-Observacions: Està anotat per Aparici. 
 
 
A.J. 1/4 
 
1716 
-Barcelona 
-Josep Salvi, blanquer de Barcelona, contra Josep Cortell, assaonador de Barcelona. 
-Reclamació d'un deute. 
-Català. 
-2f. 
 
 
A.J. 1/5 
 
1713 



-Barcelona [Reial Audiència] 
-Josep Julià i Vives, valencià habitant a Barcelona, i la seva esposa Antònia Sabater i Alemany, contra Teresa de Copons i Antoni 
Sabater i Copons, mare i fill. 
-Antònia Sabater i Alemany reclama a la seva madrastra Teresa de Copons la part que li correspon de l'herència materna i el seu 
dot.  
-Català. 
-7f. 
-Obs.: A la portada diu "Causa de Aliments". 
 
 
A.J. 1/6 
 
-1727 
-Sant Andreu de Llavaneres [Tribunal del batlle] - Barcelona [Reial Audiència] 
-Josep Plantí, pagès de Sant Andreu de Llavaneres, contra Teresa Faneca, vídua, i els consorts Joan Duran i Maria Faneca. 

-Teresa Faneca i els consorts Duran reclamen el preu i les pensions d'un censal que J. Plantí no paga allegant pobresa. 
-Castellà. 
-5f. 
-Obs.: El procés recull les peticions de Josep Plantí, que, després de la sentència dictada pel tribunal del batlle de Sant Andreu de 
Llavaneres, intenta portar la causa al tribunal de l'Audiència. 
 
 
A.J. 1/7 
 
-1718-1719 
-Barcelona [Tribunal del veguer] 
-Maria Figueres i Madrona Castellet, esposa i filla de Domènec Castellet, apotecari de Barcelona, contra Marianna Dabols. 
-Marianna Dabols vol que les hereves de Domènec Castellet li paguin 16 doblons i tres pesos que el dit Domènec Castellet li 
devia. 
-Castellà i llatí. 
-5f. 
 
 
A.J. 1/8 
 
-1722 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Antoni Reyt, picapedrer, i Companyia, contra Pau Grau, hortolà, i Companyia 

-La companyia d'Antoni Reyt, assentador de les obres de fortificació de Montjuïc, pretén que sigui anullat el reassentament que 
s'ha contractat amb Pau Grau per al transport de la sorra. 
-Castellà. 
-9f.  
-Obs: Les dues parts ja tenien diversos plets pendents davant la Intendència General. 
 
 
A.J. 1/9 
 
-1704 
-Terrassa 
-Josep Guitart, paraire de Terrassa, contra Josep Bogunyà i d'altres, també paraires de Terrassa. 
-Guitart vol recuperar els diners que durant 44 anys va pagar el seu pare, en nom de la confraria de Sant Antoni de Terrassa, al 
convent de Sant Agustí per les pensions d'un censal. 
-Llatí i català. 
-4f. 
-Obs: trasllat de 1721. 
 
 
A.J. 1/10 
 
-1729-1738 
-Mataró - Marsella - Barcelona [Reial Audiència] 
-Cristòfor Kik, Gaspar i Nicolau Salicofre, germans, i d'altres, de Marsella, contra Joan i Jaume Nadal i Clavell, germans de 
Mataró. 



- Joan Nadal, comerciant a Marsella, va donar diferents lletres de canvi a una sèrie de comerciants de Marsella, contra Jaume 
Nadal, germà seu i comerciant de Mataró, les quals foren posteriorment protestades. 
-Castellà i llatí. 
-66f. 
-Obs.: El plet es presenta davant la Reial Audiència a causa del seu valor que passa de les 1000 lliures i el pretexte de pobresa 

que alleguen els demandants. 
 
 
 
A.J. 1/11 
 
-1676-1677 
-Tortosa 
-Els Jesuïtes de Tortosa contra Francesca Astor, vídua de Pau Astor i d'altres. 
-La companyia de Jesús reclama el llegat que li va fer Jeroni Astor de tots els seus béns en el cas que el seu nebot, Pau Astor, 
morís sense fills. 
-Català. 
-63f. 
 
 
A.J. 1/12 
 
I. -1672-1673 
 -Barcelona 
 -Antoni de Cabrera, de Rocabertí i Pau, contra Anna de Silva i el seu fill Francesc de Montcada, marquesos 
 d'Aitona. 
 -Reclamació sobre l'heretat i béns del vescomtat de Cabrera i Bas. 
 -Català. 
 -66f. 
  
 -1728-1729 
 -Barcelona. 
 -Francesc de Cabrera, de Rocabertí i Pau contra els marquesos d'Aitona. 
 -Reclamació d'un censal de 2000 lliures de pensió anual. 
 -Castellà. 
 -79f. 
 
II. -1730-1732 
 -Barcelona [Reial Audiència] 
 -Francesc de Cabrera, de Rocabertí i Pau contra el comte de Perelada i el marquès de Priego, ara continuat pel seu 
 fill Josep de Cabrera de Rocabertí i Llupià, marquès d'Anglesola, contra el marquès d'Aitona i de Cogolludo. 
 -Reclamant el seu dret a percebre un censal de 2000 lliures de pensió que li correspon pels vescomtats de 
 Mòdica, Cabrera i Bas, segons el testament de Bernat de Cabrera fet l'any 1419. 
 -Castellà. 
 -20f. 
 -Obs.: Una de les parts intenta unificar els dos processos. 
 
III. -Diversos papers solts referits al mateix assumpte. 
 -Castellà i llatí.  
Observacions: I,II i III estan lligats amb un cordill que porta una etiqueta: "Diferents papers y trasllats del Ille. Marques de 
Argensola contra lo compte de Perelada". L' I està molt anotat de mà de Francesc Aparici . 
 
 
A.J. 1/13 
 
-1716-1718 
-Barcelona; Llerona. 
-Maria Golart i el carmelità Francesc Llabaria, tutors de Pau Rosquelles, contra Francesc Bartomeu, negociant. 
-Francesc Bartomeu, tutor de Pau Rosquelles pare, difunt, refusa retre comptes de la tutoria exercida.  
-Català i castellà 
-56f. 
-Obs.: Anotat per Aparici. 
 



 
A.J. 1/14 
 
-1708-1713 
-Barcelona 
-Josep March, administrador de la Societat d'Adroguers de Barcelona, contra un dels seus socis, Francesc Pere, i els seus 
successors els consorts Teresa Pere i Francesc Artigues. 
-Pels deutes que tenien amb la dita societat d'adroguers. 
-Català i llatí. 
-49f. 
 
 
A.J. 2/1 
 
-1746-1761 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Francesc de Cartellà i Sabastida i Fons contra Ignàsia de Riba i Comalada. 
-Reclamació sobre l'herència de Narcisa Riba i Fons, especialment sobre les pensions d'un censal de la ciutat de Barcelona. 
-Català, castellà i llatí. 
-284f. 
-Observacions: Consta de diferents expedients: el primer i el segon són còpies d'Ignàsia de Riba, estan anotats per Aparici, i el 
seu estat de conservació és força dolent, afectat per la tinta fèrrica. El tercer el formen els capítols presentats per Ignàsia de Riba 
en el procés; el quart és un trasllat de la causa de suplicació de la Reial sentència de 1759; el cinquè és un inventari dels béns de 
Narcisa de Riba; el sisè és un informe sobre el plet; el setè és una carta en català dirigida a Francesc Aparici, oïdor de l'Audiència, 
pel prevere Francesc Vila l'any 1759, que es refereix aparentment a un assumpte diferent.  El vuitè és una concòrdia entre les 
dues parts, i el novè és un extracte del procés. 
 
 
A.J. 2/2 
 
-1739 
-Barcelona [Reial Audiència] - Manresa. 
-Miquel Guirifau contra Josepa Guirifau, vídua i d'altres 
-Es demana una dilació en el procés. 
-Castellà i llatí. 
-6f. 
-Observacions: Còpia del prior del convent del Carme de Manresa. 
 
 
A.J. 2/3 
 
-1694-1699 
-Cerdanyola. 
-Els tutors dels pubills Marià i Eulàlia Vinyes contra Gabriel Fatjó del Xiprès, pagès de Cerdanyola. 
-Reclamació d'unes terres situades a Cerdanyola. 
- Llatí i català. 
-6f. 
-Observacions: La portada d'aquest expedient no li pertany, ja que indica un procés entre la Batllia General i Antoni Berenguer. 
Està molt deteriorat. 
 
 
A.J. 2/4 
 
-1709-1718 
-Montblanc 
-Damià Solanes contra la comunitat de preveres i la Sagristia de Montblanc. 
-Reclamen a Damià Solanes l'herència de la seva esposa, Bonaventura  de la Roqueta. 
-Català, castellà. 
-29f. 
 
 
A.J. 2/5 
 



-1715-1716 
-La Bisbal. 
-Eulàlia Gispert i Perramon contra Maria Gispert i Perramon, filla primogènita seva i esposa de Pere Sanch i Casas. 
-Reclamació de dot. 
-Castellà. 
-13f. 
 
 
A.J. 2/6 
 
-1711-1712 
-Barcelona.[Consolat de Mar] 
-Antoni Laberio, genovès, contra Antoni de Pera i Ford. 
-Reclamació d'un crèdit a causa del naufragi d'un vaixell genovès que transportava blat, i del qual A. Laberio era el capità. 
-Llatí i català. 
-19f. 
 
 
A.J. 2/7 
 
-1709 
-Barcelona  [Consolat de Mar] 
-Els procuradors de Joan Crozet contra Bartomeu Mandillo, genovès. 
-Reclamació d'una lletra de 1313 lliures donada per Mandillo a Crozet contra A. Fabra per una partida de cacau. 
-Català. 
-2f. 
 
A.J. 2/8 
 
-1738-1746 
-Lleida [Tribunal Ordinari][Cúria Eclesiàstica] 
-Bernabé d'Armendaris, governador interí de Lleida, contra la Cúria Eclesiàstica de Lleida. 
-Pretensió de la Cúria secular de tenir jurisdicció sobre els obrers i altres càrrecs de la parròquia de Sant Llorenç de Lleida. 
-Català. 
-51f. 
-Obs.: És una causa de contenció de jurisdicció entre els tribunals secular i la eclesiàstic. 
 
 
A.J. 2/9 
 
-1742 
-Barcelona [Reial Audiència] - Vic [Cúria Eclesiàstica] - Mongrony (Gombrèn)  
-Els regidors de Gombrèn contra la Cúria eclesiàstica de Vic, els canonges de St. Joan de les Abadesses i el rector de la parròquia 
de Sant Pere de Mongrony. 
-Pretensió dels eclesiàstics de cobrar part dels grans que es cullen, als pagesos de la Serra de Mongrony i Baga Fosca. 
-Català. 
-46f. 
-Obs.: És una causa de contenció entre la jurisdicció civil i l'eclesiàstica. Hi ha les declaracions dels testimonis sobre els articles 
presentats pels regidors de Gombrèn. 
 
 
A.J. 2/10 
 
-1747 
-Barcelona [Reial Audiència] - Tortosa i Xerta. 
-Marià Seriol, beneficiat de l'església de Sant Jaume de Barcelona, contra Jacint Oliver. 
-Jacint Oliver pretén la plena possessió de l'herència de Josep Oliver i de Botaller, disputant la seva part a Marià Seriol. 
-Català. 
-11f. 
-Obs.: És un resum de la causa de contenció entre les jurisdiccions civil i eclesiàstica. 
 
 
A.J. 2/11 



 
-1741 
-Barcelona [Cúria eclesiàstica - Auditoria de l'Exèrcit] - Mataró 
-Cúria eclesiàstica de Barcelona contra l'Auditoria General de l'Exèrcit i el Sargent Major de les Guàrdies Valones. 
-Reclamació d'immunitat per a Joan Mulet, tret del convent dels Carmelites Descalços de Mataró, on s'havia refugiat després 
d'assassinar una dona. 
-Català. 
-39f. 
-Obs.: extracte de la causa de contenció entre les jurisdiccions civil i eclesiàstica.  Al final s'inclou una relació de les discordances 
dels testimonis. 
 
 
A.J. 2/12 
 
-1736-1746 
-La Seu d'Urgell 
-La vila de Puigcerdà, batlles i regidors de Sant Jaume de Toloriu i de Sant Esteve de Bar, contra la Cúria eclesiàstica de la Seu 
d'Urgell i el capítol de canonges de la mateixa ciutat. 
-Per la pretensió dels regidors de rebre els delmes de la partida anomenada de la Barbuja, pertanyent al terme de Bar, que 
tradicionalment cobrava el benefici de Santa Cecília de la Seu d'Urgell. 
-Català. 
-99f. 
-Obs.: És una causa de contenció entre les jurisdiccions civil i eclesiàstica. Conté  les declaracions dels testimonis presentats. 
 
 
A.J. 2/13 i A.J. 2/13 bis 
 
-1743-1744 
-Barcelona [Tribunal Ordinari] [Cúria Eclesiàstica] 
-Ramon Sans i Mont-rodon contra els rectors de Ripollet i Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes. 
-Per la pretensió dels rectors de Ripollet i Sant Iscle de les Feixes de cobrar el delme sobre la collita de cànem de les terres del dit 
Ramon Sans. 
-català. 
-60f. 
-Obs.: És un resum del procés de contenció entre les jurisdiccions civil i eclesiàstica. Hi ha dos expedients. S'inclouen les 
declaracions dels testimonis. 
 
 
A.J. 2/14 
 
-1745-1746 
-Barcelona [Cúria Eclesiàstica - Auditoria de l'Exèrcit] - Montcada. 
-La Cúria eclesiàstica de Barcelona contra l'Auditoria Reial de l'Exèrcit. 
-Al.legació d'immunitat per a Alonso Domínguez, soldat d'Infanteria de Navarra que havia assassinat el batlle de Plegamans en el 
terme de Montcada i fou extret de l'església d'Hospitalet on s'havia refugiat. 
-Castellà 
-21f. 
-Obs. És un resum de la contenció entre les jurisdiccions civil i eclesiàstica. Té dos expedients.  
 
 
A.J. 2/15 
 
-1728-1731 
-Girona [Cúria Eclesiàstica]- Barcelona [Reial Audiència] 
-Narcís Castells, rector de Biure, contra Josep Francesc Alonso Fernando de Córdova Mendoza i Grimau, comte de Torralba. 

-A causa de la pretensió del rector de cobrar els delmes de la parròquia de Biure, els quals, segons allegava el comte de 
Torralba, li pertanyien a ell. 
-Català. 
-66f. 
-Obs.: És un resum de la causa de contenció entre les dues jurisdiccions. Consta de dos expedients, un d'ells, que conté els 
articles presentats per les dues parts, està anotat per Francesc Aparici. 
 
 



A.J. 2/16 
 
-1740-1742 
-Cardona i Solsona [Cúria Eclesiàstica] - Barcelona [Reial Audiència] 
-La Reial Audiència i Celdoni Sanmartí, pagès de Cardona, contra la Cúria eclesiàstica de Solsona i el síndic apostòlic del convent 
de Sant Francesc de Cardona. 
-Disputa per la possessió i drets de regadiu sobre les aigües d'una font que neix al Mas Fontcalda de Cardona, que té Celdoni 
Sanmartí, i que també utilitzen per a regar el seu hort els frares Franciscans de Cardona. 
-Llatí i català. 
-101f. 
-Obs.: És un resum de la causa de contenció entre les dues jurisdiccions. Hi ha dos expedients, un d'ells anotat per Francesc 
Aparici. Al marge superior esquerre de la portada una nota adverteix que "se han ocupat 59 horas en lo resumen". Hi ha les 
declaracions dels testimonis. 
 
 
A.J. 3/1 
 
-1741 
-Puigcerdà [Tribunal del Corregidor] - Ripoll [Cúria Eclesiàstica] 
-Patrici Borrell, rector de la parròquia de Sant Julià d'Age (Baixa Cerdanya), depenent de l'abadia de Ripoll, contra  Francesc 
Vidal, apotecari de Puigcerdà. 
-Reclamació d'un dret d'empriu d'aigües per a reguiu del prat de Sant Julià, situat al terme d'Age. 
-17f. 
-Català. 
-Obs.:És un resum dels procediments de la cúria secular en la causa de contenció entre les jurisdiccions civil i eclesiàstica. 
 
 
A.J. 3/2 
 
-1747-1748 
-Barcelona [Auditoria de l'Exèrcit, i Cúria Eclesiàstica] 
-Salvador Bonamich, sabater de Barcelona, contra els marmessors del prevere Lluís Girona, Antònia Gener i Pacià Llorentí, capità 
de fusellers de muntanya, consorts.  
-Reclamació de les pensions d'un censal. 
-6f. 
-Català (amb cites en castellà i llatí) 
-Obs.: Resum del procés. 
 
 
A.J. 3/3 
 
-1743 
-Caldes de Montbui - Barcelona [Reial Audiència i Cúria Eclesiàstica] 
-Els regidors de Caldes de Montbui contra la comunitat de preveres de la dita vila.  
-A causa de l'oposició dels regidors de la vila (que tenien carnisseria pròpia) a la venda pública de carn a la carnisseria de la 
comunitat de preveres.  
-47f. 
-Català i llatí 
-Obs.: És una causa de contenció entre les jurisdiccions civil i eclesiàstica. 
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-1743 
-Vallvidrera - Barcelona [Cúria del Corregidor i Cúria Eclesiàstica] 
-Els terratinents del terme de  Vallvidrera contra Josep Llorens, rector de Vallvidrera. 
-Per la pretensió del rector de cobrar delmes i primícies -48f. 
-Català 
-Obs.: És un resum de la causa de contenció entre les jurisdiccions civil i eclesiàstica. La causa havia estat començada l'any 1730 
per l'anterior rector de Vallvidrera. 
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-1747-1750 
-Barcelona [Tribunal de l'Intendent - Reial Audiència - Cúria Eclesiàstica] 
-El rector de St. Cugat del Rec de Barcelona contra la Intendència General. 
-A causa d'una paret que el rector de Sant Cugat del Rec havia fet construir ocupant part de la via pública. 
-27f. 
-Castellà i català. 
-Obs.: Extracte del procés de contenció. S'inclou un plànol de l'església a llapis i tinta. 
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-1749-1751 
-Barcelona [Reial Audiència] - Montornés del Vallès. 
-Maria Antònia de Taverner i Codol, comtessa de Darnius contra el rector de Montornés. 
-A causa del cobrament del delme. 
-23f. 
-Català. 
-Obs.: Extracte del procés. Lletra de difícil lectura per la mala cal.ligrafia i la corrosió de la tinta.  
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-1740-1742. 
-Barcelona [Consolat de Mar] 
-Miquel Valldejoly, arrendatari de l'abastament de carns de Barcelona, contra Gabriel Girbes, comerciant de bestiar, habitant de 
Santa Llogaia (Cerdanya francesa). 
-Pel pagament d'una partida d'animals comprada per l'arrendatari de les carnisseries de Barcelona al dit comerciant de Santa 
Llogaia. 
-143f. 
-Francès, català i llatí. 
-Obs.: Hi ha documents francesos en pergamí amb segells pendents de cera mal conservats. L'expedient està força deteriorat. 
 
 
A.J. 3/7 (bis) 
 
-1740-1743 
-Barcelona. [Tribunal Ordinari del Corregidor] 
-Còpia autèntica de la informació dels testimonis que presenta Miquel Valldejoly, comerciant de Barcelona, arrendatari de 
l'abastament de carns de la ciutat l'any 1740. 
-59f. 
- Castellà, francès, català. 
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-1742 
-Barcelona [Consolat de Mar] - Perpinyà [Consolat de Mar] 
-Francesc Roig, negociant de Barcelona, arrendatari de la provisió de carn de la ciutat,contra Josep Fabre, domiciliat a Egat 
(Cerdanya francesa) 
-Pagament d'una partida de bestiar comprat a Josep Fabre 
-90f. 
-Català i francès. 
-Obs.: Hi ha documents en pergamí intercalats, francesos, amb segell pendent, força deteriorats. 
 
 
A.J. 3/9 
 
-1741-1742 
- Barcelona [Consolat de Mar] - Perpinyà [Consolat de Mar] 
-Francesc Roig i Pau Toret, comerciants de Barcelona, contra Jaume Poc,pagès d'Angustrina (Cerdanya francesa) 
-Pel pagament d'un bestiar comprat a comerciants de la Cerdanya francesa pel l’abast de carn de Barcelona. 
-143f. 
-Francès, català i castellà. 



-Obs.: Hi ha quatre documents francesos en pergamí, amb segell pendent de cera. Al darrere: "Papers dels processos de la 
Sardanya francesa." Conté també papers que fan referència a Michel Valldejoly (veure A.J..3/7 1 3/7 bis) 
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-1742 
-Perpinyà [Consolat de Mar] - Barcelona 
-Pau Toret, matalasser de Barcelona, arrendatari de la provisió de carn de Barcelona, contra Rafael Mir, pagès d'Angustrina 
(Cerdanya francesa).- 
-Pel pagament del bestiar comprat a Rafael Mir. 
-50f. 
-Francès. 
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-1738-1740 
-Cerdanya francesa - Barcelona - Perpinyà. 
-Correspondència entre Francesc Roig , Josep Fabra, Jaume Poch i Gabriel Girbes (llocs d'Angustrina, Santa Llogaia i Astaba)  
-Comerç de bestiar. 
-Català. 
-Obs.: Hi ha 28 cartes. A més hi ha 12 rebuts i una relació de les despeses fetes per Francesc Rovira en desplaçar-se des de 
Barcelona a Perpinyà. 
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-1738-1739 
-Barcelona 
-Ordres de pagament al Sr. Francesc Roig per bestiar dut a l'escorxador de Barcelona pels comerciants Fabra, Girbes i Poch. 
-Català. 
Obs.: Estan recollides en 6 llibretes, numerades i agrupades per assumptes: "Hovella", "Crestat", "Polises", "de molto", "Bestiar 
bovi"... En total hi ha 56 ordres de pagament. 
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-1758, 1774 
-Barcelona - Roma [Sacra Congregatione Concilii] 
-La comunitat de preveres de Santa Maria del Mar de Barcelona contra Leopold Padrell com a executor testamentari de Joan 
Padrell. 
-A causa de la intenció dels executors testamentaris de traslladar la celebració de les misses a altra església, la distribució dels 
beneficis de la celebració de les misses de les obres pies, i altres assumptes relacionats amb la celebració de misses. 
-Llatí, català i italià. 
Obs.: Són 9 quadernets sense relligar, que transcriuen part del procés (la sentència, entre altres parts), en llatí i italià, impresos 
per Bernabó (1758 - 1759), embolicats en un paper on diu de lletra del s. XVIII: "Per lo Sor. Dn. Ignasi de Amat ja que á ell se deu 
lo bon exit". Dins els quaderns hi ha un sobre destinat "Al Sr. Dn. Ignasi Apareci y de Amat" i dintre, dos quaderns manuscrits 
amb un requeriment notarial i una fe notarial demanats pel beneficiat de Santa Maria del Mar, Josep Coderch, procurador del 
vicari perpetu de Santa Maria del Mar i manner interí.  
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-1771 
-Barcelona [Cúria Eclesiàstica] 
-Els capellans perpetus de Santa Maria del Mar contra el manner o llibreter (oficial encarregat de la distribució de les misses), 
Josep Coderch, per la negativa dels capellans a acceptar la seva autoritat en la qüestió de la celebració de les misses. 
-Castellà. 
-107f. 
-Obs.: Es tracta d'un llarg informe del representant del vicari perpetu i de la comunitat de preveres de Santa Maria del Mar 
dirigit a un "Muy Ilustre y Reverendo Señor"(probablement el bisbe de Barcelona). Són quadernets sense relligar, lligats amb un 
cordill. 
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-1770 
-Barcelona 
-El mateix assumpte.  
-202f. 
-Castellà i català.  
-Obs.: S'inclouen unes visites pastorals on es donen normatives sobre la qüestió.  També hi ha unes "Copias de algunas peticions 
de Tarragona.". Són quadernets sense relligar lligats amb un cordill. 
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-1748 
-Tortosa [Tribunal Ordinari - Cúria eclesiàstica] 
-Tomàs Enrich, comerciant, contra Josep Fidel Enrich, clergue i beneficiat de la seu de Tortosa, germanastres. 
-A causa de l'herència de Maria Agnès Correa, segona muller de Tomàs Enrich, negociant de Tortosa, i mare de Josep Fidel. 
-Català. 
-27f. 
-Obs.: És una causa de contenció entre els dos tribunals, civil i eclesiàstic, formada per dos expedients: un és un resum del 
procés, i l'altre un índex del resum. 
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-1750-1757 
-Barcelona [Auditoria de l'Exèrcit - Cúria eclesiàstica] 
-La Cúria eclesiàstica de Barcelona i Nicolau Durand, soldat de las Reials Guàrdies Valones, contra l'Auditoria General de l'exèrcit. 
-Per la violació de la immunitat eclesiàstica del soldat, que, acusat d'haver mort un altre soldat, s'havia refugiat a l'església de la 
Mare de Déu de Montserrat,de Barcelona. 
-27f.        
-Català. 
-Obs.: És un resum de la causa de contenció entre les dues jurisdiccions. 
 
 
A.J. 4/4 
 
-1751-1752 
-Barcelona. [Auditoria de l'Exèrcit - Cúria Eclesiàstica] 
-La Cúria eclesiàstica i Andreu Gainza contra l'Auditoria General de l'Exèrcit. 
-A causa de la violació de la immunitat eclesiàstica d'Andreu Gainza, soldat del Regiment de Llombardia, refugiat a l'església de 
Santa Mònica de Barcelona desprès de ferir un caporal. 
-12f. 
-Castellà. 
-Obs. És un resum de la causa de contenció entre les dues jurisdiccions. 
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-1749 - 1750 
-Lleida. [Auditoria de l'Exèrcit - Cúria Eclesiàstica] 
-Cúria eclesiàstica de Lleida i Sebastià Piña, soldat granader del Regiment de Castella, contra l'Auditoria de l'Exèrcit representada 
pel governador de Lleida. 
-Per la violació de la immunitat del soldat, refugiat a l'església de Sant Joan de Lleida, després de ferir un altre soldat. 
-15f. 
-Castellà. 
-Obs.: Clau de l'extracte de la contenció entre les dues jurisdiccions 
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-1751 
-Lleida [Cúria Eclesiàstica] - Barcelona  [Reial Audiència] 
-La Reial Audiència contra la Cúria Eclesiàstica de Lleida. 
-Per l'amenaça d'excomunicació del bisbe de Lleida als comediants i als que assisteixin a les representacions de teatre a la ciutat 
de Lleida. 
-161 f. 
-Castellà. 
-Obs.:Extracte de la contenció entre ambdues jurisdiccions. Hi ha un resum de les declaracions dels testimonis. 
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-1752 
-Pradell de la Teixeta - Barcelona [Reial Audiència] - Tarragona [Cúria Eclesiàstica] 
-La Companyia de Jesús de Tarragona i altres creditors contra els regidors de Pradell de la Teixeta. 
-Concurs de creditors de la vila de Pradell (sota domini jurisdiccional del bisbe de Tarragona), especialment per les pensions d'un 
censal creat l'any 1600 a favor de Lluís Gavaldà,que fou posteriorment passat a la Companyia de Jesús. 
-48f.  
-Català, castellà i llatí. 
-Obs.: És una causa de contenció entre les dues jurisdiccions, civil i eclesiàstica. 
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-1735 
-Barcelona 
-Eulàlia de Ortiz i de Mercader contra Josep Sadurní. 
-Reclamació d'un crèdit. 
-6f. 
-Castellà 
-Obs.: es tracta d'un "Breve apuntamiento" que firma Manuel Pastor i Ferrer, on exposa uns dubtes respecte aquesta causa. 
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-1746 - 1750 
-Barcelona [Tribunal d'Artilleria] 
-Anton Catà i Renau contra els seus creditors, com a administrador de la companyia de Dalmases, Catà i Piria. 
-A causa dels deutes de la companyia. 
-71f. 
-Català 
-Obs.: Extracte del procés de concurs de creditors. 
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1745 
-Barcelona [Tribunal de l'Intendent] 
-Confraria de corders de Barcelona contra l'assentador d'eixàrcia, Joan Boixó. 
-A causa del nombre de fadrins que treballen per a ell. 
-34f. 
-Català 
-Obs.: Extracte del plet. 
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1721-1735 
-Moià - Manresa [Cúria del Corregidor] - Mura 
-Comunitat de Moià contra Pere Matarrodona, del mas Matarrodona (Mura (Bages)). 
-Reclamació de les pensions d'un censal creat per la universitat de Moià. 
-7f. 
-Català. 



-Obs.: Extracte del procés. 
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-1750 - 1751 
-Barcelona [Llotja de Mar - Reial Audiència] - Molins de Rei - Montagut. 
-Pere Badia, pagès de Molins de Rei, contra Jaume Segura, pagès de Montagut. 
-Reclamació del pagament de 108 moltons que Jaume Segura havia venut a Pere Badia. 
-5f. 
-Català. 
-Obs.: Extracte del procés, que s'inicià al tribunal de la Llotja i es continuà en forma de recurs a la Reial Audiència. 
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1745-1753 
-Cervera [Tribunal de la Junta d'Obres de la Reial Universitat de Cervera] 
-La Junta d'Obres de la Universitat de Cervera contra els assentadors (contractistes) Josep Prats i Francesc Torrents, juntament 
amb Francesc Soriano, director. 
-Reclamacions per defectes en l'obra de construcció de la dita Universitat. 
-Castellà. 
-564 f. 
Obs.: Procés molt extens separat en quatre parts, formades per quadernets cosits,sense relligar. 
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-1750-1753 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Joan Molins i Pradell contra Maria Abadal, vídua, i els consorts Jaume i Francisca Abadal Fontanelles i Pradell. 
-Per la pretensió de Joan Molins i Pradell que li fos adjudicada l'herència del seu avi matern Josep Fontanelles i Pradell. 
-Castellà. 
-65 f. 
-Obs.: És un extracte del procés. 
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-1745 
-Cartellà - Girona 
-El Capítol de Girona contra els consorts de Vic Ignasi de Sallès i Rius i Maria Josepa Sanou. 
-El Capítol de Girona reclama el domini directe sobre el mas Sallent i altres peces de terra, situades a Sant Feliu de Cartellà, i 
exigeix la liquidació de censos i altres drets. 
-Català i castellà. 
-23 f. 
-Obs.: El dossier està format per papers diversos amb notes i informes sobre la causa, ficats dins un paper que conté el plànol de 
les peces de terra de Cartellà. 
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-1742 
-Barcelona [Tribunal de la Creuada] 
-L'administrador dels negocis de Gertrudis de Camporrels i Montserrat, difunta marquesa de Tamarit, contra Josep de 
Montserrat i de Peguera, marquès de Tamarit. 
-Pel cobrament fraudulent per part del marquès, de rendes i censals al Camp de Tarragona (Reus, Cambrils...).  
-Català i castellà. 
-32f. 
-Obs.: Extracte del procés. 
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-1748 
-Tortosa [Tribunal Ordinari] - Barcelona [Reial Audiència] 
-Josep d'Oliver i Amargós clergue resident a la vila d'Horta, contra el Capítol de Tortosa i altres creditors. 
-Josep Oliver demana l'adjudicació  de l'herència del seu avi, contra els creditors del primer hereu, Tomàs d'Oliver i Figuerola. 
Entre els creditors, el més important és el capítol de Tortosa que reclama les pensions d'un censal de 1000 lliures de capital. 
-Castellà 
-35 f. 
-Obs.: Són tres extractes de processos, lligats conjuntament i referits al mateix tema. És de difícil lectura pel mal estat del text.  
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-2ª meitat del s. XVII 
-Casa Desbosc contra el Marquès d'Aitona. 
-Reclamació de censals per herència. 
-Castellà i català. 
-8f. 
Obs.: Són anotacions i una llista dels censals reclamats per la casa Desbosch. Les notes escrites en català semblen de lletra 
d'Aparici, amb la qual cosa el procés seria posterior. 
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-1740 -1743  
-Barcelona [Cúria Eclesiàstica] 
-El vicari perpetu i la comunitat de Santa Maria del Mar contra Josep Rovira, ardiaca de Santa Maria del Mar. 
-Pel pagament dels drets de vi i hòsties i la custòdia de les claus de les portes de l'església. 
-Català 
-40 f. 
-Obs.: Hi ha un resum dels testimonis presentats per l'ardiaca, i uns articles presentats per obrers, etc. Està anotat per Francesc 
Aparici. 
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-1756 
-Ascó - Barcelona [Reial Audiència] 
-Francesca d'Ossó i Domènech contra Francesc i Joan Domènech, pare i fill. 
-Reclamació d'herències. 
-Castellà. 
-23f. 
Obs.: Resum dels testimonis i resum del procés. 
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-1729-1748 
-Toralles - Besalú [Tribunal Ordinari del Corregidor] - Barcelona [Reial Audiència] 
-Cosme Pujolar contra Bartomeu Caritg. 
-Per la possessió de la peça Collsopell pertanyent al mas Marcer, de Toralles. 
-Català 
-28f. 
-Obs.: Clau del resum del procés. La causa d'apel·lació fou començada a la Reial Audiència el desembre de 1729 a instància de 
Caritg. 
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-1730 
-Barcelona [Tribunal de l'Intendent] 
-El convent de Jonqueres i el convent de Sant Francesc de Paula de Barcelona, amb Ramon Gorgot, contra el monestir de Sant 
Pere de les Puelles de Barcelona. 
-Pel repartiment i ús de l'aigua de la Sèquia Reial. 
-Català. 
-30f. 
-Obs.: És una notícia del plet. S'hi afegeix un resum de diferents informes i decrets sobre l'ús de l'aigua de la Sèquia fet l'any 
1750. 
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-1726 - 1734 
-Barcelona [Tribunal de l'Intendent] 
-Josep Duran, mercader, contra la comunitat de Santa Maria [del Mar]. 
-Reclamant les pensions de diversos censals. 
-Català 
-24f. 
-Obs.: Hi ha el resum dels documents aportats en el procés des de 1592. 
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-1717 - 1730 - 1747 
-Tortosa; Barcelona. 
-Francesc Marcó contra Josep Anton Oriol, i la comunitat de Santa Maria del Mar de Barcelona contra Bonaventura Oriol de 
Tortosa. 
-Les dues causes tenen com a motiu la reclamació de les pensions de diferents censals. 
-Català 
-17f. 
Obs.: És un extracte del procés. L'any 1732 es varen unir les dues causes. 
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-1749-1752  
-Barcelona [Reial Audiència]. Possessions catalanes del duc d'Híxar: comtat de Vallfogona, de Guimerà, vescomtat de Quer, 
Ansovell, i d'altres; i al Rosselló els vescomtats d'Évol i Canet. 
-Joaquim Diego de Silva Fernández d'Híxar, duc d'Híxar contra la seva mare, Pudenciana de Portocarrero Funes de Villalpando, 
duquessa vídua d'Híxar. 
-Per la possessió de l'herència del seu pare, el difunt duc d'Híxar, Isidre Fernández d'Híxar, Silva Portugal i Portocarrero. La vídua 
reclama una "tenuta plena". 
-Castellà, català, francès i llatí. 
-460 f. 
-Obs.: Hi ha tota mena de documents, la major part còpies, i abundant correspondència amb els administradors del duc. Hi ha 
un quadern imprès en castellà. L'últim document és una avaluació d'obres fetes a un mas del duc d'Híxar situat a la vall de 
Bianya, vegueria de Camprodon, l'any 1758. 
Està anotat per Aparici. 
A.J. 6/2 
 
-1751-1761 
- Barcelona [Auditoria de l'Exèrcit] - Palera (Garrotxa) 
-Domènec Sabater, prior del monestir del Sant Sepulcre de Palera, contra Ignasi Colomer i Cruïlles, auditor de guerra. 
-Exigint el reconeixement del domini directe del priorat sobre el mas Rovira, el mas Vinyals i d'altres propietats. 
-Castellà  
-188 f. 
-Obs. Consta de quatre parts; una és l'extracte del procés; l'altra és un índex o clau de l'extracte,  la tercera un resum de les 
declaracions dels testimonis, i la quarta, un resum d'un procés anterior que enfrontava els Colomer contra els Cruïlles. 
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-1749-1757 
- Barcelona [Reial Audiència] - La Sentiu [de Sió] i Bensa (vegueria d'Agramunt) 
-Francesc de Lanuza i Gelabert, comte de Plasència, contra Josepa de Llupià i els administradors de les causes pies fundades per 
Isabel de Copons i Gelabert. 
-Reclamació de la liquidació de les rendes de diferents llocs. 
-Castellà i català. 
-201 f. 
-Aquest plet havia començat anteriorment i s'havien dictat ja dues sentències, el 1739 i el 1741, en primera i segona instància, 
abans de la tercera, dictada l'any 1756. 
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1743 - 1758 
-Barcelona [Reial Audiència] - Mor  
-Francesc Galceran de Cartellà Sabastida i d'Erill contra Maria Colom, vídua de Francesc Colom, notari de Tàrrega, i després 
contra els consorts Ramon i Ramona Cercós, també de Tàrrega. 
-Possessió del mas Vendrell de Mor (vegueria de Tàrrega) 
-Castellà, català i llatí. 
-321 f. 
-Obs. Hi ha diversos quaderns impresos. El procés es va continuar durant molts anys amb diferents pledejants. Al final s'inclou 
una sentència de 1688 i un resum i notícies d'aquests procés començat al segle XVII. 
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-1747-1748 
-Barcelona [Reial Audiència] - Manresa [Tribunal de la Llotja de Mar] 
-Maurici Dalmau, botiguer i paraire de Manresa, contra Joan Penat i Tomàs Mollet, doctors en medecina, de Manresa. 
-Reclamació d'un deute. 
-Castellà 
-8 f. 
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-1736-1738 
-Monistrol de Montserrat [Tribunal del batlle] 
-Francesc Coll i Vacarisses, contra Salvador Sort i Dionís Ramon, tots pagesos de Monistrol de Montserrat. 
-Reclamació de les pensions d'un censal. 
-Castellà. 
-49 f. 
 
 
A.J. 7/4 
 
-1742-1743 
-Barcelona [Llotja de Mar] 
-Hilari Galup, comerciant de Barcelona, contra Maria Antònia Farau, vídua d'Esteve Farau, i el seu fill Angel Farau. 
-Pagament d'una lletra de canvi. 
-Castellà. 
-27 f. 
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-1755-1786 
-Tortosa i Xerta. 
-La ciutat de Tortosa contra la vila de Xerta. 
-Tortosa reclama un impost a la vila de Xerta, la qual pretenia desmembrar-se de Tortosa. 
-Castellà, llatí. 
-537 f. 



-Obs. Hi ha abundant documentació: copia de la carta de població de Tortosa feta l'any 1149, peticions, resolucions, capítols, 
resums, sentències, concòrdies, etc. Acaba amb una Reial Provisió de Carles III, impresa, del 1779. 
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-1770-1777 
-Mataró - Barcelona [Reial Audiència. Sala Criminal]-Dunkerque [Tribunal de l'Almirallat] 
-Josep Miller, Forrester & Companyia, de Barcelona, contra Josep i Gaspar Mandri, pare i fill, de Mataró. 
-Per l'adulteració amb aigua dolça d'aiguardents venuts a Anglaterra, i altres fraus. 
-Castellà. 
-255 f. 
-Obs.:L'expedient porta annex un llibre relligat en cartó que conté la còpia de la correspondència creuada entre Miller i els 
Mandri entre els anys 1769 i 1772, de 264 f. en castellà. 
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-1737 -1751 
-Barcelona 
-Joan i Maria Antònia Pongem i Alabau consorts de Barcelona, i hereus de Jeroni Alabau, contra Joan Veríbol, pagès de Vilassar. 
-Els consorts Pongem - Alabau pretenen cobrar un deute per medicaments de l'apotecaria de l'Hospital de la tropa durant els 
anys 1705 - 1708, quan Jeroni Alabau fou assentador dels medicaments de l'exèrcit. 
-Català, llatí, castellà. 
-224 f. 
-Obs.:  Porta un extracte del procés, un resum, una clau del resum, diverses anotacions i documentació marginal i un inventari 
de la casa de Jeroni Alabau situada a Barcelona, al carrer Mitjà de la Blanqueria. 
 
 
A.J. 8/3 
 
-1749-1751 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Tomàs de Savila, capità del Regiment de Llombardia i la seva germana, Maria Isidora, marquesa d'Ussel, contra Josep de Pastors 
i Alió. 
-Per l'herència i liquidació dels béns i crèdits que foren d'Antoni Pastors. 
-Castellà. 
-143 f. 
Obs.: Hi ha un resum del procés, una escriptura pública original firmada del testament de Tomàs Savila, de l'any 1750 i les 
declaracions dels testimonis presentats per Josep de Pastors. Es fa esment a plets anteriors per la mateixa causa. Està anotat per 
Francesc Aparici. 
 
 
A.J. 8/4 
 
-1745-1750 
-Barcelona [Reial Audiència] - Vilallonga del Camp 
-Francesc de Plana contra els seus creditors. 
-És un concurs de béns per a pagar els creditors. 
-Català. 
-74 f. 
-Obs.: Hi ha un resum de la causa i una clau del resum; està anotat per Francesc Aparici. 
 
 
A.J. 8/5 
 
-1744-1747 
-Mollerussa 
-Maria Teresa de Moncada, duquessa de Medinaceli i Segorbe, marquesa d'Aitona, senyora de Miralcamp i Lluís Fernández de 
Córdova, Espínola i La Cerda, duc de Medinaceli, contra Jeroni i Maria Ignàsia de Ribes i Olzinelles, marquesos d'Alfarràs. 
-Vindicació de la jurisdicció civil i criminal sobre Mollerussa. 
-Català i llatí. 
-111 f. 



-Obs.: Hi ha un extracte del procés i també un arbre genealògic dels ducs de Medinaceli. Hi ha el resum de la documentació 
presentada la qual es remunta al segle XI. 
 
 
A.J. 8/6 
 
-1752-1755 
-Barcelona [Reial Audiència] - Olot - Batet. 
-Maria Puigdevall, de Batet, contra Segimon Roure, d'Olot. 
-Reclamació d'unes garbes de civada, part dominical del mas Puigdevall. 
-Castellà. 
-32 f.  
-Obs. Paper deteriorat per la tinta fèrrica. És un resum del procés que inclou les declaracions dels testimonis. 
 
 
A.J. 9/1 
 
1739-1742 
-Manresa 
-Josep Llor, cirer de Manresa, contra Pau Vall, confiter de Manresa. 
-Reclamació de les pensions d'un censal. 
-Castellà. 
-34 f. 
-Obs.: Inclou la sentència del tribunal de Manresa, donada el 10 de gener de 1742. 
 
 
A.J. 9/2 
 
1739 - 1742 
-Barcelona [Tribunal de l'Intendent] 
-La Intendència General contra Joan Causse, mercader francès, procurador de J. Frevoul, mercader francès domiciliat a Dublin. 
-Pretenent l'embargament d'un vaixell irlandès amb la seva càrrega, apressat al port de Barcelona, com a represàlia contra la 
Gran Bretanya. 
-Castellà. 
-14 f. 
 
 
A.J. 9/3 
 
-1747-1751 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Silvestre Descatllar contra Francesca Pasqual i d'altres. 
-Reclamació de les pensions d'un censal. 
-Castellà. 
-6f. 
 
 
 
 
A.J. 9/4 
 
1737 
-Barcelona [Tribunal Reial Ordinari] 
-Magí Fabregat, de Barcelona, contra Francesc Falquès d'Esparreguera. 
-Demanant l'ordre d'execució d'un debitori de 146 lliures i el consegüent encant públic dels béns de Francesc Falquès a favor 
seu, com a principal creditor. 
-Castellà. 
-15 f. 
 
 
A.J. 9/5 
 
1744 



-Barcelona [Reial Audiència] - Santa Pau [Tribunal de la baronia] - Cartellà. 
-Sebastià Vilà i Colobret de Sant Esteve de Llèmena, contra Maria Dalmau i Amat, de Cartellà; i Narcís Vilà i Colobret, contra 
Sebastià Vila i Colobret, germà seu (Les dues causes s'unificaren). 
-Reclamació de part dels béns que foren de Pere Colobret. 
-Castellà, català. 
-14 f. 
 
 
A.J. 9/6 
 
1734-1735 
-Barcelona [Tribunal Ordinari] 
-Antoni Duran, mercader de Barcelona, contra Jaume Vera, argenter  de Barcelona. 
-Reclamació d'un llegat testamentaris de Gabriel Llor, argenter de Barcelona, a favor de Maria Duran, neboda d'Antoni Duran i 
monja carmelitana calçada de Barcelona. 
-Castellà 
-8f. 
 
 
A.J. 9/7 
 
-1744-1748 
-Barcelona [Tribunal Ordinari del Corregidor] 
-Anna Maria Bordas, vídua, Isidre Lliberós, fill seu, i Benet Bordas, picapedrer, contra Josep Julí i Agnès Bordas, consorts de 
Barcelona. 
-Reclamació de l'herència de Benet Lliberós, marit d'Anna Maria Bordas i pare d'Isidre Lliberós. 
-Castellà. 
-22f. 
 
 
A.J. 9/8 
 
-1746 
-Barcelona [Reial Audiència] - Oliola 
-Els regidors d'Oliola contra Jacint Tarragona i Finestres i Maria Vila, consorts de Claret. 
-Per la pretensió dels consorts Tarragona de gaudir de certes exempcions i prerrogatives del fur militar. 
-Castellà i català. 
-34 f. 
-Obs. Dintre hi ha diversos documents plegats. 
 
 
A.J. 9/9 
 
1739-1756 
-Barcelona [Reial Audiència]- Castellet, La Torrassa, Puigconill, Llenguaeixuta, Santa Maria de Montmagastrell. 
-Els administradors de les Causes Pies fundades per Isabel de Copons i de Gelabert, contra el comte de Plasència i la comtessa 
Elena de Gelabert i Sentmenat. 
-Disputa pel cobrament de delmes i censals sobre certs llocs. 
-Català. 
-47f. 
-Obs.:És una causa començada ja al segle XVII. 
 
 
A.J. 9/10 
 
1745 - 1749 
-Sarrià - Barcelona [Reial Audiència] 
-Abadessa i monestir de Pedralbes contra els terratinents de Sarrià. 
-Pel pagament de delmes i primícies. 
-Català, llatí (les transcripcions documentals) 
-171 f. 
-Obs.: Expedient relligat en pergamí amb el títol "PEDRALBAS CONTRA SARRIA". Aquesta causa fou iniciada  l'any 1682 pel 
monestir de Pedralbes a l'antiga Audiència. 



 
 
A.J. 9/11 
 
-1766-1775 
-Barcelona [Reial Audiència] - Tortosa [Tribunal Ordinari] 
-El comte d'Aranda, Capità General del Regne de València, contra l'Ajuntament de Tortosa i d'altres. 
-Per l'exigència de la ciutat de Tortosa del pagament del pariatge per part del comte, que traslladava blat des d'Aragó a 
Barcelona, passant per la dita ciutat. 
-Castellà. 
-143 f. 

-Obs.: És una apellació a la Reial Audiència després de les provisions donades pel tribunal de Tortosa. 
 
 
A.J. 9/12 
 
1719-1723 
-Barcelona [Reial Audiència] Vilabertran, Cabanes, Figueres 
-El col.legi dels Jesuïtes de Girona contra Ramon Gorgot i Farnés. 
-Per l'herència de Josep Gorgot, pare de Ramon. 
-Castellà, català. 
-88f. 
-Obs.: La relligadura és un pergamí del s. XVI reforçat al llom amb una tira ampla de pergamí amb text en lletra gòtica de color 
sèpia i vermell. 
El primer quadernet té tres folis retallats; hi ha un índex del contingut del manuscrit. Anotat per Francesc Aparici. 
 
 
A.J. 9/13 
 
1769-1770 
-Terrassa [Tribunal del batlle] 
-Anton Comelles, notari, de Terrassa, contra Josep Salas, pagès de Terrassa. I també Maria Teresa de Paz i de Montaner, 
assumint la defensa de Josep Salas, contra Anton Comelles. 
-Reclamant l'herència del seu pare, Anton Comelles: una casa al carrer de Sant Pere de Terrassa, una peça de terra al Pla de 
l'Ametllera i un hort al torrent del Paradís, tots al terme de Terrassa. 
-Castellà i català. 
-54 f. 
 
 
A.J. 9/14  
 
-Continuació del plet anterior entre Maria Teresa de Paz i de Montaner, senyora dels terrenys del litigi, contra els consorts Pere i 
Maria Pou i Torres sobre la possessió d'una casa i hort a la vila de Terrassa. 
-61 f. 
 
 



   

                                                            

 

A.J. 10/1 
 
-1715 
-Barcelona [Tribunal de l'Intendent] 
-Teresa Piferrer, vídua de Feliu Piferrer,i en primeres núpcies de Felip Soro, contra Josep Herrera, batifuller de Barcelona. 
-Reclamant un deute que tenia el difunt Fructuós Creus amb el seu primer marit Felip Soro. 
-Català,  
-10 f. 
 
 
A.J. 10/2 
 
-1743-1744 
-Manresa 
-Mariàngela Sala, vídua de Francesc Graell, contra Miquel Graell, fill de Francesc Graell i de Maria Isabel Madriguera, de 
Manresa. 
-Causa de possessori dels béns que foren de Francesc Graell. 
-Castellà. 
-14 f. 
-Obs.: El mateix any, Miquel Graell va introduir causa criminal contra la seva madrastra Mariàngela Sala. 
 
 
A.J.10/3 
 
-1715 
-Barcelona [Tribunal del Veguer] 
-Joan Bonet, contra Pere Baleta, negociant de Barcelona. 
-Pagament de deutes de blat i farina. 
-Llatí i català. 
-3 f. 
 
 
A.J. 10/4 
 
-1727 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-El duc d'Híxar contra el marquès d'Aitona. 
-Disputa pel comtat d'Osona i el vescomtat de Cabrera i Bas. 
-Castellà. 
-485 f. 
-Obs.: Aquest plet estava pendent des de 1611. L'expedient porta un títol de l'època que diu "De la casa de Argensola". 
 
 
A.J.10/5 
 
1732 -1740 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Antoni de Cabrera, òlim de Rocabertí contra Anna de Silva, vídua de Miquel de Montcada. 
-Castellà. 
-118 f. 
-Obs.: Continuació del plet anterior, començat l'any 1611 entre els Rocabertí i els marquesos d'Aitona, pel vescomtat de 
Cabrera i Bas. 
 
 
A.J. 10/6 
 
1745-1748 
-Premià [Tribunal del batlle] 



   

                                                            

 

-Joan Prats, pagès de Vilassar i després els administradors de l'Hospital dels Pobres malalts de Mataró contra Josep Mas, 
ferrer de Premià i després el seu fill Salvador Mas. 
-Reclamant el dot de la seva mare, Madrona  Roldós, esposa en segones núpcies de Josep Mas, difunt.  
-Castellà 
-27 f. 
 
 
A.J. 10/7 
 
1758-1774 
-Tortosa [Tribunal Ordinari] - Barcelona [Reial Audiència] 
-Vicenç Fréixens, sastre, arrendatari del pariatge, i després l'Ajuntament de Tortosa, contra Mateu Ripoll i després el 
comte d'Aranda. 
-Per l'exigència de la vila al cobrament del pariatge pel trànsit de blat pel riu Ebre. 
-Castellà. 
-155 f. 
 
 
A.J.   11/1 
 
1744-1762 
-Barcelona [Reial Audiència) 
-Josep Vicenç de Montcada de Belvis, Córdova i Portugal i marqués de Bèlgida, contra Lluís Fernández de Córdova, Aragón 
i la Cerda i Teresa de Montcada, ducs de Medinaceli, Cardona i Segorbe. 
-Reivindicació del marquesat d'Aitona i altres llocs, vacants després de la mort de Guillem Ramon de Montcada. 
-Castellà. 
-388 f. 
-Obs.: Conté correspondència sobre la causa. 
 
 
A.J. 11/2 
 
1770 
-Barcelona [Reial Audiència] - Mataró [Tribunal Ordinari] 
-Josep Miller, Forrester i Companyia, comerciants de Barcelona, contra Josep Mandri i el seu fill Gaspar, comerciants de 
Mataró. 
-Adulteració d'aiguardents 
-Castellà, català, francès. 
-271 f. 
-Obs.:  Es tracta d'un dossier amb informacions, àpoques, cartes, certificacions, comptes etc...Veure A.J.8/1 on es tracta el 
mateix assumpte. El dossier porta annex un plec de documents escrits en francès,lligats amb cinta. 
 
 
A.J. 11/3 
 
1770 - 1773 
-Barcelona - Mataró 
-Josep Miller, Forrester i Companyia, comerciants de Barcelona, contra Cristòfol Camin, de Mataró. (És continuació del 
procés anterior) 
-Cristòfol Camin pretén cobrar a Miller, Forrester & Companyia unes botes d'aiguardent que va vendre als Mandri. 
-232 f. 
-Castellà. Català. 
-Obs.: Inclou abundant correspondència. 
 
 
A.J. 12/1 
 
1756 - 1772 
-Barcelona [Reial Audiència] 



   

                                                            

 

-Joan Parera, confiter de Barcelona, pobre de solemnitat, contra Antoni Espinàs, Joan Espinàs, doctor en medecina, i 
d'altres. 
-Cobrament d'un deute que tenia Gabriel Espinàs amb Pere Dalmau, confiter de Barcelona. 
-Castellà. Català. 
-219 f. 
-Obs.: Està format per dos dossiers; el segon es titula "Antonio Espinás bordador, contra el Doctor Juan Espinás i otros". 
Haurien de ser dos plets separats ja que aquest últim es fa per raó d'una herència. Entre els folis del primer dossier hi ha 
un conjunt de rebuts i altres documents solts embolicats en paper amb el títol de "Papers del Dr. Joan Espinàs". 
 
 
A.J. 12/2 
 
1753 - 1756 
-Barcelona 
-Teresa Rovira i la seva germana Elena Rovira, segrestadores nomenades per la Reial Audiència, dels béns de Pau Clos, 
contra els consorts Bartomeu Casas i Maria Antònia  Rogent. 
-Demanant les pensions d'un censal del qual era fiador Salvador Puig, comerciant de teixits difunt, que havia fet hereva 
universal a Maria Antònia Rogent. 
-Castellà. 
-63 f. 
-Obs.: Hi ha el resum dels testimonis rebuts per part dels consorts Casas i Rogent sobre els seus capítols, la clau de 
l'extracte del procés, l'extracte del procés i unes notes sobre els instruments presentats en el procés. 
 
 
A.J. 12/3 
 
1732-1760 
-Barcelona - Manresa 
-Concòrdia entre els consorts Ferran de Guzmán i Ignàsia de Soler, hereva del patrimoni de la casa de Soler d'una part, i 
alguns creditors de la dita casa de l'altra. 
-Llatí, català i castellà. 
-103 f. 
-Observacions: Inclou còpia d'un inventari dels béns de Lluís de Soler, ciutadà de Barcelona, i còpies de testaments i 
d'altres documents. 
 
 
A.J. 12/4 
 
1731-1750 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Francesc Castellar, pagès de Sant Pere de Valldeneu, bisbat de Vic, contra Josep Torra i Josep Torra, pare i fill, pagesos de 
Tagamanent 
-Reclamació del dot que corresponia a Francesc Castellar per matrimoni amb Magdalena Torra, filla de Josep Torra. 
-Català 
-111 f. 
 
 
A.J.12/5 
 
1739-1743 
-Barcelona [Cúria Eclesiàstica] 
-La comunitat de preveres i Infermeria de Santa Maria del Mar contra Josep de Ribera i Josa, canonge i ardiaca d'aquesta 
església. 
-Sobre pagament de ciris durant les misses de funeral dels beneficiats d'aquesta església. 
-Llatí 
-166 f. 
 
 
 



   

                                                            

 

A.J. 12/6 
 
Llista, en un cert ordre alfabètic, d'obres literàries i tractats diversos de diferents matèries. 
Sembla un índex de llibres procedent d'una biblioteca particular (segle XVIII). L'he foliat. A la pàgina 114 he reconegut la 
lletra d'Aparici. Podria ser un catàleg de la seva biblioteca. 
-125 f. 
 
 
A.J.12/7 
 
1761 
-Barcelona [Reial Audiència] - Salou 
-Ramon de Copons i Oms, prevere, paborde i canonge de Tarragona contra Joan Antoni Torredemer, Josep Guardiola i 
altres possessors de terres a l'estany major de Salou. 
-Sobre delimitacions de propietats. 
-Llatí i català. 
-52 f. 
 
 
A.J. 12/8 
 
1784 
-Barcelona, davant del notari Jaume Morelló. 
-Concòrdia firmada entre Ventura Canet i Canals, comerciant de Barcelona i els seus creditors. 
-Castellà 
-11 f. 
 
 
A.J. 12/9 
 
1736-1737 
-Olot 
-La vila d'Olot contra l'abat del monestir de Sant Pere de Camprodon, Francesc Copons de Copons. 
-Per la pretensió de l'abat de cobrar el delme de la parròquia de Sant Martí de Capsec  (Vall de Bianya).  
-Català i llatí. 
-24 f. (6 f. en blanc) 
-Obs.: Manca la primera part del lligall. 
 
 
A.J. 13/1 
 
1734-1736 
-Girona [Cúria Eclesiàstica] - Olot 
-La comunitat de preveres de l'església parroquial de Sant Esteve d'Olot contra Galderic de Santjust i de Pagès, abat del 
monestir de Sant Pere de Camprodon i Pere Riba, rector de Capsec (Vall de Bianya). 
-Exigint una part del delme de Capsec. 
-Llatí i català. 
-361 f. 
-Obs. Hi ha les declaracions originals dels testimonis. Està relacionat amb l'A.J.12/9. 
 
 
A.J. 13/2 
 
1746-1747 
-Barcelona [Tribunal Ordinari - Reial Audiència]  
-Pau Agustí Rossell i Llinàs, ciutadà honrat de Barcelona, contra els marmessors del testament de Pau Corbera i de Palau, 
també ciutadà honrat de Barcelona, i cunyat seu. 
-Per l'herència de Pau Corbera. 
-11 f. 



   

                                                            

 

-Català 
-Obs.: Hi ha l'extracte del procés davant el tribunal ordinari, començat l'any 1741, i l'apel.lació feta el 1746. També es 
parla d'un plet pendent en la Reial Audiència amb els creditors del pare de Pau Agustí Rossell. 
 
 
A.J. 13/3 
 
1642 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Madrona Bramona i el seu marit Cebrià Torra, mercader de Barcelona, com a hereus de Joan Bramona, pare de 
Madrona, contra els marmessors de Paula Aldebona. 
-Herència. 
-3 f. 
-Llatí i català. 
Obs.: És el trasllat pertanyent a Galceran Pasqual, un dels marmessors de Paula Aldebona. 
 
 
A.J. 13/4 
 
1789-1792 
-Barcelona 
-Antoni Illa contra Josep Antoni Valls, Bartomeu Soler i Cristòfol Batlle, canvistes. 
-Demanant que aixequin l'embargament que han fet sobre unes partides que han de cobrar tant ell com Magí Pujades, 
propietaris del vaixell "San Antonio de Padua" que va naufragar en el seu viatge a Veracruz. 
-27 f. 
-Castellà. 
-Obs. La tinta està deteriorant molt el paper que ja es comença a trencar. Aquest procés és continuació del A.J. 13/7. 
 
 
A.J. 13/5 
 
1791-1793 
-Barcelona - Madrid [Tribunal del Corregidor] - Mataró 
-Josep Avench i Bohigas, comerciant de Mataró, contra els síndics dels creditors d'Aguilar i Fill, de Madrid. 
-Per un pretès segrest de mercaderies fet pels dits creditors a la botiga de Gaietà Tona, comerciant de Mataró, que Josep 
Avench li havia venut abans de la seva fallida i que encara no havia cobrat totalment. 
-Castellà 
-3 f. 
-Obs.: Paper molt deteriorat per la tinta fèrrica. Es tracta d'un fragment del procés, amb dos fulls solts ficats dintre, on 
s'extracten les exposicions de les dues parts. 
 
 
A.J. 13/6 
 
1785-1792 
-Barcelona 
-Josep San Salvador i Jaume Mas i San Salvador, pare i fill, contra els seus creditors 
-És un concurs de creditors. 
-Castellà 
-34 f. 
Obs. Paper molt deteriorat per la tinta fèrrica. 
 
 
A.J. 13/7 
 
1785 -1791 
-Barcelona 
-Antoni Illa, comerciant, contra les companyies d'assegurances de Milans i de Ponte. 



   

                                                            

 

-Sobre l'assegurança del vaixell "San Antonio de Padua" naufragat el 5 de novembre de 1785 en el seu viatge de Cuba a 
Veracruz. 
-Castellà. 
-29 f. 
-Obs.:  Hi ha declaracions de testimonis. Paper molt deteriorat per la tinta fèrrica. Conservo la mateixa signatura tot i que 
aquesta causa hauria d'anar unida al procés A.J. 13/4. 
 
 
A.J. 13/8 
 
1606 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Martí Marsans, notari de Barcelona, contra Miquel Gual i Corbera, pagès de la Roca. 
-Reclamant-li les pensions d'un violari. 
-Llatí 
-13 f. 
-Obs.: Molt menjat per insectes. 
 
 
A.J. 13/9 
 
1783 - 1786 
-Barcelona 
-Fèlix i Francesc Magarola, comerciants, germans, contra Joan Mata, de Liorna, que es troba a Barcelona. 
-Perquè el dit Joan Mata havia embargat 302 caixes de sucre i 200 pipes de vi enviats pels germans Magarola a Gènova. 
-Castellà. 
-10 f. 
-Obs. Resum de la vista verbal. 
 
 
A.J. 13/10 
 
1710 - 1758 
-Arenys de Munt 
-Concòrdia entre Fèlix Ferrer i els seus creditors. 
-Pagament de deutes. 
-Castellà 
-3 f. 
-Obs.: Relació dels creditors que firmaren la concòrdia i de les quantitats que demanaven. 
 
 
A.J. 13/11 
 
1682 
-Barcelona - Riells [Tribunal de la batllia de N'Orri] 
-Josep Framis de Riera, cirurgià de Barcelona, contra Segimon Framis, pagès de Riells, germans. 
-Per l'herència del seu pare. 
-Català. 
-27 f. 
 
 
A.J.13/12 
 
1771 - 1773 
-Barcelona [Cúria Eclesiàstica] 
-Tomàs Palaudàrias, prevere, contra Tomàs Labrós, clergue, i Valerià Palaudàrias, prevere. 
-Reclamant un benefici vacant de Santa Maria del Mar de Barcelona. 
-Castellà. 
-57 f. 



   

                                                            

 

-Obs.: Quadernet petit, format 8
au

. 
 
 
A.J. 13/13 
 
1750-1753 
-Barcelona [Tribunal de la Llotja - Reial Audiència] - Nàpols [Tribunal de Comerç] 
-Joan Pau Gispert i Domènec Franceschi, de Gènova, contra el patró Joan Baptista Clavell. 
-Pel pagament d'una càrrega de blat comprada als germans Fortunato de Travissaccia. 
-Castellà. 
-4 f. 
-Obs.: Es tracta d'un extracte del procés que inclou la sentència donada al Tribunal de Comerç de Nàpols l'any 1753,  
 
 
A.J. 13/14 
 
-1735 - 1752 
-Mataró 
-Els consorts Lledó i Jofre contra Eulàlia, vídua de Marià Jofre,i els consorts Cerdà i Jofre, tots de Mataró. 
-Els consorts Lledó-Jofre impugnen el testament de Marià Jofre i Llimona, pare d'Anna Maria Jofre de Lledó i de Maria 
Jofre de Cerdà, en el qual revocava el primer testament, (que feia hereva  Anna Maria), i constituïa hereva la segona filla, 
Maria, ja que Anna Maria s'havia casat sense el consentiment del seu pare. 
-Castellà. 
-6. f. 
-Obs.: És un extracte dels instruments presentats. 
 
 
A.J. 13/15 
 
1739 - 1758 
-L'Espluga de Francolí [Tribunal Ordinari] - Barcelona [Reial Audiència] 
-La comunitat de L'Espluga de Francolí contra els consorts Cabeza i Poca. 
-Reclamant drets sobre un molí i altres béns que havien estat del Dr. Francesc Poca. 
-Castellà 
-10 f. 
Obs.: És continuació d'un altre procés començat el 1707. 
 
 
A.J. 13/16 
 
1749 - 1754 
Vic [Tribunal Ordinari] - Barcelona [Reial Audiència]  
-Narcís Argila, ciutadà honrat de Barcelona, domiciliat a Vic, contra Joan Potellas, pagès, i d'altres creditors. 
-Disputa pel Mas Argila, de Vespella, sobre el qual s'havien creat diferents censals que no es podien pagar. 
-Català i llatí. 
-164 f. 
Obs.: És un expedient complex en el qual es barregen diferents processos. Trobem: un extracte del plet de Narcís Argila 
contra Joan Potellas;  un resum dels articles presentats per Teresa Taraval al tribunal de Vic, contra el seu marit Narcís 
Argila el 1750; una còpia del testament de Montserrat Argila el 1611; diferents apuntaments del procés entre Francesc 
Planell i Narcís i Anton Argila; un resum de la causa pendent a la Reial Audiència entre Maria Argila, abans Planell, contra 

els tutors dels pupils Planell; una concòrdia firmada entre Josep Argila i Josep Argila i Quadres, pare i fill; una allegació de 
Narcís Argila explicant el motiu i desenvolupament del plet i un resum de les declaracions dels testimonis presentades al 
tribunal de Vic en el plet entre Teresa Taraval contra el seu consort, Narcís Argila i Coromina. 
 
 
A.J. 13/17 
 
1698 - 1724 
-Barcelona [Reial Audiència] 



   

                                                            

 

-L'abadessa del monestir de Pedralbes contra els consorts Francesc i Anna de Junyent i de Vergós. 
-Reclamant els delmes i altres rendes al territori de Bagà, Berguedà, Casserres, Puig-reig, Santa Fe de Fonollet i Sant 
Miquel de Fonogedell, percebuts pels dits consorts. 
-Castellà. 
-33 f. 
-Obs.:Es continua contra el marquès de Cerdanyola. 
 
 
A.J. 13/18 
 
1739 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Carles d'Alemany i Ros (davant l'antiga Audiència), i ara Bonaventura Hortafà i Hipòlita d'Alemany, consorts,contra el 
monestir de Jonqueres. 
-Reclamació sobre l'herència de Carles d'Alemany. 
-Català. 
-55 f. 
-Obs.: Està anotat per Francesc Aparici. 
 
 
A.J. 14/1 
 
1654-1670 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Remigi Graner, pagès de Barcelona, contra Cecília Vives, donzella. 
-Per l'herència de Margarida Borràs, esposa d'Eugeni Ascanio i tia de Cecília Vives. 
-Llatí i català. 
-37 f. 
 
 
A.J. 14/2 
 
1724-1737 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-La comunitat de l'església de Santa Maria del Mar contra Carles Duat i Rosa Berart, consorts. 
-Reclamació de les pensions d'un censal creat per Francesc Berart. 
-Català. 
-3 f. 
-Obs.: Resum del procés. 
 
 
A.J. 14/3 
 
1738-9 
-Ripoll - Campdevànol 
-L'abat del monestir de Ripoll contra Josep Tubau, rector de la parròquia de sant Llorenç de Campdevànol. 
-Per la pretensió de l'abat de cobrar els delmes a la parròquia de Campdevànol. 
-Català. 
-15 f. 
-Obs. És un resum de les declaracions dels testimonis. 
 
 
A.J. 14/4 
 
1661-1710 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-La casa d'Espuny contra Carles d'Alemany i  Bellpuig, avui contra els consorts Hortafà 
-A causa de diverses deutes de pensions de censals. 
-Català. 



   

                                                            

 

-30 f. 
-Obs.: L'extracte del procés inclou altres processos anteriors i posteriors per les mateixes reclamacions (Veure 13/18). 
 
 
A.J. 14/5 
 
1675 - 1741 
-Papers de la família Portolà, fins a Gaspar de Portolà i Rovira. 
-Català. 
-3 f. 
-Obs.: Es tracta de resums de documents relatius al patrimoni dels Portolà: capítols matrimonials i testaments. 
L'expedient du el títol: "Resumen dels papers del compromís de Portolà". 
 
 
A.J. 14/6 
 
1724 - 1742 
-Les Borges (del Camp) [Tribunal de la Creuada] 
-La marquesa de Tamarit contra la vila de Les Borges. 
-Cobrament d'un censal. 
-Català. 
-65 f. 
 
 
A.J. 14/7 
 
1733 - 1736 
-Barcelona [Reial Audiència i altres tribunals ordinaris] 
-Compromís entre els hereus de Josep Llerís, fills dels dos matrimonis del testador, a causa de la seva herència. 
-21 f. 
-Català. 
-Obs.: Es tracta d'"apuntaments fets per part de Maria Josepha Vidal i Llerís, víuda", filla de Josep Llerís, i notes tretes de 
quatre processos diferents. 
 
 
A.J. 14/8 
 
1674-1682 
-Barcelona 
-Notes del plet d'Alberta Martí i de Vilanova, vídua, amb Baltasar Riba, ciutadà honrat de Barcelona. 
-Pel cobrament de les pensions d'un censal que Baltasar Riba havia de pagar a Alberta Martí.  
-Català 
-5.f. 
-Obs.: Es tracta d'una "notícia" del plet, és a dir, una mena de resum. Finalitza amb una concòrdia entre les parts. Està 
totalment escrit per Francesc Aparici. 
 
 
A.J. 14/9 
 
1720 - 1749 
-Barcelona 
-La universitat de Sarrià contra el monestir de Pedralbes. 
-Al monestir s’havia  instal.lat una carnisseria pública que venia carn a les monges i a més gent. 
-Català 
-51 f. 
-Obs.: Resum de les declaracions dels testimonis fetes l'any 1720, la major part d'ells, pagesos de Sarrià, a altre procés 
entre les mateixes parts. 
 
 



   

                                                            

 

 
A.J. 14/10 
 
1722 - 1726 
-Palol Sabaldòria - Santa Llogaia d'Alguema. 
-L'abat de Ripoll contra Josep Serra, pagès, senyor del Mas Guillem Compta de Palol Sabaldòria. 
-Pretenent l'abat la col.lecta de censos, tasques i altres drets. 
-Català. 
-22 f. 
-Obs.: Es tracta d'una "notícia" de la causa; és a dir, dels antecedents històrics i d'un resum del procés. 
 
 
A.J. 14/11 
 
1720 - 1723 
-Barcelona 
-Agustí Teixidor, assentador de les obres de construcció de la ciutadella de Barcelona, contra Debon. 
-Per la pretensió de Teixidor que Debon li pagués els perjudicis que havia sofert pel transport de terres des dels Angels 
fins el Baluart del Príncep Felip, en la construcció de la Ciutadella de Barcelona. 
-Castellà. 
-21 f. 
-Obs.: És de lletra d'Aparici. 
 
 
A.J. 14/12 
 
1706-1708 
-Barcelona 
-Germans Artigas i Pera, fills de Francesc Artigas, contra els administradors de la causa pia de Pau Bernoya. 
-Per l'herència de Francesc Bernoya, sargent major del regiment de Cavalleria al servei de l'emperador Carles VI d'Austria 
(Arxiduc Carles). 
-20 f. 
-Obs.: Es tracta de notes sobre la causa, que inclouen un inventari dels béns de Francesc Bernoya i una relació dels 
pagaments que havia fet Francesc Artigas en nom de Maria Melcion, mare de Francesc Bernoya. També hi ha una relació 
dels béns de Maria Melcion i el seu altre fill Pau Bernoya, destinats a la fundació d'una causa pia, les declaracions d'un 
testimoni sobre el testament de Francesc Bernoya fet al camp de batalla (1708), i les "excepcions" al.legades pels 
administradors de la causa pia amb les respostes dels germans Artigas. Està anotat per Aparici. 
 
 
 
A.J. 14/13 
 
1727 - 1736 
-Barcelona [Reial Audiència] - Girona [Cúria Eclesiàstica]  - Riudellots de la Selva 
-Francesc Mestres, pagès de Riudellots, contra diversos creditors, entre ells l'administrador del ferial de la catedral de 
Girona. 
-Català. 
-15 f. 
-Obs.: Hi ha notes sobre el procés i una sentència en llatí que sembla de la cúria eclesiàstica, pronunciada a Girona l'any 
1736. Es diu que aquesta causa es veia alhora davant l'Audiència i davant del tribunal eclesiàstic. Està anotat per Francesc 
Aparici. 
 
 
A.J. 14/14 
 
1738-1748 
-Barcelona [Tribunal de la Creuada] - Altafulla - La Riera de Gaià. 



   

                                                            

 

-Josep de Godar, administrador de la marquesa de Tamarit, Gertrudis Camporrels i Montserrat, contra Josep  Fortuny, 
espardenyer de La Riera i Domènec Cendrós, prevere del mateix lloc. El successor de la marquesa, Josep de Montserrat i 
Peguera, contra els seus creditors, davant dels Comissaris Apostòlics de la Santa Creuada. 
-Cobrament de part de les collites. Acords entre els creditors de la casa de Tamarit.  
-Català, castellà. 
-263 f. 
-Obs.  Conté abundant correspondència del marquès de Tamarit i d'altres, amb Francesc Aparici. Hi ha documentació 
diversa, resums, relacions de propietats i censals, etc. Hi ha notes disperses de la mà d'Aparici.  
 
 
A.J. 14/15 
 
1739-1744 
-Tarragona [Cúria Eclesiàstica] 
-Antònia Baldrich, vídua de Fèlix Torres de Bages, contra Josep i Maurici Soler, pare i fill, ciutadans honrats de Barcelona. 
-Pel cobrament de les pensions d'un censal de 2500 lliures de preu que reclama Antònia Baldrich, com a administradora 
dels béns de la seva filla Maria Antònia Torres de Bages. 
-Català 
-236 f. 
-Obs. Conté resums, inventaris de béns de la família Torres de Bages, relacions de censals, i concòrdies que s'havien fet 
anteriorment. 
 
 
A.J. 14/16 
 
a. 1641 
-Barcelona 
-Pau Amat, menor,de Barcelona, contra Salvador Fumanter, prevere, de Terrassa. 
-Cobrament de censos. 
-Llatí. 
-4 f. 
 
b.  1641 
-Terrassa 
-Testament de Jaume Guitart, paraire de Terrassa. 
-Català. 
-8 f. 
 
c. 1641-1642  
-Barcelona 
-Pau Amat contra Narcís Serdà, rector de Jonqueres. 
-Llatí i català. 
-3 f. 
-Obs.: Molt deteriorat i de difícil lectura degut a una gran taca d'algun líquid. 
 
d. 1639 - 1643   
-Barcelona 
-Joana Comas contra Antoni Vilagut. 
-Reclamació de les pensions d'un censal. 
-Català. 
-11 f. 
 
e. 1647  
-Barcelona 
-Magdalena Tort i Teresa Claris contra Joan Lluch. 
-Reclamació de les pensions d'un censal. 
-Català i llatí. 
-19 f. 
 



   

                                                            

 

f.  1650   
-Barcelona 
-Jaume Falguera, mercader de Barcelona, contra Pau Amat, cavaller de Barcelona. 
-Cobrament d'una assegurança de vida. 
-Català i llatí. 
-9 f. 
 
g. 1655 - 1656   
-Barcelona 
-Pau Amat, cavaller, de Barcelona, contra Maria Elena Marquès, vídua de Miquel Marquès. 
-Reclamació de deutes. 
-Català i llatí 
-19 f. 
 
h. 1642 - 1664    
-Barcelona 
-Pau Amat, cavaller de Barcelona, contra Victòria Cardona, vídua del doctor Jeroni Joan Coli, de Ripoll. 
-Reclamació d'un censal. 
-Català. 
-5 f. 
 
i. 1672   
-Barcelona 
-Sor Teresa Prexana, monja del convent dels Angels de Barcelona, contra Eulàlia Amat, vídua de Pau Amat. 
-Reclamant els llegats testamentaris que feren a la dita monja, Teresa Amat i de Cardona i Elena de Cardona i Calvo. 
-Català. 
-5 f. 
 
Obs.: L'expedient està ficat dins una camisa de l'època amb el títol "Trasllat de causas vellas de casa Amat". Els 
quadernets a, b, c, d, g i i, estan plegats en quart. 
 
 
A.J. 15/1 
a. 1748  
-Barcelona. [Tribunal Ordinari] 
-La comunitat de preveres de Santa Maria del Mar de Barcelona contra Josep de Ribera i Josa, canonge de la Seu de 
Barcelona i ardiaca de Santa Maria del Mar.  
-Pel cobrament d'uns executorials que l'ardiaca no vol pagar totalment als procuradors d'herències de Santa Maria del 
Mar. 
  
b. 1731-1734 / 1752  
-Barcelona - Roma [Tribunal de la Rota] 
-Els beneficiats de Santa Maria del Mar contra els capellans de la mateixa església a causa de les misses. 
 
c. 1731 - 1732  
-Barcelona - Roma [Tribunal de la Rota] 
-El capítol de canonges de la seu de Barcelona contra els rectors de les set parròquies de la ciutat. 
-Sobre certes funcions parroquials. Des de Roma s'ordena una compulsa massiva de documents parroquials la qual 
genera algunes tensions entre els arxivers eclesiàstics. 
 
-Llatí, català. 
-253 f. en total 
-Obs.: Entre la documentació d'aquest expedient hi ha un original dels testimonis del cas de l'ardiaca Ribera, cites 
bibliogràfiques de caire jurídic, concretament de dret canònic, i normativa respecte a la compulsa de documentació per 
part dels arxivers eclesiàstics; les exigències dels arxivers per a cobrar un salari per la feina "extra" que se'ls encomana, i 
un imprès amb diverses sentències de la Rota i decrets dels anys 1749-52. Hi ha un altre procés entre les mateixes parts, 
en els anys 1739-1743, a A.J. 12/5. 
 
 



   

                                                            

 

A.J.15/2 
 
1741 
 
-Sentjust contra  Pagès. 
-Per l'herència de Jeroni de Vallgornera, mort l'any 1690. 
-Castellà 
-6 f. 
-Obs.:Es tracta tan sols de la còpia d'una carta dirigida a un tal Jaume de Cortada i de Bru, en la qual es fa un informe 
valorant el plet. Està corregida i anotada als marges per Francesc Aparici. Al primer foli de la carta es diu: "[...] porque 
haviéndose de declarar el pleyto en Castilla [...]" 
 
 
A.J. 15/3 
 
1719-1720 
-Mataró [Tribunal del Corregidor] 
-Sentència arbitral donada per Antoni Gibert i Rafael de Nabona, jutges compromissaris, sobre la disputa entre els 
germans Gual de Mataró.  
-Per l'herència del seu pare. 
-Català i llatí. 
-8 f. 
-Obs.: Es tracta de la carta de Rafael de Nabona dirigida a Francesc Aparici, advocat en aquest cas, donant-li el seu 
dictamen, i també hi ha la sentència de Rafael de Nabona i d'Antoni Gibert, escrita en llatí.  
 
 
A.J. 15/4 
 
1729 - 1741 
-Manlleu - Barcelona [Reial Audiència] 
-Tomàs de Boatella  contra Carles de Regàs i de Cavalleria. 
-Per negar-se a complir amb la servitud de moldre de franc per a la família Boatella, hereus del mas la Cortada de 
Manlleu, al molí dit de Mierons (Manlleu). 
- Català. 
-17 f. 
-Obs.: Hi ha resums de la documentació probatòria presentada i també del plet. 
 
 
A.J. 15/5 
 
1718 
-Barcelona - Besalú 
-Ignasi de Colomer i de Cruïlles contra el seu germà, Joan de Colomer i de Cruïlles. 
-Pels aliments que ha de passar Joan de Colomer al seu germà Ignasi, sobre la heretat del seu pare, Joan de Colomer, 
mentre no li sigui satisfeta la llegítima. 
-Català 
-3 f. 
-Es tracta de l'esborrany d'una sentència arbitral, donada per Pere Màrtir de Pons i Llorell i Ramon Romà, amb notes als 
marges i al final, de mà de Francesc Aparici. També porta una nota amb una relació valorada dels béns que formaven 
l'heretat de Joan de Colomer, pare dels pledejants, el dia del seu òbit.  
 
 
A.J.15/6 
 
1716 
-Santa Coloma de Queralt. 
-Josep Querol contra Ramon Padró, Pau Martí, Jaume Llobera i Miquel Ferrer, de Santa Coloma de Queralt. 
-Reclamació de l'herència de Pere Lleuger, mort l'any 1670. 
-Llatí. 



   

                                                            

 

-4 f. 
-Obs.: És l'esborrany d'una sentència arbitral, segons la qual la causa ja ha prescrit per haver passat més de 30 anys. 
 
 
 
A.J. 15/7 
 
1730 - 1737 
-Linyola  
-Jacint de Gomar contra els regidors de Linyola. 
-Reclamant les pensions d'un censal creat per la universitat a favor de Gomar l'any 1729. 
-Castellà. 
-9 f. 
-Obs.: Extracte dels capítols presentats per Jacint de Gomar. 
 
 
A.J. 15/8 
 
1760-1765 
-Salelles, Manresa - Vic [Cúria Eclesiàstica] - Tarragona - Roma. 
-Francesc Casadejús, rector de la parròquia de Sant Sadurní de Salelles, contra el capítol de la Seu de Manresa. 
-Sobre el manteniment de la rectoria de Salelles, i altres assumptes. 
-Castellà, català. 
-536 f. 
Obs.: El capítol va començar la causa contra Casadejús davant la cúria eclesiàstica de Vic, en 1ª instància; en la segona la 
va presentar a Tarragona, i desprès va apel.lar a Roma. 
El voluminós lligall recull tota mena d'informació, notes, resums, i notícies relatives a aquest plet. Hi ha un document 
imprès. 
 
 
A.J. 15/9 
 
1736-1738 
-Manresa - Barcelona. [Davant Francesc Roldós, canonge de la Seu i jutge comissari apostòlic] 
-Joan Tor, clergue, contra Josep Tomàs Parera, també clergue i rector de Cabanelles. 
-Per l'adjudicació del benefici de Sant Joan Baptista i Mateu, de la capella de San Bernat de la Col.legiata de Manresa. 
-Català. 
-26 f. 
 
 
A.J. 15/10 
 
1742-1743 
-Barcelona,  [Reial Audiència] 
-Els administradors de l'Hospital de Sant Sever de Barcelona contra Isabel Andreu, tutora de Francesc Benages i Andreu, 
fill seu. 
-Reclamant les pensions d'un censal. 
-Castellà. 
-32 f. 
Obs.: Es conserva el trasllat de les dues parts litigants. 
 
 
A.J. 16/1 
 
1723 - 1732 
-Barcelona [Reial Audiència] - Girona 
-Maria Teresa, vídua d'Agustí Crosas, contra diferents creditors, entre ells les comunitats de St. Feliu de Girona, Sant Pere 
de Galligants, les monges Carmelitanes Descalces de Girona, Narcís Albareda, prevere, etc... 
-Castellà. 



   

                                                            

 

-10 f. 
-Obs.: A la portada consta que Aparici fa d'advocat en aquesta causa. 
 
 
A.J. 16/2 
 
1703-1711 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-La priora i el monestir de Jonqueres contra el noble Miquel de Clariana, comte de Múnter.  
-Reclamant una part de l'herència dels avis del comte. 
-Català. 
-93 f. 
-Obs.: Són els articles contradient una sentència de l'antiga Audiència, datada el 1698, que condemnava Miquel de 
Clariana a pagar al convent de Jonqueres la part de la llegítima que corresponia a Albínia i a Maria de Clariana. L'any 1708  
va morir Miquel de Clariana, succeint-lo en el plet Maria Teresa Gualbes  de Clariana i Josep de Clariana, comte de 
Múnter. 
 
 
A.J. 16/3 
 
1751 
-Barcelona [Tribunal Ordinari] 
-Francesc Xavier de Copons, de Barcelona, contra Vicenç Xammar, també de Barcelona. 
-Reclamant unes pintures que pertanyien als seus pares. 
-Castellà. 
-5 f. 
 
 
A.J. 16/4 
 
1748-1752 
-Tortosa - Barcelona [Reial Audiència] 
-Francesc Jordà de la Torre, de Tortosa, contra Pere Jordà, també de Tortosa i fill seu. 
-Per la possessió d'un forn i bestiar que havien estat de Sebastià Jordà de la Torre, germà de Francesc Jordà, paborde i 
canonge de la seu de Tortosa. 
-Castellà. 
-121 f. 
-Obs.: Al final s'inclou còpia de la sentència, en llatí. 
 
 
A.J. 16/5 
 
1748 
Tarragona - Barcelona [Tribunal de l'Intendent] 
- Els pagesos de la ciutat i terme de Tarragona i Mangons contra l'Ajuntament d'aquesta ciutat. 
-Per la pretensió de l'ajuntament d'arrendar la venda al detall de l'aiguardent imposant restriccions a la seva fabricació i 
venda. 
-Castellà. 
-22 f. 
-Obs.: Hi consta l'actuació d'Aparici com a advocat en aquesta causa. 
 
 
A.J. 16/6 
 
1733-1746 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Josep Ignasi de Masdeu i Grimosacs, donzell de Barcelona i tresorer general del rei Carles III a Sicília, contra diversos 
creditors, entre ells Joan Tudó, la Companyia de Jesús (Col.legi de Betlem), el Capítol de la seu de Barcelona, Narcís Rolas, 
serraller, Maria Soldevila, etc... 



   

                                                            

 

-Castellà. 
-37 f. 
-Obs.: Al final s'inclou còpia de la sentència en llatí, dictada l'any 1744. Aparici hi consta com a advocat. 
 
 
A.J. 16/7 
 
1734 
-Barcelona [Tribunal de l'Intendent] 
-Jaume Tort i de Cortada, clergue de Vic, contra Josep Boer, mercader de Girona, i, per mort seva, contra el seu germà i 
hereu, Antoni. 
-Per la titularitat del benefici de Nostra Senyora de les Puelles de Girona que comporta un molí fariner situat vora el Ter a 
la parròquia de Bescanó. 
-Castellà, català. 
-11 f. 
-Obs.: Inclou una carta d'Antoni Boer a Segimon Compte. També hi ha un extracte de la causa. Es tracta d'un plet reobert, 
ja que s'havia començat 8 anys abans. 
 
 
A.J. 16/8 
 
1727 - 1732 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Isidre Fernández d'Híxar, Silva, Pinós i Cabrera, duc d'Híxar, contra Pasqual Enríquez, marquès de Cañizar i d'altres. 
-Disputa pel comtat d'Osona i el vescomtat de Cabrera i Bas. 
-Castellà. 
-43 f. 
-Obs.:Es tracta del trasllat del marquès de Cañizar 
 
 
A.J. 16/9 
 
1728 - 1748 
-Barcelona [Reial Audiència] - Orri - Hostalric 
-Els llocs de la batllia de N'Orri (Collformic, la Perxa de l'Astor, el Pas de Blanes i la Coma del Llop), contra la vila 
d'Hostalric. 
-Defensant els seus drets de pastures, llenya, venda de pa, vi i oli, i de tallar un arbre per la festa de maig (la Maya). 
-Castellà. 
-98 f. 
-Obs.: Es tracta del trasllat de la batllia de N'Orri. Aparici hi actua com a advocat en aquesta causa. 
 
 
A.J. 16/10 
 
1749-1750 
-Granollers [Tribunal Ordinari] - Barcelona [Reial Audiència] 
-Jaume Cortés i Jaume Llavina, bracers de Cardedeu, i d'altres, contra Gertrudis, vídua de Josep Subirachs, calceter de la 
vila de Granollers. 
-Reclamació dels diners que havien posat en un comboi de cavalleries sota el càrrec de Josep Subirachs, comissari al 
servei de l'arxiduc Carles d'Àustria i del seu exèrcit, l'any 1710. 
-Castellà. 
-15 f. 
Obs.: La causa és enviada a la Reial Audiència on Gertrudis Subirachs ja tenia un plet amb els creditors del seu marit. 
 
 
A.J. 16/11 
 
1745 
-Barcelona [Reial Audiència] 



   

                                                            

 

-Rosa Montanyola, vídua de Fèlix Sabater i Claramunt, botiguer de robes, contra els seus creditors. 
-Reclamació de les pensions de diferents censals creats per Fèlix Sabater sobre unes cases situades al carrer Ample de 
Barcelona. 
-Castellà. 
-3 f. 
-Obs.: Es tracta del trasllat del convent del Carme de Barcelona. 
 
 
A.J. 16/12 
 
1738 - 1746 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Josep Vertamon, oïdor de la Reial Audiència de Barcelona, i Maria Lluïsa Carreras, consorts, contra Bernat de Pax, abans 
de Boxadors, actual comte de Peralada. 
-Reclamació de la batllia de sac i rendes del lloc i parròquia de Gualta, corregiment de Girona. 
-Castellà. 
-79 f. 
Obs.: Hi ha notes marginals de la mà d'Aparici; el trasllat pertany als consorts Vertamon. 
 
 
A.J. 16/13 
 
1739 - 1751 
-Barcelona [Reial Audiència] -Baronia de Santa Pau 
-Gaietana de Copons i d'Oms, marquesa de Moja, contra Joan Andreu i Massó, notari. 
-Reclamant-li el pagament de l'arrendament de la notaria de la baronia de Santa Pau. 
-Castellà, llatí. 
-98 f. 
-Obs.: Hi ha una reial provisió de 1741 que manava desallotjar la notaria a Joan Andreu i Massó i pagar els deutes a la 
marquesa. L'any 1742, l'esposa del notari es declara  principal creditora del seu marit perquè li ha de pagar els crèdits 
dotals, i declara insuficients els seus béns. El trasllat és de la marquesa de Moja. 
 
 
A.J. 16/14 
 
1776 - 1778 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Columbina Pàmies, vídua de Jaume Joan Cantó, pagès de Vimbodí contra Gertrudis Pàmies, vídua de Mariano Gili, pagès 
de Vimbodí. 
-Per la possessió d'un mas situat a Vimbodí, al lloc dit Peguera. 
-Castellà. 
-73 f. 
-Obs.: Hi ha un resum dels testimonis, un extracte del procés i correspondència dirigida al sr. Borés. El trasllat pertany a 
Gertrudis Pàmies. Ignasi Aparici hi figura com a advocat. 
 
 
A.J. 16/15 
 
1725-1747 
-Sarrià.  
-Els regidors de la vila de Sarrià contra el monestir de Pedralbes. 
-Oposant-se a la venda de carn en el dit monestir. 
-Català; castellà. 
-76 f. 
-Obs.:Està relacionat amb el procés 14/9. 
 
 
 
 



   

                                                            

 

A.J. 16/16 
 
1743 
-Besalú [Tribunal del Corregidor, per comissió del Consell de Castella] - Perpinyà - Priorat del Coll de Panissars -El Col.legi i 
Seminari de Jesuïtes de Perpinyà, contra Damià Tutau, prior de l'església de Santa Maria de Panissars i altres terratinents 
del Priorat de Panissars. 
-Els Jesuïtes reivindiquen el Priorat de Panissars amb els seus béns i rendes. 
-Castellà, català i francès. 
-73 f. 
Obs. inclou correspondència, còpies de cartes reials, sentències, etc... 
 
 
A.J. 16/17 
 
1774-1778 
-Barcelona [Tribunal Ordinari] 
-Carles Coquet, confiter i familiar del Tribunal de la Inquisició, contra Agustí Gibert i Xurrich. 
-Reclamant el pagament d'un debitori firmat el 1774, per 2088 lliures i 10 sous. 
-Català. 
-21 f. 
 
 
A.J. 17/1 
 
1731-1735 
-Barcelona [Tribunal de l'Intendent] 
-Josepa Ametller i d'Oriol, contra Josep Ametller i Montaner, auditor de guerra del Principat de Catalunya. 
-Per l'herència dels béns d'Oleguer Ametller, marit de la dita Josepa. 
-Castellà. 
-79 f. 
-Obs.:És el trasllat de Josep Ametller. 
 
 
A.J. 17/2 
 
1739-1747 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-El monestir de Santa Maria de Poblet i els regidors de Montblanquet contra els regidors de Vallbona de les Monges i 
d'altres. 
-Per les pastures del terme de Montesquiu, contigu a Montblanquet i a Vallbona; l'abat de Poblet hi té interès pel fet de 
ser senyor jurisdiccional del terme de Montblanquet. 
-Castellà. 
-87 f. 
 
 
A.J. 17/3 
 
1742-1746 
-Manresa 
-Ramon i Francisca Pich i Camps, consorts de Manresa, contra Antònia Camps, donzella de Manresa, i neboda seva. 
-Per l`herència de Bonifaci Monjo, de Manresa. 
-Català. 
-82 f. 
 
 
A.J. 17/4 
 
1740-1742 
-Barcelona [Reial Audiència] 



   

                                                            

 

-Francesc Vinyals, prevere, contra Domènec Golorons i Deu, senyor jurisdiccional de la baronia de Poch i terme de 
Vilardell. 
-Reclamant les pensions d'uns censals que va crear D. Golorons a favor de Francesc Vinyals. 
-Castellà, català. 
-133 f. 
-Obs.: Hi ha un resum dels instruments presentats en la causa, des de l'any 1736, els interrogatoris dels testimonis i 
l'esborrany de les declaracions de Domènec Golorons. 
 
 
A.J. 17/5 
 
1731 
-Figueres -  Vilasacra - Barcelona [Reial Audiència] 
-Francesc Margall, de Figueres, contra els consorts Anton Clement i Agnès Milsocós, també de Figueres; i Isabel de 
Sagrera i Malonda contra els hereus d'Agnès Milsocós. 
-Herències. 
-Català 
-129 f. 
Obs.: N'hi ha dues còpies, fetes per la mateixa persona. Hi va haver una sentència l'any 1689; també hi ha un resum dels 
pactes de la concòrdia que demanaren els consorts Clement etc. 
 
 
 
A.J. 17/6 
 
1753 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-La Cúria eclesiàstica contra la cúria secular.   
-Reclamació d'immunitat eclesiàstica per Esteve Raynard, soldat de la Guàrdia Valona,que havia estat tret del convent del 
Bonsuccés de Barcelona, on s'havia refugiat després d'haver robat una creu de plata de l'església de sant Just de 
Barcelona. 
-Castellà. 
-8 f. 
-Obs.: És denegada la immunitat. 
 
 
A.J.17/7 
 
1749-1750 
-Cambrils - Tarragona [Cúria Eclesiàstica] - Barcelona [Reial Audiència] 
-El procurador fiscal de la Reial Audiència i els regidors de Cambrils contra la Cúria Eclesiàstica de Tarragona i el frare 
Josep Pius Molas, rector de Vinyols. 
-Per l'intent del dit rector d'incloure les partides de Llosa, Ardiaca, Prat i Albareda, pertanyents a Cambrils i per tant de 
jurisdicció reial, dins el terme de Vinyols, és a dir, sota jurisdicció de l'arquebisbe de Tarragona. 
 -Català. 
-112 f. 
-Obs.: Hi ha un extracte del procés, una "clau" de l'extracte, i un resum de les declaracions dels testimonis. 
 
 
A.J. 17/8 
 
1725 
-Resum de l'interrogatori fet al regidor de Capellades, Antoni Fontanelles i d'altres, sobre la rebaixa del Cadastre que 
havia acordat amb diverses poblacions del principat, a canvi d'una gratificació. 
-Castellà. 
-16 f. 
 
 
A.J. 17/9 



   

                                                            

 

1723 
-Tortosa, Montblanc, Falset, etc.. 
-Resum de l'interrogatori fet a Francesc Casaviella en la causa contra Jacinto Imperial, Casamajor i d'altres per frau en 
l'administració de la renda del tabac de Tortosa.  
-Castellà. 
-69 f. 
-Obs.: Hi ha el resum de l'interrogatori i un sumari del procés amb anotacions diverses als marges, algunes d'Aparici; 
també hi ha una còpia de les cartes que consten en el sumari. 
 
 
A.J. 17/10 
 
1722 ? 
-Barcelona 
-Causa criminal contra diversos homes acusats de fabricar moneda falsa i de robatoris i amenaces. 
-Castellà. 
-10 f. 
-Obs.: Es tracta dels càrrecs, en forma d'interrogatori, contra Francesc Nin, pagès de la Casa Gran d'Albinyana. 
Està molt anotat per Aparici. 
 
 
A.J. 17/11 
 
-1722 
-Torà, Manresa, Alfarràs, i altres llocs. 
-Castellà 
-Resum del procés contra Miquel d'Arbizu, Francesc Fustagueras i d'altres per contraban de tabac. 
-4. f. 
-Obs.: Anotat per Aparici. 
 
 
A.J. 17/12 
 
1721 
-Tivenys 
-Resum de les declaracions dels testimonis contra Miquel Roig, pagès de Tivenys, per intent d'assassinat. 
-Castellà. 
-2 f. 
-Obs.: Els dos folis estan escrits totalment per Aparici. 
 
 
A.J. 17/13 
 
1721 
-Baza (Granada) - Barcelona [Reial Audiència] 
-Causa criminal contra  Paul la Font, àlias San Pol, soldat de les Guàrdies Valones, que va assassinar un prevere a la ciutat 
de Baza. 
-Castellà 
-6 f. 
-Obs.: Es tracta del sumari de part dels interrogatoris. Està anotat als marges per Aparici. 
 
 
A.J. 17/14 
 
1746-1752 
-Barcelona 
-Eulàlia Vinyals de la Torre, vídua, contra Joan Pujol, de Barcelona. 
-Reclamació de llegítima paterna. 
-Català-castellà. 



   

                                                            

 

-190 f. 
 
 
A.J. 18/1 
 
1735 - 1741 / 1775 - 1779 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Tomàs Rojas, rector de Sant Just Desvern contra els regidors de la dita universitat i els particulars i terratinents. I Pasqual 
Figuerola, rector de Sant Just Desvern, contra els regidors de la dita universitat. 
-Pel cobrament del delme. 
-Castellà. 
-197 f. 
Obs.: Hi ha dos processos en diferents èpoques però per les mateixes causes. Tots dos estan encapçalats igualment 
(Tomàs Rojas contra els regidors de Sant Just) però un és anterior a l'altre. Els dos expedients són els trasllats que 
corresponen als rectors.  
 
 
A.J. 18/2 
 
1741 - 1745 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Josep de Rocabertí i Llupià, marquès d'Argensola, contra Bernat Antoni de Rocabertí i Boixadors, marquès d'Anglesola i 
comte de Peralada i de Zavellà. 
-Per drets a l'herència de Bernat de Cabrera, i especialment un censal. 
-Llatí, català, castellà. 
-542 f. 
-Obs.: Són diversos processos units i relligats en cartó marró, amb el títol: "Lo marquès de Argensola per lo censal de 2000 
ll. del marquès de Aytona". Els pledejants són diferents però la causa és la mateixa. Hi ha dos quadernets impresos del 
1741; un d'ells està altament deteriorat per l'acidesa de la tinta impresa. Està relacionat amb els A.J. 1/12, A.J.  10/4; A.J. 
10/5; A.J. 16/9 
 
 
A.J. 18/3 
 
1750 - 1756 
-Barcelona [Reial Audiència] - Correà 
-Antoni de Vilana, senyor de la quadra de Sant Feliu de Lluelles (Berguedà) contra Josep Serra, pagès del Mas Serra de 
Puigpelat, del terme de Correà. 
-Capbrevació del mas Lluelles de Josep Serra i pagament de rendes i delmes. 
-32 f. 
-Castellà i català. 
-Obs.: La causa de capbrevació és presentada davant d'un jutge emfitèutic, Joan Antoni Torrescasana. Després, el 1756, 

Antoni de Vilana presentà recurs contra la seva sentència  davant la Reial Audiència, del qual es conserva l'allegació. 
 
 
A.J. 18/4 
 
1765 
-Barcelona 
-Esborrany de la memòria presentada per Pere Benzi, Jeroni Duran i Magí Negrevernis com a directors de la Companyia 
de Comerç a les Indies, en el trienni 1762 - 1765. 
-22 f. 
-Castellà. 
 
 
A.J. 18/5 
 
1739-1742 
-Barcelona [Tribunal del Corregidor] 



   

                                                            

 

-Antoni Arnau Sastre, contra Pau Cuyàs, prevere, com a successor dels consorts Marquesa i Benet Folquet. 
-Demanant la restitució d'un terreny situat al carrer dels Arcs, dit vulgarment de l'Hostal del Bou, que s'havien apropiat els 
consorts Folquet.  
-Català. 
 
 
A.J. 18/6 
 
1683 - 1729 
-Manresa - Barcelona [Reial Audiència] 
-La Companyia de Jesús contra els frares Caputxins. 
-Perquè els Caputxins havien obert un conducte subterrani sota el camí que anava del camí reial Barcelona-Manresa a la 
Santa Cova de Sant Ignasi per tal de conduir aigua des del seu convent al seu hort. 
-Castellà, català. 
-43 f. 
Obs.: Es tracta d'una còpia de les lletres de la Reial Audiència manant enderrocar una paret de pedra i un aqüeducte que 
havien construït els Caputxins. També hi ha una carta d'un jesuïta dirigida a Francesc Aparici explicant els fets, i un acta 
notarial de Joan Pujol, notari de Manresa. 
Hi ha també les declaracions dels testimonis.  
 
 
A.J. 19/1 
 
1737 
-Sant Cugat del Vallès. [Davant l'assessor del paborde major del monestir, Josep Vinyals de la Torre] 
-Margarida, vídua d'Oleguer Lledó Mercadel, de Mollet, contra Josep Canyameras, marit i usufructuari dels béns de Maria 
Campderròs. 
-Reclamació de certa quantitat com a dot, com a hereva de Josep Campderròs. 
-Castellà. 
-2f. 
-Obs.: Es tracta d'una còpia - la de Margarida Lledó - del judici verbal. El procés A.J. 19/5 està relacionat amb aquest. 
 
 
A.J. 19/2 
 
1744-1747 
-Castelló d'Empúries - Barcelona 
-Els consorts Pere Milsocós i Rosa Fàbrega contra Francesc Fàbrega, sogre i pare respectivament. 
-Herència de Maria Morell, mare de Rosa i esposa de Francesc Fàbrega. 
-Català 
-6 f. 
Obs.:És un quadernet amb la nota dels papers remesos pels consorts Milsocós. Al A.J. 17/5 hi ha un plet de la família 
Milsocós. 
 
 
 
A.J. 19/3 
 
-1728-1735 
-Barcelona [Cúria Eclesiàstica]  
-Francesc Farrés, forner de Barcelona, contra el prior del convent de Santa Maria del Bonsuccès de Barcelona. 
-Francesc Farrés reclama un deute de 911 ll. per certa quantitat de pa subministrat al convent. 
-Català. 
-55 f. 
-Obs.:És de format octau. 
 
 
A.J. 19/4 
 



   

                                                            

 

1720 
-Barcelona 
-La comunitat de Sant Miquel (?) contra Francesc Ribot. 
-Causa de capbrevació d'unes cases al carrer de Regomir de Barcelona. 
-Català 
-9 f. 
-Obs.: Resum dels instruments aportats. 
 
 
A.J. 19/4 bis 
 
1743/1752 
-Sabadell 
-Josep Carner, cirurgià de Sabadell, contra Josep Lluch, rajoler de la mateixa vila. 
-Requisició davant notari de Josep Carner a Josep Lluch perquè faci la taxació de les obres fetes a casa seva, ja que desitja 
recuperar-la després que el seu pare l'hagués venuda a carta de gràcia a Josep Lluch. 
-Castellà i llatí. 
-4 f. 
-Obs. Hi ha també uns poders atorgats per Jaume Rigalt a Josep Carner. 
 
 
A.J. 19/5 
 
1722-1752 
-Sant Cugat del Vallès [Cúria del paborde major del monestir de Sant Cugat] 
-Magí Costa, pagès, contra Jaume Campderròs, pagès també, tots dos de Sant Cugat del Vallès. 
-Reclamació del dot de Jerònima Campderròs, esposa de Magí Costa. 
-Català. 
-33 f. 
Obs.: Està relacionat amb el procés A.J. 19/1. Hi ha el testament original de Jaume Campderròs de 1678, i diferents 
notícies i notes sobre aquest procés que comença el 1701. 
Hi ha 3 folis amb cites bibliogràfiques sobre legislació en qüestió de dots. 
 
 
A.J. 19/6 
 
1726-1730 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Francesc de Sentmenat, contra Agustí Copons i de Copons i Gaietana Copons, Oms, Desbosch i Sarriera, Marquesos de 
Moja. 
-Per l'herència d'Antoni d'Oms i de Cabrera. 
-Castellà i català. 
-57 f. 
-Obs.: Es tracta del trasllat del marquès de Moja; hi ha anotacions d'Aparici. 
 
 
A.J. 19/7 
 
1728 -1739/1749 - 1752 
-Amer 
-Bonaventura de Solà contra Manuel Bellvespre. I abans Francesc de Solà contra Miquel Bellvespre. 
-Per l'herència de Maria Solà, Lloga i Benet de la vila d'Amer. 
-Castellà 
-256 f. 
Obs.: S'inclou un plet antic començat el 1728 entre els pares dels pledejants. Està anotat per Aparici. 
 
 
A.J. 19/8 
 



   

                                                            

 

1725-1729 
-Barcelona [Cúria Eclesiàstica] - Santa Eulàlia de Provençana 
-Josep Carreres prevere i rector de l'església de Santa Eulàlia de Provençana, contra Francesc Riera i d'altres. 
-Perquè el rector va tapar un camí que donava pas a terres de Francesc Riera. 
-Català. 
-93 f.  

-Obs.: Format 8
au

.S'adverteix de l'apellació del rector a la Santa Seu. 
 
 
A.J. 19/9 
 
1726 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Llorenç Giralt, comerciant, contra Pau Clos, Marianna Rovira, consorts, i Pau Aquilino Clos, tutors de les pubilles Elena i 
Teresa Rovira, filles de Francesc Rovira, candeler de Barcelona. 
-Falsejament dels llibres de comptes de Francesc Rovira. 
-Castellà i català. 
-84 f. 
-Obs.: Són els papers entregats als mercaders Josep Aparici i Josep Duran per emetre una sentència arbitral sobre el cas. 
Són documents de les dues parts, anotacions de comptes, correspondència, certificats i l'arbitratge de Duran, que no gosa 
pronunciar-se i envia les parts a la Reial Audiència on ja tenien judici començat. 
 
 
A.J. 19/10 
 
1736-1744 
-Barcelona [Tribunal Ordinari] 
-Eulàlia Massanès i Giralt i altres creditors, contra  Francesc Amat i Duli, terrissaire. 
-Reclamació de les pensions de censals. 
-Català, llatí. 
-62 f. 
-Obs.: El gremi dels hortolans del Portal de Sant Antoni hi figura en aquesta causa com a administrador de la causa pia 
fundada per Guillem Ramon i Pau Comelles i com a successor dels Amat en la possessió d'un censal. 
 
 
A.J. 19/11 
 
1761-1769 
-Malta - Barcelona [Consolat de Mar] 
-Extracte del llibre de comptes de Francesco Berti (començat l'any 1761) presentat al Consolat de Mar l'any 1769, 
autentificat per notari i amb el seu segell de cera negra. Relació dels vaixells que, amb destí Barcelona, arribaren al port 
de Malta i descripció de la seva càrrega, entre 1762 i 1769. Tots fan referència a Francesco Berti i Companyia i als 
comerciants Giuseppe Carnaletta i Bruno Peramàs i Cª de Barcelona. 
-Italià 
-19 f. en 5 quadernets numerats. 
 
 
A.J. 19/12 
 
1647-1661 
-Vic - Barcelona [Reial Audiència] 
-Benet Cases contra Bernat Brossa o els seus tutors. 
-Herència de Jerònima Marcet, esposa de Benet Cases, candeler de cera de Vic, i concretament una peça de terra situada 
a Vic que pertany al mas Marcet. 
-Català. 
-49 f. 
 
 
A.J. 19/13 



   

                                                            

 

 
1739-1740 
-Barcelona [Tribunal Ordinari] 
-Gertrudis Aparici, vídua de Josep Costa, contra Joan Costa i Aparici, fill seu. 
-Reclamació d'una pensió per a la manutenció de la mare i els germans. 
-Castellà. 
-71 f. 
-Obs.: La Reial Audiència sentencia que del salari que va traspassar Josep Aparici, pare de Gertrudis, al seu net Joan Costa 
com a oficial del llibre major de la Taula de comuns dipòsits de Barcelona, es separi una part destinada a assistir a la seva 
mare i els seus germans fadrins. 
 
 
A.J. 19/14 
 
1711 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Antoni Pera, doctor en medecina, contra Bartomeu Rossell, escrivà de Barcelona. 
-A causa d'un deute per pensió i aliments que Rossell pretén cobrar al doctor A. Pera. 
-Català i llatí. 
-54 f. 
-Obs.: És una causa de suplicació contra la sentència de 1711 que s'inclou al final. Hi ha les declaracions dels testimonis de 
part del doctor Pera, articles originals del procés, les declaracions dels testimonis de Rossell i un resum del procés, 
original, amb la sentència. A la portada diu: "Coram Magnifico Francisco Aparici V.L.D." 
 
 
A.J. 19/15 
 
1741-1743 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Manuel Armenteres, com a successor de Francesc Armenteres, contra Joan Bertran com a successor d'Ambrós Bertran. 
-Reclamació d'un dot antic. 
-Català. 
-36 f. 
-Obs.: Es tracta del resum del procés. Va acompanyat de diversos folis solts amb cites bibliogràfiques de caràcter jurídic. 
 
 
A.J. 20/1 
 
1742-1748 / 1760-1761 
-Manresa - Barcelona [Reial Audiència] 
-Fernando de Guzmán, corregidor de Manresa, i la seva esposa Ignàsia Soler, contra Josep Soler de la Plana, ciutadà 
honrat de Barcelona i regidor de Manresa. 

-Demanant la nullitat de la venda del mas Folquer de San Joan de Vilatorrada que havia estat propietat de Lluís Soler i de 
Peguera i que estava subjecte a fideïcomís. 
-Castellà. 
-284 f. 
-Obs.: El procés encetat el 1742, acaba el 1748 i es reemprèn l'any 1760 per Ignàsia Soler, ja vídua. Està anotat per mà 
d'Aparici. 
 
 
A.J. 20/2 
 
1722-1744 / 1746-1760 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-L'abadessa i el monestir de Pedralbes contra els regidors de Sarrià, els seus terratinents i la parròquia de Sant Gervasi. 
-Per la pretensió del monestir de rebre delmes i primícies. 
-Català, castellà. 
-313 f. 



   

                                                            

 

-Obs.: Aquest procés va començar el 1682, continuant-se desprès en diverses ocasions; aquí hi ha un resum de tot el 
procés, un trasllat des de 1722 a 1744 i un altre de 1746 a 1760. 
 
 
 
A.J. 20/3 
 
1687 
-Terrassa - Barcelona [Reial Audiència] 
-Lluc Font, advocat de Barcelona, contra Pere Nicolau. 
-Els pastors del masover de Josep Rovira, Pere Nicolau, i els pastors de la casa d'Ametller i Lladós, varen fer entrar el 
bestiar de llana, el boví i un ramat d'indiots dins les vinyes de Lluc Font situades al terme de Terrassa als llocs dits les 
Carbonelles i la Cuba, quan estaven a punt per a la verema. 
-Català. 
-17 f. 
-Obs.: Inclou una carta de Diego Felipe de Guzmán, duc de Sanlúcar, capità general de Catalunya, amb segell de cera. És el 
trasllat de LLuc Font. S'envia la causa a Barcelona des de la batllia de Terrassa perquè l'assessor del batlle de Terrassa és 
cunyat de l'amo dels pastors, Josep Rovira, i el mateix batlle és cosí germà del dit amo. 
 
 
A.J. 20/4 
 
1784 
-Barcelona [Tribunal del Consolat de Comerç] 
-Gaietà Font i Closes, comerciant de Barcelona, contra Rafael Valldejulí, corredor de Canvis, i els síndics del concurs de 
creditors de Bonaventura Canet i Canals. 
-Impugnant la revocació d'un pagament que féu Canet a Font abans de fer fallida i fugir de la ciutat i que obligaria a Font a 
entrar en el concurs de creditors de Canet. 
-Castellà. 
-70 f. 
-Obs.: S'inclou un informe d'Esteve Guarda sobre alguns dubtes suscitats en el judici. 
 
 
A.J. 20/5 
 
1748 - 1752 
-Barcelona [Reial Audiència] i Madrid [Sala de les Mil y Quinientas] 
-Dorotea de Reggio i Gravina, vídua de Fèlix d'Oms i de Santapau, marquès de Castelldosrius, contra Joan Manuel d'Oms i 
de Santapau, actual marquès de Castelldosrius. 
-Herència de Manuel de Sentmenat, primer marquès de Castelldosrius. 
-Castellà. 
-32 f. 
-Obs.: Hi ha, entre altres papers, les declaracions de la marquesa vídua sobre les seves rendes i despeses, unes 
consideracions incompletes sobre el procés anotades i corregides per l'advocat Aparici, i una notícia sobre la suplicació "a 
Mil y Quinientas" interposada per la marquesa contra les sentències pronunciades per la Reial Audiència de Catalunya el 
1749 i el 1752. 
 
 
A.J. 20/6 
 
1746 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Els marmessors de Ramon Reart i Queralt contra Jacint Oliver i Botaller. 
-Impugnant la sentència que condemnava a Ramon Reart i Queralt a trametre els béns de Josep Curtó i de  Mateu Curtó a 
Jacint Oliver i Botaller. 
-Castellà. 
-10 f. 

Obs.:És una apellació contra la sentència de la Reial Audiència de 1746. 
 



   

                                                            

 

 
 
 
 
 
A.J. 20/7 
 
1763 - 1769 
-Barcelona [Tribunal de la Junta de Comerç] 
-Josep Carbonell, comerciant, contra Pere Bonardell, llibreter. 
-Deutes comercials. 
-Castellà, llatí. 
-11 f. 

-Obs.:Él judici verbal comença el 1764, però el 1769 es fa la primera apellació davant del tribunal de la Junta de Comerç 
de Barcelona. 
 
 
A.J. 20/8 
 
1767 - 1769 
-Barcelona [Junta de Comerç] 
-Bertran Fontdevila contra Francesc Corbera, comerciants de mules. 
-Reclamant-li el preu de set mules que li va vendre. 
-Castellà. 
-7 f. 
-Obs.: Hi ha les declaracions dels testimonis. 
 
 
A.J. 20/9 
 
1711 
-Barcelona [Consolat de Mar] 
-Josep Aparici, mercader i ciutadà de Barcelona contra Bonaventura Capdevila, barreter d'agulla, i Josep Cases Valer, 
ciutadans de Barcelona. 
-Demanant que li retin comptes de l'administració de l'arrendament del plus de les sedes foranes durant el període 1698 - 
1701, del qual n'hi correspon un terç. 
-Català. 
-20 f. 
-Obs.: És el trasllat d'Aparici; està anotat per Francesc Aparici. Hi ha un conjunt de papers de format més petit amb els 
comptes de la seda comprada a Estapà. 
 
 
A.J. 20/10 
 
1708 
-Barcelona [Reial Audiència] - Mataró [Tribunal del Veguer] 
-Josep Aparici, mercader de Barcelona, contra Jaume Mestres, de Reus. 
-Reclamant una partida de seda a Josep Guarro i a Esteve Mates, mercaders de Mataró que ells havien comprat a Jaume 
Mestres, de Reus. 
-Llatí i català. 
-3 f. 
 
 
A.J. 20/11 
 
1736 - 1737 
-Serinyà - Girona 
-Els hereus de Francesc Mates contra l'administrador de la causa pia fundada per Narcís Trobat, rector de Canet d'Adri. 
-L'administrador de la causa pia pretén cobrar les pensions d'un censal que s'havia ja lluït. 



   

                                                            

 

-Català. 
-7 f. 
-Obs.: Hi ha l'al.legat jurídic fet per Carles Pasqual i de Regàs a favor dels hereus Mates i una explicació del cas per part de 
l'administrador de la causa pia. 
 
 
A.J. 20/12 
 
-1718 
-Barcelona (Tribunal del Veguer) 
-Francesc Cavaller, mercader, contra Josep Aparici, mercader. 
-Castellà,  
-7 f. 
 
 
A.J. 20/13 
 
1736 - 1737 
-Barcelona [Tribunal Ordinari] 
-Josep Foix, revenedor contra Josep Aparici, i per mort seva, Francesc Aparici, fill seu. 
-Per l'herència de Maria Benages. 
-Castellà. 
-6 f. 
-Obs.: Es parla d'una sentència de l'any 1730 que condemnava  Josep Foix a pagar certes quantitats a Josep Aparici, contra 

la qual sentència, probablement, es presenta aquesta  apellació. 
 
 
A.J. 20/14 
 
-1739 - 1740 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Felip Borinyà i Modolell contra Maria Auger, vídua, i el seu fill Joan Pau Ramoneda, Francesc Aparici i d'altres. 
- 
-Castellà. 
-4 f. 

Obs.: És un trasllat de les allegacions dels perjudicats per una sentència de 1739 que presenten causa de suplicació. A la 
primera plana hi apareix un Antoni Boer que no torna a figurar en el document. Francesc Aparici renuncia a la suplicació i 
s'ofereix a pagar les costes. 
 
 
A.J. 20/15 
 
1742 - 1743 
-Barcelona [Tribunal Ordinari] 
-Francesc Aparici, doctor en ambdós drets, de Barcelona, contra Bonaventura Galí, notari públic de Barcelona. 
-Reclamant el pagament dels dos onzens i mig que li corresponen en la companyia que es cuida de la neteja del Port de 
Barcelona. 
-Castellà. 
-15 f. 
-Obs.: És el trasllat de Francesc Aparici i està anotat per ell mateix. 
 
 
A.J. 20/16 
 
-1711 - 1713 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Joan Antojas, comerciant de teles de Barcelona, contra Josep Aparici, mercader de Barcelona. 
-Deutes comercials 
-Català. 



   

                                                            

 

-12 f. 
-Obs.: Còpia de la causa de suplicació interposada per Aparici. 
 
A.J. 20/17 
 
1764 - 1771  
- Puigcerdà [Tribunal Ordinari] - Barcelona [Reial Audiència] 
-Francesc Cabós contra Jaume Grau i Bonaventura Grau, pare i fill. 
-Per la falsificació de la firma d'un val. 
-Castellà. 
-15 f. 
-Obs: El document està titulat: "Breve discurso jurídico en manifestación del derecho que favorece a Francisco Cabós en 
la causa de apellacion que entre otros sigue contra Jayme Grau, oy con Buenaventura su hijo" 
 
 
A.J. 20/18 
 
-1772 
-Sentmenat [A la cúria baronial del marquesat de Sentmenat, corregiment de Mataró] 
-Contra Pere Balaguer, picapedrer i diputat de Sentmenat. 
-Per haver tractat malament de paraules i obres a Feliu Déu, sotsbatlle del mateix lloc. 
-Castellà. 
-17 f. 
-Obs.: Davant els magistrats en ambdós drets Ignasi Aparici i d'Amat i Ignasi de Morató, domiciliats a Barcelona, assessors 
del marquesat de Sentmenat. Aquest expedient està ficat dins una mena de sobre lligat amb cinta on diu:"Per lo Sr. 
D.Ignasi Aparici y de Amat en lo carrer de Moncada de Barcelona". També hi ha dues cartes. 
 
 
A.J. 21/1 
 
-1735 - 1736 
-Barcelona [Tribunal Ordinari] 
-El vicari perpetu i la comunitat de preveres de Santa Maria del Mar contra Andreu Saladriga i Antoni Massó, pagesos de 
Sant Andreu de Palomar. 
-Reclamant als pagesos el cens del mas Marí situat a Sant Andreu de Palomar. 
-Castellà. 
-12 f. 
-Obs.: És el trasllat del vicari perpetu. S'inclou una súplica de Saladriga que està a la presó, malalt, perquè el deixin sortir i 
recuperar-se. Aparici hi figura a la portada com a advocat. 
 
 
A.J. 21/2 
 
1743 
-Barcelona [Tribunal Ordinari] 
-La priora i el convent dels Angels i Peu de la Creu de Barcelona, contra Maria, vídua de Francesc Comas, de Granollers, i 
Josep Baixeras, notari de Granollers. 
-Reclamant les pensions d'un censal. 
-Castellà. 
-2 f. 
-Obs.: Fragment. 
 
 
A.J. 21/3 
 
1724 -1726 
-Barcelona [Tribunal de l'Intendent] 
-Intendència General contra Josep Càrcer. 



   

                                                            

 

-A causa de l'ús que feia de l'aigua de la sèquia reial i comtal sense concessió expressa, per a reguiu de diverses peces de 
terra situades a Sant Andreu de Palomar i a Santa Coloma de Gramenet. 
- Castellà. 
-6 f. 
-Obs.: És un resum del plet. 
 
 
A.J. 21/4 
 
1766 - 1778 
-Valmoll [Tribunal Ordinari] - Barcelona [Reial Audiència] 
-Joan Bellver i Maria  Masdeu, consorts, contra Josep Ballester i Antònia Masdeu, consorts, tots de Valmoll. 
-Per l'herència dels béns de Josep Masdeu, pare de les dues dones. 
-Castellà. 
-92 f. 
-Obs.: Aquest plet es va veure primer en el tribunal ordinari de Valmoll i desprès a la Reial Audiència de Barcelona. També 
hi hagué un intent de fer una sentència arbitral, però els àrbitres no estaven d'acord en una sèrie de punts importants, 
que formen el gruix de l'expedient. 
 
 
A.J. 21/5 
 
1771 - 1773 
-Barcelona 
-Tomàs Pou, revenedor de Barcelona, contra Ramon Nadal i Agustí Roig, comerciants de Barcelona. 
-Embargament del vaixell (sagetia) "Espíritu Santo i Nuestra Señora de los Desamparados" que havia fet el viatge             
Cadis - La Habana, on havia mort el seu capità Josep Rovira el qual havia firmat dos vals a canvi marítim; el va substituir en 
el govern de la nau Josep Boter, de Mataró.  
-Castellà. 
-4 f. 
-Obs.: El títol del plet és "Ramon Nadal i Agustí Roig contra el patron Josep Boter de Mataró", però l'apel.lació la feu 
Tomàs Pou contra la sentència i contra els comerciants de Barcelona. Està deteriorat per la corrosió de la tinta. 
 
 
A.J. 21/6 
 
1791 
-Grions - Ramió (Raminyó) - Barcelona [Reial Audiència] 
-Marc Guinard, de Lloret, contra els germans Grases de Sant Celoni i Benet Coll com a representant de la seva filla. 
-Per l'herència de Francesc de Vila, advocat de Barcelona, mort sense fills i sense testar, que deixava dos masos situats un 
a Grions i l'altre a Ramió. 
-Castellà i català. 
-10 f. 
-Obs: Es tracta d'un dubte sobre el que es demana assessorament especialitzat a Ignasi Aparici. 
 
 
A.J. 21/7 
 
1749 - 1750 
-Manresa 
-El Superior de la Cova de Sant Ignasi de Manresa contra els consorts Ramon i Francesca Feixes i Torravedella. 
-Els jesuïtes pretenen el domini directe sobre el mas Castell de Manresa. 
-Castellà. 
-54 f. 
-Obs.: Hi ha la clau de l'extracte del procés, extracte dels documents presentats per les dues parts, les respostes als 
articles presentats, cartes personals, un plànol del mas Castell,etc... Està anotat per Aparici. 
 
 
A.J. 21/8 



   

                                                            

 

 
1776 - 1789 
-Barcelona 
-Pau Janer contra Francesc Sunyer, comerciant. 
-Per la pretensió de Pau Janer d'excloure de l'herència de Teresa Sunyer i Janer, filla de Francesc Sunyer i néta seva, morta 
sense testar a l'edat de 18 anys, en virtut de certes clàusules contingudes als capítols matrimonials de Francesc Sunyer i 
Maria Janer. 
-Català. 
-8 f. 
-Obs.: Es tracta dels informes presentats pels advocats en un cas de consulta. Hi ha un informe de lletra de Francesc 
Aparici i un altre signat per Aparici i d'Amat. 
 
 
A.J. 21/9 
 
1699 - 1739 
-Girona - [Barcelona [Reial Audiència]] 
-El rector del Col.legi de la Companyia de Jesús de Girona, contra Ramon de Gorgot i de Farnès i el seu fill Ramon de 
Gorgot i Aranyó. 
-Herència de Francesc de Gorgot i Cremadell, cavaller, i concretament unes terres situades a Vilabertran, Vilanova de la 
Muga, Vilatenim, Peralada, Figueres, Castelló d'Empúries i altres llocs. 
-Castellà. 
-58 f. 
-Obs.: Són els capítols presentats, un resum del procés, l'estimació del cos de l'herència que es discuteix, etc... 
 
 
A.J. 21/10 
 
1739 - 1740 
-Manresa 
-El Prefecte de la Cova de Sant Ignasi de Loiola de Manresa contra els regidors de la vila de Sedó (Segarra). 
-Reclamant les pensions d'un censal. 
-Castellà. 
-19 f. 
-Obs.: És un extracte del plet on es resumeixen els conflictes que des del 1618 enfrontaven les dues parts. Acaba amb un 
resum de la sentència, de 1740. 
 
 
A.J. 21/11 
 
1733 - 1734 
-Manresa - Lleida 
-El Col.legi de Benets Claustrals de Lleida contra Magí Iglesias i d'altres i el Col.legi de Jesuïtes de Manresa. 
-Per la reivindicació del domini directe sobre el mas Casanova situat a la parròquia de santa Maria de les Esglésies 
(Castelladral). 
-Castellà. 
-6 f. 
-Obs.: És només la notícia del plet i una "instrucció" a favor dels jesuïtes. 
 
 
A.J. 21/12 
 
-1725 - 1745 
-Girona - Barcelona [Reial Audiència] 
-Maria Àngela Llorens i Pasqual, esposa de Miquel Traver,  contra Jeroni de Colomer, ciutadà honrat de Girona i doctor en 
dret. 
-Reclamant les pensions d'un censal. 
-Castellà i llatí. 
-99 f. 



   

                                                            

 

-Obs.: S'inclou al final una còpia de la sentència, en llatí, de 1745. Hi ha anotacions d'Aparici. 
 
 
 
A.J. 21/13 
 
1730 - 1741 
-Barcelona [Cúria de la Pia Almoina] 
-El convent del Carme de Barcelona contra Gabriel Cardona, pagès de Sant Just Desvern. 
-Reclamant el convent una vinya que afronta amb les seves terres i que Gabriel Cardona té com a seva. 
-Castellà. 
-148 f. 
-Obs.: Hi ha les declaracions dels testimonis sobre els capítols presentats per Cardona, un original del procés de "vista de 
ojos" presentat a la Cúria de la Pia Almoina de la seu de Barcelona, les declaracions dels testimonis presentats pel convent 
del Carme i un resum del procés. 
 
 
A.J. 21/14 
 
1716 - 1718 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Maria Ignàsia d'Oms i Sarriera i Josep de Rocabertí i Llupià, consorts, contra els marquesos de Moja de la Torre. 
-Reclamació del dot de Maria Ignàsia d'Oms sobre els béns de la casa d'Oms i Desbosch que varen pertànyer al difunt 
Antoni d'Oms i de Santapau. 
-Castellà. 
-141 f. 
-Obs.: Anotat per Aparici.  
 
 
A.J. 21/15 
 
1743 - 1749 
-Barcelona [Reial Audiència] - Flix  
-Alfons Capell contra Francesc Grau, senyor del terme de Flix. 
-Liquidació dels fruits de Flix (delmes,"terratge", arrendament de les pastures, drets del bestiar, forn de calç, molins, 
etc...) 
-Castellà. 
-133 f. 
-Obs.: Es tracta del resum dels testimoniatges de les dues parts rebuts sobre la causa de liquidació dels fruits de Flix. 
 
 
A.J. 21/16 
 
1725 
-Barcelona [Reial Audiència] - Vic 
-Gaspar Nadal, mercader, i ara els consorts Josep Moreta i Francesca Brossa i Nadal, contra els administradors de la causa 
pia fundada per Gabriel Vallbona i Mercer, que ara són  Francesc Comes, prevere i canonge de la seu de Manresa i Bernat 
Camps, també de Manresa. 
-Refusant la sentència que condemnava els consorts Moreta a haver de pagar les pensions de cert censal. També es 
dirimeix el tipus de moneda amb la qual ha de pagar-se. 
-Castellà. 
-25 f. 
-Obs.: Es tracta d'una causa en tercera instància. Aparici s'encarrega de representar els consorts Moreta. Hi ha fragments 
escrits per ell. 
 
 
A.J. 21/17 
 
-1735 - 1737 



   

                                                            

 

-Barcelona [Reial Audiència] 
-Antoni Darrer, botiguer de teles, de Barcelona, contra Antoni Bellvitges. 
-Reclamant el cobrament d'una lletra de canvi. 
-Castellà. 
-10 f. 
-Obs.: La sentència és inserida al final del resum, favorable a Antoni Darrer. 
 
 
A.J. 21/18 
 
1730 
-Barcelona [Auditoria de l'Exèrcit] 
-Josep de Sesse, comissari extraordinari de la Reial Artilleria, contra Agustí Covillier, tinent del regiment d'Henaut. 
-Per un pagaré firmat en blanc que Sesse va fer a un tal Mateo Calabro per un deute que tenia amb ell, i el tinent A. 
Covillier fou l'encarregat de trametre'l. 
-Castellà. 
-10 f. 
-Obs.: Es tracta de l'interrogatori que es va fer a Covillier. 
 
 
A.J. 22/1 
 
1777 - 1778 
[Barcelona, Reial Audiència?] 
-Larrad contra el fiscal [general de l'Audiència?] 
-Estimació del valor d'uns terrenys que s'han d'ocupar, amb l'oposició del capítol [de la seu?] 
-Castellà. 
-1 f. 
-Obs.: És un guió del procés.  
 
 
A.J. 22/2 
 
1742 
-Barcelona [Llotja de Mar] 
-Hilari Galup, comerciant, contra la vídua d'Esteve Farau i fill. 
-Reclamant 25 sacs d'estrassa per a fer paper que foren carregats al vaixell J.M.J., ancorat a Cadis amb destí Barcelona, 
per a Alegre i Gibert, i són reclamats per Agustí Gibert i Xurrich als hereus d'Esteve Farau. 
-Castellà. 
-3 f. 
-Obs.: Aquest procés és tan sols un fragment pertanyent a Agustí Gibert i Xurrich. Hauria d'anar unit al A.J. 7/4. 
 
 
A.J. 22/3 
 
1734 - 1735 
-Vidreres - Barcelona [Reial Audiència]  
-Els consorts Miquel Avellanet Lloret i Margarida Moner contra els consorts Francesc Pagès i Margarida Llorell, de Santa 
Coloma de Farners. 
-Possessió del mas Moner de Vidreres. 
-Castellà. 
-63 f. 
-Obs.: Anotat per Aparici. Es tracta del trasllat dels consorts Pagès que enceten causa de reposició contra la reial provisió 
de 1734. S'inclouen els capítols matrimonials fets per Joan Moner i Teresa Elisabet Puigtió, i un inventari dels béns de  
Jaume Puigtió. 
 
 
A.J. 22/4 
 



   

                                                            

 

1712 - 1719 
-Ripoll - Barcelona [Reial Audiència] 
-Magdalena Corriols, Rigalt, Collferrer i de Vilamala  contra Benet Seguí, cirurgià de Ripoll 
-Possessió del mas Oliba de Ribaulons. 
-Castellà, català. 
-44 f. 
-Obs.: Còpia de la causa interposada contra la sentència desfavorable a Magdalena Corriols donada l'any 1712. 
 
 
A.J. 22/5 
 
1688 
-Peramea - [Barcelona] 
-El noble Josep de Berenguer i Castellgermà contra els regidors i particulars de Peramea (Pallars Sobirà) 
-De Berenguer vol que el poble de Peramea utilitzi el camí que ell ha construït pagant el passatge de 4 diners. 
-Català. 
-3 f. 
-Obs.: És tan sols la introducció de la causa feta per de Berenguer. 
 
 
A.J. 22/6 
 
1715 - 1730 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Domènec Antoni Puig contra diversos creditors del seu pare, Antoni Puig, com ara el rector de Vilobí, els jurats de 
Cruïlles, etc. 
-Castellà. 
-4 f. 
-Obs.: És el trasllat d'Antoni Boher, mercader de Girona, creditor de l'esmentat Antoni Puig. 
 
 
A.J. 22/7 
 
1707-1731 
-Barcelona - Berga 
-Joan Savall, pintor de Barcelona, contra Magí Minovas i Arola i d'altres de Berga. 
-Es demana la restitució dels béns que foren de Baylon Savall, pare de Joan Savall, ja que aquest els va alienar en contra 
de les disposicions testamentàries de Francesc Savall, son pare, paraire de Berga. 
-Català. 
-65 f. 
-Obs.: És el trasllat de Minovas i Arola. 
 
 
A.J. 22/8 
 
1734 - 1735 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Els consorts Joan i Maria Aymemir del lloc de Maspujols, contra Ramon Ferrater i d'altres. 
-Herència de Ramon Ferrater, primer marit de Maria Aymemir i pare de Ramon Ferrater. 
-Castellà. 
-10 f. 
-Obs.: Es tracta d'una apel.lació presentada després de la sentència dictada pel tribunal del batlle del lloc de Maspujols 
(Camp de Tarragona, comtat de Prades) contra els consorts Aymemir. 
 
 
A.J. 22/9 
 
1721 
-Barcelona [Reial Audiència] 



   

                                                            

 

-Teresa de Ponts, marquesa de Rebe i baronessa de Montclar, contra Agustí Desbosc i de Sant Vicenç i Gaietana Copons i 
d'Oms, consorts i marquesos de Moja. 
-Sobre el patronat d'un benefici fundat per Gispert de Guimerà i Despapiol, a l'església de santa Maria del Pi, del qual es 
declara hereva la marquesa de Rebe. 
-Castellà. 
-4 f. 
 
 
A.J. 22/10 
 
1722-1723 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Cecília Descatllar, vídua de Miguel Serralta, de La Bisbal contra els creditors del seu difunt marit. 
-Castellà. 
-5 f. 
-Obs.: És el trasllat de Narcís Albareda, prevere de Girona. 
 
 
A.J. 22/11 
 
... - 1747  
-Guissona - Barcelona [Reial Audiència] 
-Teresa Alinyà contra la seva germana Maria Alinyà. 
-Herència de Josep Alinyà, mercader de Guissona. 
-Català. 
-141 f. 
-Obs.: Aquest procés està unit al següent. Consta d'un extens resum de la causa fins l'any 1747, una llista de crèdits que 
reclama Teresa Alinyà, un exhaustiu inventari dels béns de Josep Alinyà fet el maig de 1653, i un memorial dels censals de 
la casa d'Alinyà. 
 
 
A.J. 22/12 
 
1747 - 1749 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Francesc Grau i Sunyer, contra Alfons Capell. 
-Contra la sentència que adjudica l'heretat de Teresa Alinyà, àvia de Francesc Grau, a Alfons Capell i Alinyà. 
-Castellà. 
-175 f. 
-Obs.: És un procés complex perquè ve de més lluny. Hi ha barrejats correspondència, llistes dels fruits collits en diferents 
anys en la finca de Flix, objecte del plet, notes i còpies de documentació presentada. Els folis estan molt desordenats. 
Veure AJ.21/15 
 
 
A.J.22/13 
 
1720 
-Vilassar - Barcelona  [Reial Audiència] 
-La Universitat de Sant Genís de Vilassar contra Agustí Desbosc i de Sant Vicenç i Gaietana Copons i d'Oms, marquesos de 
Moja. 
-Pretensions dels marquesos de Moja a la possessió de certes aigües concedides a la Universitat de Vilassar per a 
construir-hi molins fariners. 
-Castellà. 
-71 f. 
Obs.: Es tracta dels capítols presentats per la Universitat de Vilassar. 
 
 
A.J. 22/14 
 



   

                                                            

 

Exemplaria. Cites legals i jurídiques sobre casos concrets: 
Magdalena Artès i Baixeres contra Margarida Baixeres i Pasqual (1682); i Jaume Llagostera contra els consorts Colomer 
(1724). 
-Llatí. 
-14 f. 
-Obs.: El títol “exemplaria” fa referència als precedents judicials . 
 
 
A.J. 22/15 
 
1756 - 1760 
-Sant Boi de Llobregat - Barcelona [davant l'abadessa del monestir de Valdonzella, senyora jurisdiccional de la vila de Sant 
Boi] 
-Joan Soler, pagès de Sant Boi de Llobregat, contra Francesc Ramoneda, també pagès de Sant Boi de Llobregat i els 
consorts Antonio i Paula Pérez, ell soldat invàlid. 
-Per la possessió d'una casa i hort situats al barri dit La Pobla Arlovina de Sant Boi de Llobregat. 
-Castellà. 
-14 f. 
-Obs.:Hi ha un resum del procés i les declaracions dels testimonis. 
 
 
A.J. 22/16 
 
1755 
-Barcelona [Reial Audiència]. 
-Carles de Rialp i de Rosselló contra Francesc de Borràs i de Llúria i Francesc Gallart i de Riquer. 
-Causa pel compliment d'una sentència arbitral de 1744 sobre l'administració de l'arrendament de certs censos, delmes i 
rendes del monestir de Vallbona. 
- Castellà.  
-37 f. 
-Obs.: Hi ha un resum del procés, i un extracte de l'al.legat de Maria Manuela de Borràs. Aquest plet havia començat l'any 
1676. 
 
 
A.J. 22/17 
 
1756 
-Barcelona. 
-Berart contra el monestir de Jonqueres. 
-Pel domini directe del mas Serra del Prat i altres terres. 
-Català i llatí. 
-3 f. 
-Obs.: És un fragment d'un procés, que consigna tan sols les pretensions de Berart contra el monestir de Jonqueres. 
 
 
A.J. 22/18 
 
1713 - 1714 
-Vulpellac [Davant Baltasar Ginesta, jutge del tribunal ordinari del castell de Vulpellac] 
-Francesc Bou, pagès d'Ullastret, contra Nicolau Cortada, Josep Pla i Rafael Boris, jurats de Torroella de Montgrí. 
-Reclamant les pensions d'un censal. 
-Català. 
-56 f. 
-Obs.: És el procés original. Hi ha les declaracions de testimonis, les transcripcions literals dels instruments presentats, i 
una llista de les despeses que ha de pagar la Universitat de Torroella de Montgrí a Francesc Bou (que va guanyar el plet). 
 
 
 
 



   

                                                            

 

 
A.J. 22/19 
 
1717 - 1733 
-Manresa - Barcelona [Reial Audiència] 
-Josepa Lete i Grifau contra el prior i convent de la Mare de Déu del Carme de Manresa. 
-Per la compra a carta de gràcia de certes terres a Manresa. 
-Castellà. 
-3 f. 
-Obs.: Es tracta de la còpia del prior del convent on apareix la declaració del seu procurador. 
 
 
A.J. 22/20 
 
1715-1716 
-Barcelona  
-Josep Viver, pagès d'Argentona, contra Pau Sedó, traginer de Barcelona. 
-Per l'herència de Maria Cirés, esposa de Pau Sedó, i hereva del seu pare Francesc Cirés. 
-Castellà 
-14 f. 
Obs.: Hi ha la presentació de la causa i les declaracions dels testimonis. 
 
 
A.J. 22/21 
 
1712 
-Barcelona [Consolat de Mar] 
-Francesc Gerbona, clergue de Savoia, contra Enric Payva, holandès resident a Barcelona 
-Reclamació del preu d'unes caixes de vi de Florència. 
-Català. 
-18 f. 
-Obs.: Còpia de Payva, anotada per Aparici. 
 
 
A.J. 22/22 
 
1733 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Miquel Carrera, apotecari de la vila de Constantí, contra Josep Gual, mariner de Mataró. 
-Demanant comptes d'unes càrregues d'aiguardent embarcades a Gibraltar. 
-Castellà. 
-6 f. 
-Obs.: Trasllat de Josep Gual, anotat per Aparici. 
 
 
A.J.  22/23 
 
1738 - 1740 
-Oliana -  Barcelona [Reial Audiència] 
-Els regidors d'Oliana contra la confraria del cordó de Sant Francesc de Balaguer. 
-Per les pensions d'un censal que havia creat la vila d'Oliana. 
-Català. 
-6 f. 
 
 
A.J. 22/24 
 
1751 
-Barcelona [Tribunal Ordinari] 



   

                                                            

 

-Joan Carbonell, comerciant de Barcelona, contra Josep Cases, comerciant de Barcelona. 
-Demana la gratificació que s'acostuma donar de l'arrendament del segó de la ciutat de Barcelona. 
-Castellà. 
-4 f. 
-Obs.: Trasllat de Cases. 
 
 
A.J. 22/25 
 
1756 
-Cervera - Barcelona [Reial Audiència] 
-Concòrdia entre els hereus de Ramon Navés i Maurici de Cardona. 
-Per l'herència de Ramon Guimerà. 
-Català. 
-6 f. 
-Obs.:El plet s'havia començat el 1670 a la Reial Audiència de Barcelona. 
 
 
A.J. 22/26 
 
1752 
Barcelona 
-Manuel Mariner i Joan Cerdà, patrons de barca, contra Josep Guàrdia. 
-Disputa per la fusta comprada a Josep Guàrdia i emprada en la construcció de dues sageties que va fer Josep Frexe, 
fuster i mestre d'aixa. 
-Castellà. 
-13 f. 
-Obs.: Hi ha els capítols presentats per Manuel Mariner i les declaracions dels testimonis. 
 
 
A.J. 22/27 
 
1732 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Josep Costa i Mariana Cases, consorts, de Barcelona, contra Josepa d'Oriol, vídua d'Ametller i d'altres. 
-Per l'herència de Jaume Cases, pagès de Reixac. 
-Castellà 
-8 f. 
-Obs.: Hi ha la presentació de la protesta i els capítols. 
 
 
A.J. 22/28 
 
1729 - 1730 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Oleguer Guitart, forner de Barcelona, contra Josep i Jaume Duran i Segimon Milans, de Barcelona. 
-Reclamació de Milans i els Duran contra Guitart d'un deute de 1093 lliures per certa quantitat de blat. 
-Castellà 
-115 f. 
Obs.: Hi ha la petició presentada, els capítols presentats per les dues parts, les declaracions dels testimonis i la sentència 
(en llatí). 
 
 
A.J. 23/1 
 
1711-1737 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Maria Anna Foxà, vídua de Miquel Masdovelles, i el seu successor Vicenç Xatmar, contra Josep Brossa i Elies, notari 
públic de Barcelona, successor de Josep de Masdovelles. 



   

                                                            

 

-Per l'herència de Josep de Masdovelles i Calbà, ardiaca de la seu d'Urgell. 
-Català - castellà. 
-163 f. 
Obs.: Són diferents expedients, perquè la mateixa causa és continuada pels successors de les dues parts. Aparici hi figura 
com a advocat de la causa. 
 
 
A.J. 23/2 
 
1728-1731 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Josep Puig, negociant de Ripoll, contra Francesc Sanpere, doctor en medecina, i d'altres. 
-Demanant l'anul.lació d'una concòrdia que havien firmat, amb l'al.legació que l'havien forçat a firmar-la. 
-Castellà. 
-19 f. 
Obs.: Trasllat de Francesc Sanpere. 
 
 
A.J. 23/3 
 
1733-1734 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Francesc Boer contra Antoni Boer, germà seu. 
-Reclamant el pagament de les pensions d'un censal creat amb la finalitat de donar-li la llegítima paterna i materna. 
-Castellà. 
-16 f. 
-Obs.: Trasllat d'Antoni Boer. 
 
 
A.J. 23/4 
  
1723 - 1729 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Sebastià Benages, ardiaca de Besalú, contra les universitats de Siurana [d'Empordà], Vilamalla, Garrigàs, Santa Eulàlia 
d'Arenys, Vilajoan i Armedes. 
-Reclamant la jurisdicció civil sobre aquestes viles i llocs. 
-Castellà. 
-48 f. 
-Obs.: L'ardiaca de Besalú va reobrir aquest plet que estava aturat des de feia 20 anys. 
 
 
A.J. 23/5 
 
1736 - 1737 
-Berga [Davant la Cúria de la Capbrevació del priorat de Santa Maria de Valldaura] 
-Francesc Canudes, prior de Santa Maria de Valldaura, contra Josep Pons i Cantacorps, pagès de Peguera. 
-Capbrevació de les terres i béns de Josep Pons, situats a Olvan. 
-Castellà. 
-15 f. 
-Obs.: Causa de capbrevació. 
 
 
A.J. 23/6 
 
1719 - 1720 
-Barcelona 
-Pere Jaquet, sastre de Barcelona, contra Francesc Oliva i el doctor Llauder. 
-Demanat que s'aixequi la retenció d'unes puntes de Flandes comissades a la Porta del Mar de Barcelona. 
-Castellà. 



   

                                                            

 

-9 f. 

-Obs.: És el trasllat de la causa de suplicació, feta apellant contra la sentència. Es tracta de les peticions presentades pels 
dos procuradors. Està relacionat amb l'AJ. 23/7 i el AJ.23/8 
 
 
A.J. 23/7 
 
1725 - 1726 
-Barcelona [Tribunal de l'Intendent] 
-Francesc Oliva, fuster, contra Pere Jaquet, sastre de Barcelona. 
-Demanant que s'aixequi la retenció d'unes puntes de Flandes comissades a la Porta del Mar de Barcelona. 
-Castellà. 
-10 f. 
-Obs.: És el trasllat de Jaquet, on s'inclouen les peticions i declaracions que fan els procuradors de les dues parts. 
    
 
A.J. 23/8 
 
1720 -1728 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Pere Jaquet, sastre, contra Francesc Oliva, fuster, i el Dr. Llauder, clavari de la ciutat. 
-P. Jaquet demana la restitució d'unes partides de puntes de Flandes que li foren comissades a la Porta del Mar de 
Barcelona  per Francesc Oliva, aleshores porter, restitució que ja fou declarada en sentència de 1718. 
-Castellà. 
-89 f. 
-Obs.: Hi ha els capítols que presenten ambdues parts i les declaracions dels testimonis. 
 
 
A.J. 23/9 
 
1730 - 1734 
-Barcelona  [Reial Audiència] 
-Bernat Glòria, negociant de Barcelona, contra Gregori Piana, negociant de Càller (Sardenya) i Pere Marisano, cònsol de 
Gènova. 
-Demanant que s'aixequi l'embargament d'una càrrega de tonyina portada des de Càller. 
-Castellà. 
-28 f. 
-Obs.: El cas s'havia vist ja al Consolat de Mar. 
 
 
A.J. 23/10 
 
1712 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Jaume Vila, religiós del convent de la Mercè de Barcelona, contra Bartomeu Granger, sabater i ciutadà de Barcelona. 
-Causa de suplicació contra la sentència. 
-Llatí. 
-2 f. 
Obs.: Només es conserven els folis de la presentació de la suplicació, feta per Maria Mascaró, esposa de Bartomeu 
Granger, la qual es considera perjudicada per la dita sentència. 
 
 
A.J. 23/11 
 
1709 - 1710 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Joachim Kundsen Kroch, danès, capità de vaixell, contra Gabriel Rossell, també capità de vaixell. 
-Demanant la restitució del seu vaixell que fou pres prop de Dènia pel capità Gabriel Rossell. 
-Català. 



   

                                                            

 

-44 f. 
-Obs.: És el trasllat de Rossell. Inclou còpia de la reial sentència i els capítols presentats per Gabriel Rossell en l'apel.lació. 
 
 
A.J. 23/12 
 
1734 
-Barcelona [Tribunal del Corregidor] 
-Josep Cases, comerciant de Barcelona, contra Joan Artigas, mestre fuster de la mateixa ciutat. 
-A causa d'una obertura que ha fet Joan Artigas a casa seva des de la qual pot observar el jardí de Josep Cases. 
-Castellà. 
-6 f. 
 
 
A.J. 23/13 
 
1728 - 1731 
-Alentorn - Barcelona [Reial Audiència] 
-La Universitat d'Alentorn contra Josep Francesc de Llar 
 Pons i de Sacosta, comte de Llar. 
-Pel domini i rendes d'Alentorn i el seu terme, exigides pel comte. 
-Castellà 
-122 f. 
-Obs.: hi ha els capítols presentats per ambdues parts. 
 
 
A.J. 23/14 
 
1727 - 1730 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Francesc Besora, cordoner de Barcelona, contra el seu germà i soci Ramon Besora, confiter de la mateixa ciutat. 
-Demanant comptes dels seus negocis: assentaments dels pertrets de l'artilleria de Longon, provisions i abastiment de 
Roses, Castellciutat i Torreblanca. 
-Castellà. 
-189 f. 
-Obs.: Hi ha els capítols presentats per Francesc Besora, la llista dels deutes que té amb ell el seu germà Ramon, els 
comptes que presenta Ramon Besora, declaracions de testimonis i declaracions del propi Francesc Basora. 
 
 
A.J. 23/15 
 
1752 - 1754 
-Barcelona 
-Josep Dader, argenter de Barcelona, contra Rosa Marcó, vídua de Llorenç Dader, també argenter, a causa dels béns de la 
família Dader. 
-Castellà. 
-51 f. 
-Obs.: Hi ha les declaracions dels testimonis de les dues parts, una subhasta dels béns de Francesc Darder, pare de Josep i 
Llorenç i un resum del procés. 
 
 
A.J. 23/16 
 
-1747 
-Barcelona 
-Peronella Regàs i Roquer, vídua de Josep Pasqual, contra Maria Antònia de Duran. 
-Per l'herència d'Ignasi Roquer, marit difunt de Maria Antònia Duran. 
-Castellà i català. 
-61 f. 



   

                                                            

 

-Obs.: Hi ha un extracte del plet, la còpia del testament de Josep Roquer i un inventari dels béns d'Ignasi Roquer. 
 
 
 
A.J. 23/17 
 
1711 
-Barcelona 
-Joan Pellicer, negociant de Mataró, contra Josep Vilar, Pacià Vasià i Sebastià Vidal, receptors dels drets de General i 
Guerra, demanant li siguin restituïts els diners que li varen cobrar per treure mercaderies de Barcelona, ja que els drets de 
General i Guerra només es cobren quan es treuen o entren mercaderies de fora del Principat. 
-Llatí i català. 
-6 f. 
-Obs.: Es tracta del trasllat de la causa verbal del dit Joan Pellicer. 
 
 
A.J. 24/1 
 
1728-1740 
-Agell (Cabrera de Mar) - Barcelona 
-El Capítol de la seu de Barcelona, hereu de Josep Molinès, auditor de la Santa Rota i Inquisidor general dels regnes 
d'Espanya, contra Paula Puig, vídua d'Antoni Agell, de Cabrera de Mar i hereva de Salvador i Paula Puig, consorts. 
-Reclamació de pensions i millora d'un censal. 
-54f. 
-castellà. 
-Obs.: Consta d'un extracte del procés, de la clau de l'extracte i del resum de les declaracions dels testimonis.     
                                                                                                                                
 
 A.J. 24/2 
 
1690 - 1695 
-Montblanc - Barcelona 
-Josep Requesens i Carbonell, mercader de Santa Coloma de Queralt, contra Simó Bover.                                      
-Judici de liquidació de tutela. 
-99f. 
-Català. 
-Obs.:  Consta dels articles o cèdules presentats per ambdues parts. 
 
                                                                                                                        
A.J. 24/3                                                                      
 
1728 - 1730 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Josep Isern, Onofre Coromina, Victòria Quer, Teresa Albell i d'altres, possessors de masos al territori del castell  de Gurb, 
contra Joan de Sarriera i Gurb, comte de Solterra. 
-Contra l'exigència del senyor de Gurb de pagar els censos i altres servituds. 
-25f. 
-Castellà. 

-Obs.: És una apellació; el tribunal ordinari havia fallat a favor del comte de Solterra. 
 
 
A.J. 24/4 
 
1717 - 1726 
-Barcelona 
-Salvador Cerdanya, argenter, ciutadà de Barcelona, contra Josep Puig, negociant de Ripoll. 
-Per deutes. 
-Castellà. 
-16f. 



   

                                                            

 

-Obs.: Durant el procés mor Josep Puig i el succeeix el seu fill del mateix nom. El trasllat pertany a Salvador Cerdanya. 
 
 
 
A.J. 24/5 
 
1721 - 1723 
-Vallirana - Barcelona  [Reial Audiència] 
-Joan Bogunyà, pagès de la quadra de Vallirana, contra Pau Campderròs, també de Vallirana. 
-Reclamació de Bogunyà de diverses peces de terra i de bosc que ocupa Campderròs. 
-Castellà. 
-16f. 
-Obs.: Es tracta del trasllat de Bogunyà. 
 
 
A.J. 24/6 
 
1799 
-Barcelona [Tribunal de la Junta de Comerç] 
-Benet Capó i Coll, capità de la fragata "Nuestra Señora de los Dolores", àlias "La Unión", contra Miquel Alegre i fill, 
comerciants de Barcelona. 
-Estimació de les despeses ocasionades per la detenció de la fragata al port de Copenhaguen degut a la declaració de 
guerra entre Espanya i Gran Bretanya. 
-4f. 
-Obs.: Consta de la llista de les despeses calculades en moneda danesa i d'una breu explicació dels fets. 
 
 
A.J. 24/7 
 
1783 - 1785 
-Barcelona [Tribunal de la Junta de Comerç] 
-Lluís Adams Lacoste i Companyia, comerciant de Barcelona, i els creditors de Bonaventura Canet i Canals contra Pau 
Janer, també comerciant de Barcelona. 
-A causa del cobrament d'una lletra. 
-17f. 
-Castellà. 
 
 
A.J. 24/8 
 
1718 - 1725 
-Barcelona [Reial Audiència] 

-Bernat Illa, pagès de la Garriga, contra el rector del Collegi de Betlem de la Companyia de Jesús de Barcelona  i d'altres. 
-A causa de les alienacions que feu Pau Mas de l'herència de Joan Pau Illa que havia rebut en fideïcomís. 
-37f. 
-Castellà i llatí. 

-Obs.:És el trasllat del Collegi de Betlem. 
 
 
A.J. 24/9 
 
S. XIX. 
-[Barcelona] 
-Gaspar Remisa [i Miarons] i Josep Moret contra la Junta [de les obres del Port de Barcelona?] 
-Informe d'una comissió que estudia el recurs dels assentadors de certes obres de construcció (sembla una escullera o 
moll), Gaspar Remisa [i Miarons] (1784 - 1847) i Josep Moret, contra la junta  promotora de la dita obra, sobre les 
condicions de la contracta (quantitat,qualitat, mides i preu de la pedra), que segons els assentadors els és perjudicial. 
-5 f. 
-Castellà. 



   

                                                            

 

-Obs.: El document, que deu ser un esborrany, no està firmat ni datat; s'esmenta un "Director" que es diu Alfonso 
Benigno del Aguila. 
 
 
A.J. 24/10 
 
1752 - 1753 
-Mentui (Pallars Sobirà) - Barcelona [Tribunal de l'Intendent] 
-El fiscal de la Reial Intendència contra Francesc Rei, de Mentui, i el marquès de Sentmenat. 
-A causa de la petició del fiscal que presenti els títols del feu de Mentui i reti homenatge de fidelitat al rei i pagui els 
censos  deguts. 
-3 f. 
-Castellà. 
-Obs.:  És un extracte de diferents notícies tretes del procés. 
 
 
A.J. 24/11 
 
1728 - 1752 
-Tarragona 
-Josep de Bru i Descatllar contra el capítol de la catedral de Tarragona. 
-Reclamació que fa Josep Bru d'una part del dot de Anna Mº Bru i d'Olzina, invertit en causes pies de la dita catedral. 
-36 f. 
-Castellà. 
-Obs.: Es tracta del resum d'un procés que s'havia començat en el segle XVII. 
 
 
A.J. 24/12 
 
1761 
-Barcelona [Tribunal Ordinari] 
-Valentí Pla, argenter de Tàrrega, contra Antoni Costa, serraller, i Francesc Torrents, picapedrer, tots dos de la mateixa vila 
de Tàrrega. 
-Reclamant-li les pensions d'un censal creat l'any 1722. 
-7 f. 
-Castellà. 
-Obs.: És un resum del procés. 
 
 
A.J. 24/13 
 
1758 
-Barcelona [Tribunal Reial de Marina] 
-Josep Cerdà, patró de vaixell, de Sitges, contra Agustí Gibert i Xurric. 
-Reclamació per una càrrega de bacallà que s'havia embarcat al port de Lisboa i que havia arribat al de Barcelona en 
males condicions. 
-47 f. 
-Castellà. 
-Obs.: Es tracta de les declaracions dels testimonis d'ambdues parts sobre els capítols que han presentat les dites parts. 
 
 
A.J. 24/14 
 
1723 
-Barcelona 
-Josep Soler de la Plana i Serafina Calafell, esposa seva difunta, contra Sebastià Grau, Maria Balil, vídua de Miquel Calafell, 
i d'altres. 
-A causa de l'herència de Miquel Calafell, mercader de Manresa. 
-18 f. 



   

                                                            

 

-Castellà i català. 
-Obs.: Hi ha els capítols presentats per Josep Soler de la Plana i unes notes sobre el procés. 
 
 
A.J. 24/15 
 
1749 -1750 
-Barcelona [Consolat de la Llotja del Mar] 
-Guillem Vanderdoes, comerciant de la ciutat de Gouda (Holanda) contra la vídua de Francesc Palau i Companyia 
d'Amsterdam. 
-A causa d'una càrrega de lli. 
-Català. 
-7 f. 
-Obs.: Hi ha l'extracte del procés. 
 
 
A.J. 24/16 
 
1748-1755 
-Canet d'Adri - Girona - Barcelona [Tribunal de l'Intendent] 
-El fiscal de la Intendència contra el capítol de la catedral de Girona i contra Josep Alzina, moliner de Canet d'Adri. 
-Impugnant el dret del dit Alzina a utilitzar les aigües del torrent de Tornavellins per al seu molí. 
-Castellà. 
-22 f. 
-Obs.: Hi ha la clau de l'extracte del procés, l'extracte del procés i unes notes. 
 
 
A.J. 24/17 
 
1752-1760 
-Barcelona 
-Ferrand, Roquin, Miller i Companyia contra Joan Loustau i Companyia. 
-A causa dels deutes de la companyia de Ferrand, Roquin i Miller. 
-Castellà. 
-38 f. 
-Obs.: Hi ha tres balanços efectuats pels pèrits Jeroni Duran, Ermengol Gener i Josep Vilella desprès de l'estudi dels llibres 
de comptabilitat de la dita companyia de comerç. 
 
 
A.J. 24/18 
 
1725-1746 
-Barcelona [Reial Audiència] - Pineda 
-Marianna, vídua d'Anton Oliver de les Bohigues  i Joan Oliver de les Bohigues, pagès de Pineda, mare i fill, contra diversos 
creditors. 
-Català. 
-33 f. 
-Obs.:És un resum del procés. 
 
 
A.J. 24/19 
 
S.XVIII 
-Català 
-6 f. 
Obs.: Notes sobre el testament de Miquel Joan de Ceba on s'esmenta nombroses vegades el nom de la seva filla 
Margarida Redagundis. 
 
 



   

                                                            

 

 
 
A.J. 24/20 
 
1740 
-Barcelona  [Tribunal Ordinari] 
-Antoni Ferrer, Vilana i Cordelles contra Antoni Casanoves, botiguer de robes de Barcelona. 
-Reclamant-li les pensions que li ha de pagar per unes cases que té a Barcelona, vora la font de Santa Maria, situada al 
peu de l'escala de Santa Maria del Mar. 
-Castellà. 
-6 f. 
-Obs.:Es tracta del trasllat del convent de la Mercè de Barcelona, implicat en aquest plet a causa d'un censal, creat per 
Joan Bonaventura Ferrer el 1671, a favor del dit convent, que s'havia de pagar del cens que pagaven les cases de la font 
de Santa Maria. 
 
 
A.J. 24/21 
 
1729 
-Barcelona [Tribunal del Corregidor] 
-Josep Laposaria, guadamassiler de Barcelona, contra el gremi de batifullers, oripellers i guadamassilers de Barcelona, i 
contra Francesc Llimona. 
-A causa de la donació que han fet de la plaça de mestre guadamassiler a Francesc Llimona, el qual no pot exercir l'ofici 
per ser cec des de la infància. 
-Castellà 
-4 f. 
-Obs.: És el trasllat de Josep Laposaria. 
 
 
A.J. 24/22 
 
1746-1751 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Joan Baptista Berart, abat del monestir de Santa Maria de Serrateix  contra el bisbat de Solsona i d'altres. 
-L'abat, com a rector de la parròquia de Serrateix reclama l'administració dels rèdits de la capella de Sant Pere, 
especialment el de l'ordi. 
-Castellà. 
-16 f. 
-Obs.: És el trasllat de l'abat. 
 
 
A.J. 24/23 
 
1731-1732 
-Barcelona [Tribunal de l'Intendent] 
-Pere Jaquet, sastre de Barcelona, contra el doctor Josep Llauder i Francesc Oliva. 
-A causa de la pretensió de Pere Jaquet de recuperar vuit peces de puntes de Flandes comissades l'any 1710 per Llauder, 
que aleshores era clavari de Barcelona. 
-Castellà. 
-41 f. 
-Obs.: És el trasllat de Jaquet. L'any 1720 s'havien presentat els capítols. Està relacionat amb els AJ. 22/6, 22/7 i 22/8. 
 
 
A.J. 24/24 
 
1720-1721 
-Barcelona [Tribunal de l'Intendent] 
-Pere Jaquet, sastre de Barcelona, contra Francesc Oliva i Francesc Llauder. 
-Per les mateixes causes que el procés anterior. 



   

                                                            

 

-Castellà. 
-16 f. 
-Obs.: Hi ha els capítols presentats per ambdues parts. Relacionat amb l' AJ. 22/6, 22/7 i 22/8. 
 
 
A.J. 24/25 
 
1656 - 1679 
-Barcelona 
-Comptes retuts del que ha pagat Jaume Roig com a tutor de Francesc Cabot, tant per les seves despeses com per les de 
la seva mare Paula. 
-Català. 
-8 f. 
 
 
A.J. 24/26 
 
1805 
-Barcelona 
-Balanç de la fàbrica d'Indianes administrada per Joan Baptista Cirers i Companyia durant l'any 1805. 
 
 
A.J. 24/27 
 
1731 - 1734 aprox. 
-Barcelona 
-Joan Badia, pagès de Cardona, contra Llorenç Giralt, empresari de la provissió del pa de munició de l'exèrcit dels aliats 
entre 1711 i 1712. 
-Contra la pretensió de Llorenç Giralt de cobrar un lliurament de blat i farina. 
-Castellà. 
-6 f. 
-Obs.: Llorenç Giralt va morir durant el procés, l'any 1734, i el continuà la seva filla Eulàlia Giralt, casada amb Josep de 
Massanés. L'expedient consta de la presentació de la causa, feta per Joan Badia. 
 
 
A.J. 24/28 
 
1751 - 1756 
- Argentona - Barcelona [Reial Audiència] 
-Mariàngela Serra i Gual contra Francesc Lleonart i d'altres. 
-Per la possessió de terres situades al terme de Teià (Maresme). 
-Castellà. 
-20 f. 
-Obs.: És el resum de les declaracions dels testimonis presentats per Mariàngela Serra i Gual. 
 
 
A.J. 24/29 
 
1730 - 1732 
-Solsona - Barcelona [Reial Audiència] 
-Josep Roca, degà de la catedral de Solsona,i Jaume Baiona, tresorer de la dita catedral, amb la cúria secular de la Reial 
Audiència, contra el capítol de canonges de la dita catedral i la cúria eclesiàstica de Solsona. 
-A causa de la pretensió de les quatre dignitats reials de la catedral d'intervenir amb veu i vot als actes capitulars. 
-Castellà. 
-68 f. 
-Obs.: Aquest plet s'havia iniciat a la Batllia General el 1631 i el 1686. Està anotat als marges de mà d'Aparici. 
 
 
 



   

                                                            

 

A.J. 24/30 
 
-Castelló d'Empúries - Girona [Cúria Eclesiàstica] 
-La vila de Castelló d'Empúries, representada pel seu mostassaf, contra la comunitat de preveres de dita vila. 
-A causa de la qualitat de la carn que ven la comunitat de preveres a la seva carnisseria. 
-Català. 
-14 f. 
-Obs.: Anotat per Aparici. S'inclou una sèrie de cites legals, en llatí, sobre la causa. 
 
 
A.J. 24/31 
 
1730 - 1731 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Antoni de Magarola contra el convent de Carmelites Descalces de Barcelona i la Cúria eclesiàstica. 
-A causa de les obres que fa el dit Magarola a una casa seva situada vora el convent, al carrer de Portaferrissa de 
Barcelona. 
-Castellà. 
-14 f. 
-Obs. Està anotat per Aparici. 
 
 
A.J. 24/32 
 
-1731 - 1748 
-Els habitants de Taltaüll, Massoteres i Palou, representats pels seus regidors, contra Josep Pintor, pagès de Massoteres, i 
desprès contra la seva vídua i el seu fill, Mariàngela Llobet i Ramon Pintor. 
-Per una qüestió de drets de pasturatge. 
-Català i castellà. 
-132 f. 
-Obs.: Hi ha capítols presentats, declaracions de testimonis, i un resum del procés. 
 
 
A.J. 25/1 
 
1726 
-Barcelona [Reial Audiència] - Tàrrega - Agramunt [Cúria Eclesiàstica d'Urgell] 
-L'Ajuntament de Tàrrega i el procurador fiscal de l'Audiència contra la comunitat d'Agramunt. 
-A causa de la reclamació de la comunitat d'Agramunt de les pensions d'uns censals creats per la vila de Tàrrega a favor 
d'Isabel Paris i Dolç i d'altres, els quals foren cedits a la vila d'Agramunt l'any 1725. 
-Català. 
-4 f. 
-Obs. : És un resum de la causa de contenció amb indicació dels folis de l'original on es troba cada document ressenyat.   
 
 
A.J. 25/2 
 
1726 
-Barcelona [Reial Audiència] - Vic [Cúria eclesiàstica]. 
-Els regidors del terme de Lluçanès  i Josep Fumanya, paraire de Prats de Lluçanès,amb el procurador fiscal de la Reial 
Audiència, contra Joan Baró, rector de Pardines. 
-A causa de la pretensió del rector de tenir el domini directe (i per tant de cobrar els lluïsmes) d'una casa i les seves terres, 
dites la Roca d'En Bras,que tenia Josep Fumanya al terme de Prats de Lluçanès, de les quals es consideraven senyors els 
regidors de  Lluçanès. 
-Català. 
-4 f. 
-Obs.: És un resum de la causa de contenció amb indicació dels folis de l'original. Està anotat per Aparici. 
 
 



   

                                                            

 

 
A.J. 25/3 
 
1735 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Narcisa Vila  de Prat i Saleta, esposa de Fèlix de Gamir, contra Francesc Vila de Prat i Saleta, clergue i beneficiat a la 
capella del Palau Episcopal de Barcelona, i germà seu. 
-Reclamant Narcisa el seu dot promès als seus capítols matrimonials. 
-Català i castellà. 
-14 f. 
-Obs.: És un resum de la causa de contenció, amb indicació dels folis. Aquesta causa s'havia començat l'any 1704 a la Reial 
Audiència que havia sentenciat a favor de Narcisa Vila. El seu germà, clergue, intentava fer passar la causa pels tribunals 
eclesiàstics. 
 
 
A.J. 25/4 
 
1718 - 1725 
-Ciutat de Mallorca [Cúria Eclesiàstica] - Barcelona [Reial Audiència] 
-Joan Matons, argenter de Barcelona, contra el capítol de la seu de Ciutat de Mallorca. 
-A causa de la negativa del capítol de la seu a pagar a l'argenter el preu que demanava d'uns canalobres de plata que els 
havia fet. 
-Català i llatí. 
-12 f. 
-Obs.:És un resum de la causa de contenció. 
 
 
A.J. 25/5 
 
1721 
-Vilafranca del Penedès - Barcelona [Reial Audiència i Cúria Eclesiàstica] 
-L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, contra la comunitat de preveres de Vilafranca. 
-L'ajuntament de Vilafranca del Penedès discuteix a la comunitat de preveres el dret a tenir carnisseria pròpia. 
-Català. 
-6 f. 
-Obs.: És, com els anteriors, un judici de "contenció"  (controvèrsia entre la jurisdicció civil i l'eclesiàstica). 
 
 
A.J. 25/6 
 
1733 
-Barcelona [Reial Audiència i Cúria eclesiàstica] - Montornès. 
-la comunitat de l'església parroquial de Sant Miquel de Barcelona contra Pere Màrtir de Pons i Llorell, clergue de 
Sanahuja.  
-Reclamant el pagament de les pensions d'un censal creat per Pere Màrtir de Pons el 1711 sobre el mas dit La Perellada, 
situat a Montornès. 
-Castellà, català i llatí. 
-35 f. 
-Obs.: És una contenció entre la jurisdicció civil i l'eclesiàstica pel fet que P.M. de Pons era laic quan va crear el censal i 
clergue en el moment del procés. Està anotat de mà d'Aparici. Conté altres dues contencions que fan referència a un plet 
entre Pere Màrtir de Pons i Llorell i els regidors de Montornès (1729),i l'altra a un plet entre Jacint i Andreu Vidal, forners 
de Barcelona contra Rafael Morer, rector de Montornès (1724). 
 
 
A.J. 25/7 
 
1735 - 1736 
-Puigcerdà [Cúria eclesiàstica d'Urgell] - Barcelona [Reial Audiència] 
-La comunitat de preveres de la Seu d'Urgell contra Silvestre Descallar i Ortadó, pagès. 



   

                                                            

 

-Per tal que aquest pagués les dues pensions que devia d'un censal que feia anualment a la dita comunitat. 
-16 f. 
-Català i castellà. 
-Obs.: És el resum del procés de la causa de contenció. 
 
 
A.J. 25/8 
 
1726 
-Barcelona [Reial Audiència i Cúria eclesiàstica] - Badalona. 
-Els marmessors del primer testament de Jerònima Cabanyes, contra els marmessors del segon testament de Jerònima 
Cabanyes. 
-Discussió sobre la validesa dels testaments. 
-8 f. 
-Castellà. 
-Obs.: Contenció entre les dues jurisdiccions. Anotat per Aparici. 
 
 
A.J. 25/9 
 
1734 - 1736 
-Barcelona [Tribunal de l'Intendent i Cúria Eclesiàstica] - Dosrius 
-Maria Vallmajor, vídua, de Dosrius, i els consorts Antoni i Maria Teresa Cabanyes, del mateix lloc, contra Joan Llunell, 
prevere i rector del mateix lloc. 
-A causa de la jurisdicció sobre unes aigües que neixen al terme de Dosrius i que són conduïdes, mitjançant un aqüeducte, 
part a casa del rector i part a casa dels Vallmajor. 
-18 f. 
-Català. 
-Obs.: Contenció per conflicte entre les jurisdiccions civil i eclesiàstica. 
 
 
A.J. 25/10 
 
1731 
-Barcelona [Tribunal del Superintendent i Cúria eclesiàstica] -Sant Gervasi. 
-El rector i els regidors de Sant Gervasi contra el convent de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron. 
-Pel dret que reclama el convent de pasturar els seus ramats d'ovelles dins el terme de Sant Gervasi. 
-30 f. 
-Català i castellà. 
-Obs.: Contenció entre jurisdicció civil i eclesiàstica. 
 
 
A.J. 25/11 
 
1732-1733 
-Barcelona [Reial Audiència - Cúria eclesiàstica] 

-El Collegi de Cirurgians de Barcelona contra Antoni Banquells, cirurgià i prevere. 

-A causa de la contravenció que Antoni Banquells feia dels estatuts del Collegi de Cirurgians quant a la paga que donava 
al fadrí Josep Comes que treballava afaitant a la seva botiga. 
-12 f. 
-Català, castellà. 
-Obs.: Contenció entre la jurisdicció civil i l'eclesiàstica. Està anotat de mà d'Aparici. 
 
 
A.J. 25/12 
 
1739 
-Girona [Cúria eclesiàstica i Tribunal del Corregidor] 
-Abdó Barceló, prevere i sagristà de l'església parroquial de Santa Cristina d'Aro contra Joan Reixac, pagès de Bell-lloc. 



   

                                                            

 

-A causa de l'exigència del rector que tots els que celebren oficis de difunts en la seva parròquia hagin de donar menjar i 
beure a casa seva als assistents i als sacerdots que han participat en el dit ofici. 
-26 f. 
-Català. 
-Obs.: És un resum del procés on consten les declaracions dels testimonis que va presentar la part de Joan Reixac. Es 
tracta, com tots els processos de la caixa 25, d'una contenció entre les dues jurisdiccions, secular i eclesiàstica. (Veure A.J. 
25/20) 
 
 
A.J. 25/13 
 
1731 - 1739 
-Barcelona [Reial Audiència - Cúria eclesiàstica] 
-Manuel de Ribera contra Oleguer Mas i Mascaró. 
-A causa de la demanda que fa Oleguer Mas i Mascaró a Bernat de Ribera, prevere (i després a Manuel de Ribera, germà 
seu) dels comptes de l'administració tutelar que havia exercit sobre els béns que foren de Benet Mas i Enveja, i 
concretament sobre la possessió d'unes cases al carrer dels Banys que el dit Bernat de Ribera havia cedit al seu germà 
Manuel.  
-25 f. 
-Català i castellà. 
-Obs.: Resum del procés de contenció. Anotat per Aparici. 
 
 
A.J. 25/14 
 
1741 - 1742 
-Cervera - Solsona [Cúria Eclesiàstica] 
-El rector i la comunitat de preveres de la ciutat de Cervera, contra els regidors de la dita ciutat. 
-A causa de la prohibició municipal de tallar, vendre i comprar carn com no sigui a les carnisseries de l'Ajuntament. 
-3 f. 
-Català. 
-Obs.: És un extracte de la contenció jurisdiccional. 
 
 
A.J. 25/15 
 
1739 - 1740 
-Barcelona [Cúria del Corregidor] 
-Els marmessors de Marianna Fornés, vídua de Josep Palmerola, sastre de Barcelona,i abans vídua de Josep Font, i la seva 
filla Lluïsa Font,esposa de Josep del Frago, contra Agustí Cabanes i d'altres. 
-Contenció entre les jurisdiccions eclesiàstica i secular a causa dels testaments de Marianna Fornés de Palmerola i Lluïsa 
Font de Frago. 
-6 f. 
-Català. 
 
 
A.J. 25/16 
 
1738 - 1740 
-Barcelona [Cúria eclesiàstica - Reial Audiència] 
-Joan Antoni de Puigdorfila, comanador de l'Espluga de Francolí i procurador de l'Assemblea de l'orde de Sant Joan de 
Jerusalem, contra Pau Anguera i altres terratinents del terme de l'Espluga de Francolí. 
-Per voler cobrar l'orde de Sant Joan uns censos en espècie amb una mesura (el punyeró) sobre la qual hi ha discrepància 
amb els pagesos. 
-30 f. 
-Castellà, català. 
-Obs.: Hi ha les declaracions dels testimonis. 
 
 



   

                                                            

 

 
A.J. 25/17 
 
-1723 
-Girona [Cúria eclesiàstica] - Besalú [Tribunal Ordinari]- Cassà de la Selva. 
-El batlle de Cassà de la Selva, Baudili Birba, juntament amb l'abat del monestir de Sant Pere de Roda, senyor 
jurisdiccional de dit lloc, contra Josep Cervera, rector de la vila de Cassà de la Selva. 
-A causa d'una paret feta construir pel rector, la qual tancava el seu hort ocupant part de la via pública. 
-17 f. 
-Castellà, català,llatí. 
-Obs.: Hi ha un resum dels capítols i les declaracions dels testimonis presentats per ambdues parts. 
 
 
A.J. 25/18 
 
1724 
-Barcelona [Cúria Eclesiàstica i Reial Audiència] 
-Jaume Jonc, pagès de Sant Andreu de la Barca, contra Jaume Sala, prevere i rector del dit lloc. 
-Oposant-se a les censures d'excomunicació que li han estat aplicades a causa de no haver pagat les pensions d'un censal 
que havia de fer al rector de Sant Andreu de la Barca. 
-2 f. 
-Català. 
 
 
A.J. 25/19 
 
1725 
-Barcelona [Cúria eclesiàstica i Reial Audiència] 
-Enfrontament entre el procurador fiscal de la Cúria eclesiàstica de Barcelona i el procurador fiscal de la Reial Sala criminal 
de la Reial Audiència, oposant-se el procurador fiscal de la Cúria eclesiàstica a un manament de la Reial Sala  perquè 
Antoni Ferrer, rector del Vendrell, lliurés la fe de baptisme d'Isidre Vidal, malfactor que es declarava menor de 20 anys. 
-4 f. 
-Castellà. 
 
 
A.J. 25/20 
 
1739 
-Girona [Tribunal del corregidor  i Cúria Eclesiàstica] - Vall d'Aro. 
-Joan Reixac, pagès de Bell-lloc (Vall d'Aro) i la Cúria secular de Girona contra Abdó Barceló, sagristà i rector de la 
parròquia de Santa Cristina d'Aro. 
-A causa de la pretensió del rector de fer celebrar els funerals de difunts a la seva parròquia amb l'obligació de donar de 
menjar i beure als preveres que hi participin, com és el costum. 
-20 f. 
-Castellà. 
-Obs.: Està relacionat amb el A.J. 25/12. És un judici de contenció de jurisdicció. 
 
 
A.J. 25/21 
 
1725 
-Barcelona [Reial Audiència i Cúria Eclesiàstica] 
-Els marmessors testamentaris d'Isabel Planes, contra Rafael Pagès i Claret, ciutadà honrat de Barcelona. 
-A causa de no haver cobrat Rafael Pagès les pensions d'un censal creat per la dita marmessoria a favor seu, i voler una 
execució ràpida contra els béns de la dita marmessoria. 
-1 f. 
-català. 
 
 



   

                                                            

 

 
A.J. 25/22 
 
1735 
-Barcelona [Tribunal del Corregidor - Cúria Eclesiàstica] 
-Llorenç Massola, pastisser de Barcelona contra els obrers de l'església de Santa Maria del Mar de Barcelona. 
-A causa de l'enderroc fet pels obrers d'una paret mitgera que hi havia entre l'Obra de Santa Maria del Mar i la casa del dit 
pastisser, situada al carrer de l'Esparteria de Barcelona. 
-català. 
-13 f. 
 
 
A.J. 25/23 
 
1739 -1740 
-Barcelona [Tribunal del Corregidor - Cúria eclesiàstica] 
-Ramon Camps i la seva esposa Rosa Camps contra Fèlix Fàbregas i Ponts, prevere. 

-A causa del dret que alleguen els consorts Camps de concedir el buidat de la seva latrina a qui ells vulguin, sense deure 
cap servitud al prevere Fèlix Fàbregas tot i que els residus s'han de treure per dins casa seva. 
-Català, castellà. 
-20 f. 
-Obs.: judici de contenció entre les dues jurisdiccions. 
 
 
A.J. 25/24 
 
1747 -1748 
-Tortosa [Cúria Eclesiàstica - Tribunal Ordinari] 
-Francesc Torner, rector de La Galera [del Pla] (Montsià) , contra Joan Francesc Ferrer, pagès del mateix lloc. 
-A causa de la reclamació feta pel dit Joan Francesc Ferrer sobre l'herència de Càndia Maria Ferrer. 
-Català 
-11 f. 
-Obs.: És també una causa de contenció entre jurisdiccions. 
 
 
A.J. 25/25 
 
1741 - 1742 
-Barcelona [Reial Audiència - Cúria Eclesiàstica] 
-Gertrudis Muxiga, vídua de Josep de Duran i Mora, i el seu fill Domènec de Duran, contra Tomàs Sobrevia, rector de la 
parròquia de Sant Pere de Bigues (Vallès Oriental). 
-A causa de la pretensió de la dita Gertrudis de cobrar el terç del delme. 
-Català. 
-47 f. 
-Obs.: Hi ha les declaracions dels testimonis. 
 
 
A.J. 25/26 
 
1733 - 1737 
-Tarragona  [Cúria arquebisbal] - Artesa  
-La cartoixa d'Escala Dei contra la vila d'Artesa. 
-A causa del dret que reclama la cartoixa de pasturar els seus ramats dins les terres de la vila d'Artesa. 
-Català, castellà. 
-20 f. 
-Obs.: Hi ha un resum dels capítols presentats per la universitat d'Artesa i resum de les declaracions dels testimonis. 
 
 
 



   

                                                            

 

A.J. 25/27 
 
1716 - 1722 
-Solsona [Cúria Eclesiàstica] - Barcelona [Reial Audiència] 
-El procurador fiscal de la Reial Audiència i el duc de Cardona, contra el procurador fiscal de la Cúria Eclesiàstica de 
Solsona. 
-A causa de la pretensió del bisbat de Solsona de controlar els comptes i les rendes de la Confraria de la Mare de Deu dels 

Colls fundada a Sant Llorenç de Morunys, cosa que era prerrogativa del duc de Cardona, allegant el  caràcter eclesiàstic 
de la dita confraria. 
-Castellà. 
-25 f. 
-Obs. Està anotada de mà d'Aparici. Aquesta confraria posseïa les baronies dels Torrents, Perecamps i Clarà, la castlania 
de la Coma, part dels molins de Sant Llorenç i alguns censals. 
 
 
A.J. 25/28 
 
1724 - 1727 
-Tarragona [Cúria Eclesiàstica] - Barcelona [Reial Audiència] 
-La Pia Almoina de Santa Tecla contra Pau Magrinyà i Maymó. 
-Perquè la Pia Almoina vol cobrar les pensions d'un censal creat el 1698 per Àngela Maymó, mare de Pau Magrinyà i vídua 
de Mariano Magrinyà, senyor del mas i quadra de Montoliva. 
-Català 
-8 f. 
-Obs.: És una causa de contenció. Està anotat per Aparici. 
 
 
A.J. 25/29 
 
1724 
-Tàrrega [Cúria Eclesiàstica del degà] 
-Ramon Cornudella, prevere contra els regidors de la Fondarella (Segrià). 
-Perquè els regidors volen cobrar el cadastre de l'heretat que fou d'Isidre Cornudella i que ara té Ramon Cornudella, 
prevere. 
-Català 
-5 f. 
 
 
A.J. 25/30 
 
1738 - 1740 
-Barcelona [Reial Audiència, Cúria Eclesiàstica] 
-Josep Almirall, prevere i rector de la parròquia de la Pobla de Claramunt, contra Victòria de Foixà i Mora, vídua. 
-A causa de la pretensió de la senyora de Foixà de cobrar el delme abans que el rector les primícies, a la parròquia de Sant 
Salvador de Vilanova d'Espoia (Anoia). 
-Català. 
-10 f. 
-Obs.: És un resum del procés de contenció entre les dues jurisdiccions. 
 
 
A.J. 25/31 
 
1728 - 1730 
-Barcelona [Cúria Eclesiàstica- Reial Audiència] -El Prat de Llobregat. 
-El rector i els obrers de la parròquia de Sant Pere i Sant Pau del Prat de Llobregat, contra Gertrudis Muxiga, esposa de 
Josep de Duran. 
-A causa d'una disputa per les fites d'unes terres, dites "el Camp de l'Església" i "el Camp de l'Ermita",  situades vora el riu 
Llobregat, que formaven part de l'heretat "La Pontarrona". 
-Català i castellà. 



   

                                                            

 

-22 f. 
-Obs.:Té notes d'Aparici. El plet és continuació d'un anterior procés que afectava la família de Gertrudis Muxiga i els 
regidors i universitat del Prat de Llobregat. 
 
 
A.J. 25/32 
 
1755 
-Cervera 
-Testament de Gili Grau, botiguer de robes de Cervera. 
-Català. 
-10 f. 
Obs.: No és pròpiament un procés sinó uns certificats de la  clàusula del testament de Gili Grau i d'inventaris dels seus 
béns. Probablement es tracta de documentació d'acompanyament d'algun procés, ja que, entre els fulls, hi ha una carta 
d'un tal Grau i Sunyer (1755) on diu que amb el document de donació que ha tramès a Anton Palaudàries (que s'hi 
inclou), ha de quedar provat que el seu avi, fill de Gili Grau, tenia els béns lliures i podia vincular-los.  
 
 
A.J. 25/33 
 
1755 
-Esparreguera - Barcelona [Reial Audiència] 
-Bernat Monturiol, botiguer de robes de Esparreguera, contra Ignasi Monturiol, germà seu. 
-A causa de desavinences per l'herència del seu pare Tomàs Monturiol, també botiguer d'Esparreguera. 
-Català. 
-10 f. 
-Obs.: És un sumari del procés. S'adjunten altres documents referits a aquest cas. 
 
 
A.J. 25/34 
 
1729 - 1730 
-Berga [Cúria Eclesiàstica] [Auditoria de l'Exèrcit] 

-Contenció d'immunitat allegada per la Cúria eclesiàstica en la persona de Vicente Volaz, soldat del segon Batalló del 
Regiment de Castella, de 17 anys, tret de l'església del Rosari de Berga per l'agutzil del Tribunal de l'Auditoria de l'Exèrcit. 
-Acusat d'estupre en la persona de la noia Mariàngela Freixeta que fou violada dins la dita església. 
-Castellà. 
-4 f. 
-Obs.: És un resum del procés i de les declaracions dels testimonis. Està tot ell escrit pel mateix Francesc Aparici. 
 
 
A.J. 25/35 
 
1733 - 1736 
-Vic [Cúria Eclesiàstica] - Barcelona [Reial Audiència] 

-Pere Colell, prevere i subsíndic del Collegi de Sant Tomàs de Riudeperes, en tant que ciutadà de Vic, contra Jacint Forts, 
beneficiat de la capella de Sant Joan de la seu de Vic. 

-Disputa entre el Collegi de Sant Tomàs de Riudeperes i el benefici de Sant Joan de la seu de Vic per les rendes del mas 
Rosanes de Riudeperes de les quals les dues institucions es declaren possessores. 
-Català, castellà. 
-28 f. 
-Obs.: L'any 1735 la cúria eclesiàstica dictà una sentència arbitral que donava el domini directe del mas Rosanes de 
Riudeperes al benefici de Sant Joan de la seu de Vic i que no fou acceptada per Pere Colell. L'any 1736 la contenció entre 
ambdues jurisdiccions estava encara pendent. 
 
 
 
 
 



   

                                                            

 

A.J. 25/36 
 
1734 - 1735 
-Lleida [Auditoria de l'Exèrcit i Cúria Eclesiàstica] 

-Enfrontament entre l'Auditoria de l'Exèrcit i la Cúria Eclesiàstica de Lleida per una causa d'immunitat allegada en la 
persona de Joan Galia, soldat del regiment d'Infanteria de Milà.  
-El soldat, acusat de deserció, fou tret de l'església de Sant Esteve de Llitera on s'havia refugiat. 
-Català. 
-5 f. 
 
 
A.J. 26/1 
 
1726-1739 
-Barcelona [Reial Audiència] - Girona [Cúria Eclesiàstica] 
-Antoni Pastors contra diferents creditors que reclamen les pensions de diversos censals. 
-Declarant que gran part de les reclamacions s'han de dirigir contra Anna Vives, vídua de Joan Vives, com a hereva de la 
casa de Perantoni i Alió. 
-Català. 
-21 f. 
 
 
A.J. 26/2 
 
1740 - 1742 
-Sant Martí Sesgueioles [Cúria de la baronia de Segur] - Barcelona [Reial Audiència] 
-Maria de Copons i d'Aguilar, vídua de Jaume de Copons Calders, baronessa de Segur, contra Agnès Vall, vídua de 
Dalmases, i Ramon Dalmases, fill seu, paraire de Sant Martí Sesgueioles. 
-Reclamació del delme. 
-Llatí, català i castellà. 
-76 f. 
-Obs.:Conté una còpia autèntica de les declaracions dels testimonis i de la causa de suplicació. La causa va anar a 

l'Audiència per via d'apellació. 
 
 
A.J. 26/3 
 
1737 - 1738 
-Berga [Tribunal ordinari] - Barcelona [Reial Audiència] 
-Andreu Sant, oficial del Correu Major de Barcelona, contra Pere Ferriols, serraller de Berga i antic procurador seu. 
-Reclamant-li unes terres que eren del seu pare, Francesc Sant, paraire de Berga. 
-Castellà i català 
-30 f. 
-Obs.:L'últim plec de folis, escrits en català, són uns "apuntaments del procés que Andreu Sant segueix en la Reial 
Audiència contra Pere Farriols, serrallé de Berga", de la qual cosa s'infereix que la causa va arribar a l'Audiència per via 

d'apellació. 
 
 
A.J. 26/4 
 
1743 - 1744 
-Barcelona - Cervera ["devant del dr. Geroni Grassot prevere y beneficiat de la catedral de esta ciutat"] 

-El rector del Collegi de Sant Bernat de Cervera, dels jesuïtes, contra el prior i convent de Santa Mònica de Barcelona, de 
l'orde de Sant Agustí. 
-Reclamació del domini sobre unes cases amb obradors situades al carrer d'Escudellers de Barcelona.  
-Català i castellà. Llatí a les transcripcions documentals. 
-7 f. 
-Obs.: És un resum del procés. A l'angle superior esquerre de la portada diu: "Acabat en 8 de octubre 1743. 6 hores", tal 
vegada la minuta del copista. 



   

                                                            

 

 
 
 
A.J. 26/5 
 
1730 - 1744 
-Barcelona - Corró d'Avall 
-Josep i Anton Huguet, pare i fill, ciutadans honrats de Barcelona, contra l'abadessa de Sant Pere [de les Puelles], el prior 
de Santa Anna, el rector de Corró d'Avall i altres. 
-Per la pretensió de tots ells de posseir el domini directe sobre el mas Colomer i altres terres a ell unides, situades a Corró 
d'Avall. 
-Català. 
-27 f. 
-Obs.: la causa s'introduí a l'antiga Audiència l'any 1699, i es va renovar l'any 1730. És un resum dels instruments 
presentats. Al l'angle superior esquerre diu: "Acabat en 14 setembre 1744 = 42 horas." 
 
 
A.J. 26/6 
 
1755 
-Barcelona [Reial Audiència]  
-Dubte sobre si els germans Josep i Francesc Jupi, taverners milanesos, que l'any 1748 havien comprat de bona fe una 
casa que estava en litigi entre Esteve Bruguera i Josep Morera i Cuyàs, havien de restituir els lloguers a partir del dit any a 
Josep Morera, guanyador del plet. 
-Castellà. 
-4 f. 
-Obs.: Anotat per Francesc Aparici. 
 
 
A.J. 26/7 
 
1757 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Adició als dubtes presentats pels consorts Josep i Teresa de Cortada i Sentjust en la causa contra Antoni de Pagès i de 
Copons. 
-Per la reivindicació feta per A. de Pagès sobre l'herència de Francesc i Jaume de Vallgornera. 
-Castellà. 
-22 f. 
-Obs.: Es tracta d'informes de pèrits legals, en aquest cas Pau Ignasi d'Amat i Josep Pla. 
 
 
A.J. 26/8 
 
1756 - 1763 
-Barcelona [Reial Audiència] - Manresa [Tribunal del Corregidor] 
-Rosa Llissac, vídua de Francesc Calsina i Vicens, ciutadà honrat de Barcelona, contra Josepa Calsina i Vicens, donzella i 
Ignàsia Calsina i Vicens, esposa de Francesc Sala, germanes. 
-Contra les reclamacions que li fan les seves cunyades sobre els béns del seu difunt marit Francesc Calcina i Vicens. 
-Castellà. 
-44 f. 
 
 
A.J. 26/9 
 
1747 - 1754 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Josep Solà, tintorer, contra el veedor de fàbriques i els cònsols dels tintorers i paraires. 

-Causa d'apellació contra el dictamen emès pels experts sobre la qualitat del tintatge de 15 peces de tela, fet per Josep 
Solà. 



   

                                                            

 

-Castellà. 
-17 f. 
-Obs.: La sentència de 1750 fou favorable a Josep Solà i això donà lloc a la causa de suplicació que es presentà a 
continuació. L'Ajuntament de Barcelona es va adherir a la presentació de la suplicació i va intentar dur la causa al Consell 
de Castella però no ho va aconseguir. Encara es va fer una suplicació contra el decret d'execució, que no va reeixir. 
 
 
A.J. 26/10 
 
1770  
-Vila-seca [Tribunal del batlle] - Tarragona 
-Declaracions dels testimonis sobre la consanguinitat de Magdalena Folch, vídua de Josep Álvarez, sergent major de 
Tarragona, amb la família d'Antoni Folch de la vila de Vinyols. 
-Castellà 
-15 f. 
-Obs.: És una còpia signada pel notari Antoni Mallachs que va cobrar 4 lliures, 5 sous i 5 diners per fer la còpia i pel paper 
segellat. 
 
 
A.J. 26/11 
 
1709 - 1765 
-Tarragona 

-Resum de l'expedient sobre el Collegi de Notaris de Tarragona. 
-14 f. 
-Castellà. 
 
 
A.J. 26/12 
 
1767 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Joan Garí, corredor de la Llotja, contra Francesc Clota, cavaller. 
-Per la reclamació d'uns crèdits, en part dotals. 
-Castellà. 
-11 f. 
-Obs.: Es tracta d'un informe en el qual es parla de la cessió de les corredories als fills un cop morts els titulars i del 
manteniment del seu número en 40. Al final s'adjunta una carta reial de 1779, amb el nomenament de Jaume Canet en 
l'ofici de corredor, on es relata un cas de traspàs de la corredoria de canvis entre Jaume Canet i Carles Coquet. 
 
 
A.J. 26/13 
 
[1731] 
-Barcelona [Reial Audiència]  

-El prior del Collegi de Benets claustrals de Lleida contra Magí Esglésies, pagès de Santa Maria de les Esglésies i contra 
Magí Vilaredes, pagès de Castelladral. 
-Pretenent que els dos pagesos reconeguin el mas Casanova o Can Pasols, de Santa Maria de les Esglésies sota el seu 
domini directe i paguin el delme quan ells sempre havien reconegut com a senyor de les seves terres els Jesuïtes de 
Manresa. 
-Castellà 
-6 f. 
-Obs.: És un informe sobre el plet en el qual apareix citat Aparici. Inclou uns capítols presentats pel Prefecte de la Santa 
Cova de Sant Ignasi de Manresa. 
 
 
A.J. 26/14 
 
1763 



   

                                                            

 

-Vilanova de Palafolls [Tribunal Ordinari] 
-Josep Soler, negociant de Vilanova de Palafolls contra Pau Forroll, parcer del mas Puigvert de Palafolls del qual és senyor 
Agustí Gibert i Xurrich. 
-Exigint que no li sigui permès transitar per les seves terres ni pasturar-hi el seu bestiar. 
-Castellà. 
-23 f. 
-Obs.: S'inclou correspondència de la qual una part són cartes adreçades a Agustí Gibert i Xurrich. 
 
 
A.J. 26/15 
 
1760 - 1761 
-Solsona [Cúria Eclesiàstica] - Barcelona [Reial Audiència] - Cervera. 
-Els obrers de l'església parroquial de Cervera contra la comunitat de preveres de la dita església. 
-A causa de la demolició del cor de l'interior de l'església i d'altres diferents obres que havien dut a terme els obrers de 
l'església de Cervera sense comptar amb la llicència dels eclesiàstics. 
-Castellà 
-63 f. 
-Obs.: És un resum de les declaracions dels testimonis rebuts fora de Barcelona en aquesta causa de contenció. 
 
 
A.J. 26/16 
 
1747 - 1749 
-Barcelona [davant del jutge emfitèutic de les causes de capbrevació del monestir de Pedralbes, nomenat pel corregidor] 
-L'abadessa i monestir de Santa Maria de Pedralbes contra Benet Cuyàs, pagès de Sarrià i d'altres. 
-Exigint el reconeixement del seu domini directe sobre les seves terres i cases amb l'obligació de pagar, per tant, els 
censos, delme i demés imposicions. 
-Castellà. 
-63 f. 
-Obs.: Inclou informes i notes sobre el plet. 
 
 
A.J. 26/17 
 
1417 - 1761 
-Girona [Cúria Eclesiàstica] -  
-Magí Monsalvo i Palomeres i Josep Misser contra Marianna Palomeres, vídua de Joan Palomeres. 
-Per l'herència de la família Palomeres que posseeix la dita Marianna Palomeres, vídua de Joan Saleta. 
-Català 
-53 f. 
-Obs.: Inclou un arbre genealògic de la família Palomeres. El lligall està força deteriorat. Josep Misser, introductor del plet, 
va morir l'any 1755, deixant com a successors el seu fill Ramon i la seva esposa Teresa. 
 
 
A.J. 26/18 
 
1595 
-Barcelona [Reial Audiència] - Sitges 
-La vila de Sitges, representada pel seu síndic, Francesc Font, contra la Pia Almoina de la seu de Barcelona.  
-Demanant llibertat per a la construcció de forns a la vila de Sitges per particulars. 
-Llatí. 
-14 f. 
-Obs.: És la còpia de la sentència, de la qual dóna fe el notari Josep Bonaventura Fontana l'any 1759. 
 
 
A.J. 26/19 
 
1758 



   

                                                            

 

-Barcelona 
-Petició de Jeroni Magarola en nom de la seva esposa, Antònia Tarrida, filla de Joan Tarrida, difunt, per tal d'aturar les 
execucions judicials dels creditors del seu sogre, que obliguen a tancar la botiga que tenia i a vendre les mercaderies que 
allà es troben. 
-Castellà 
-10 f. 
 
 
A.J. 26/20 
 
1751 
-Barcelona [Reial Audiència] - Sort 
-Josep Turalló [Torelló?], prevere, contra Feliu Rovira i Padró, procurador dels regidors de la vila de Sort. 
-Reclamant les pensions de certs censals creats per la dita vila i que sigui aixecat el sobreseïment de l'execució dels 
crèdits. 
-Castellà. 
-11 f. 
 
 
A.J. 26/21 
 
1722 
-Barcelona [Reial Audiència] - Manresa 
-Apuntament dels instruments exhibits per les parts en el procés de la causa de Maria Terradelles i d'altres contra 
Jerònima Terradelles i d'altres. 
-Català. 
-2 f. 
 
 
A.J. 26/22 
 
1750 - 1752 
-Berga 
-Els gremis de la vila de Berga contra els regidors de la mateixa vila. 
-A causa del manteniment de certs impostos sobre el vi que, en principi, havien de servir per a pagar metges que 
visitessin la comunitat, i que, després de l'eliminació de les visites mèdiques, no es varen suprimir. 
-Català. 
-43 f. 
 
 
A.J. 26/23 
 
1675 
-Granollers 
-Testament de Pere Guilla, pagès de la parròquia de Santa Maria de Llerona. 
-Català. 
-3 f. 
-Obs.: És una còpia de 1704 
 
 
A.J. 26/24 
 
1760 
-Barcelona [Tribunal Ordinari - Cúria eclesiàstica] 
-Josep Solsona, estudiant de teologia moral, amb el procurador fiscal del tribunal ordinari, contra els marmessors de 
Peronella Xicorella amb la Cúria Eclesiàstica. 
-Per l'herència de la dita Peronella que havia instituït hereu universal el dit Josep Solsona. 
-Català, castellà. 
-32 f. 



   

                                                            

 

-Obs.: Resum dels testimonis rebuts per part dels marmessors de Peronella Xicorella. Dins l'expedient hi ha una noteta 
manuscrita dirigida a Pau d’ Amat. 
 
 
A.J. 26/25 
 
1728 
-Barcelona [Consolat de Mar] 
-Narcís Planell, forner de Barcelona, contra Francesc Abolin i Pere Malhole, francesos residents a Barcelona. 
-Reclamant deutes. 
-Castellà. 
-17 f. 
-Obs.: Hi ha un paràgraf escrit per ma de Francesc Aparici. 
 
 
A.J. 26/26 
 
1719 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Els consorts Rocabertí i Oms contra els consorts marquesos de Moià de la Torre. 
-Per l'herència de la casa Desbosch. 
-Castellà. 
-29 f. 
-Obs.: Anotat per Francesc Aparici. 
 
 
A.J. 26/27 
 
1718 - 1721 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-La universitat de Riudarenes contra diferents creditors, entre ells Teresa Farau, vídua de Fèlix Farau, mercader de 
Mataró. 
-Demanant que els creditors siguin obligats a firmar una concòrdia. 
-Castellà. 
-13 f. 
-Obs.: Hi ha una firma d'Aparici. 
 
 
A.J. 26/28 
 
1726 
-Barcelona [Reial Audiència] - Tortosa 
-Les universitats de la Canyada, Tronchón, Santolea i altres viles de les batllies de Cantavieja, Castellote i Aliaga, a Aragó, 
contra Ramon i Flora Queralt Reart i Curtó, de Tortosa, amb els regidors de Godall. 
-A causa de vedar el pas als ramats dels aragonesos que des de temps immemorial els pasturaven dins les terres de 
Camarles. 
-Castellà. 
-5 f. 
 
 
A.J. 26/29 
 
1721 - 1734 
-Barcelona [Reial Audiència] - Lliçà 
-Francesc Comalada d'Olmera, de Vic, contra Marianna Matas, vídua de Joan Coll, pagès. 
-Herència. 
-Castellà. 
-27 f. 
-Obs.: És continuació d'un antic plet entre Francesc Comalada i d'Olmera i Maria Agnès Coll. Està anotat per Aparici. 



   

                                                            

 

 
 
 
A.J. 26/30 
 
1722 -1724 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Josep Sanchís Pertuza contra Teodora de la Torre i Francesc Jordà, mare i fill. 
-Per unes finques situades a Tortosa. 
-Castellà. 
-27 f. 
-Obs.: És una causa de suplicació interposada per Josep Sanchís, a la qual s'adhereix l'altra part amb la pretensió que les 
finques que havien venut siguin valorades en un preu distint al que determina una Reial Provisió de 1722. Aparici hi figura 
signant diferents peticions de Josep Sanchís. 
  
 
A.J. 27/1 
 
1668 - 1710 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Jerònima de Puigmarí i de Vilamala, esposa de Francesc Vilana, i, després, Francesc Vilana, fill, contra Isabel Sunyer vídua 
de Josep Civilla, i després contra els consorts Onofre Alentorn i Magdalena Civilla. 
-Per la Baronia de Sant Miquel de Pera i els masos de Càritg i Tord (sotsvegueria de Besalú), herència dels consorts 
Francesc de Vilamala i Conangles i Jerònima Barutell. 
-Català. 
-84 f. 
 
 
A.J. 27/2 
 
1715 - 1720 
-Barcelona [Llotja de Mar] 
-Francesc Reig, adroguer de Barcelona, contra Gaspar Sayós, notari de Barcelona. 
-Reclamant el pagament d'un deute que Gaspar Sayós tenia amb el seu sogre Josep Rodoreda,i pel qual li havia firmat un 
albarà de 80 dobles d'or l'any 1710. 
-Català. 
-9 f. 
 
 
A.J. 27/3 
 
1722 - 1724 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Anna Maria Pujó en nom propi i de les seves germanes, contra Jacint Nadal, plater de Barcelona. 
-Reclamant un llegat testamentari que els va fer Peronella, vídua de Dídac Pujó. 
-Castellà. 
-10 f. 
-Obs.: L'expedient està cremat per la part superior esquerra. 
Les demandants havien presentat la demanda davant l'Audiència "intrusa" i havien obtingut una sentència favorable de la 
qual demanaven l'execució. 
 
 
A.J. 27/4 
 
1729 - 1730 
-Barcelona [Llotja de Mar, Reial Audiència] 
-Joan Ribera, taverner de Barcelona, contra Josep Besora, soguer de Barcelona, Pere Pau Múnter, soguer de Reus i Ramon 
Franques, soguer d'Altafulla. 



   

                                                            

 

-Reclamant la part proporcional que han de pagar com a copropietaris de la sagetia "Sant Joan Baptista i Sant Antoni de 
Pàdua" en la reparació de la qual ha invertit una important quantitat de diners. 
-Castellà. 
-26 f. 
-Obs.: Inclou els capítols presentats per Joan Ribera. 
 
 
A.J. 27/5 
 
-Barcelona [Reial Audiència]  
-Antoni d'Ametller i de Montaner, abat de Sant Pere de Besalú, en nom del monestir, contra el bisbe de Girona 
-Protestant per la facultat que s'ha atorgat el bisbe de Girona d'omplir les vacants de les esglésies parroquials de Santa 
Maria de Batet, Sant Miquel de la Cot (o Sacot) i Sant Esteve d'Olot que estan incorporades al monestir de Sant Pere de 
Besalú. 
-Castellà. 
-3 f. 
-Obs.: No hi ha data. 
 
 
A.J. 27/6 
 
1734  
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Ramon Xammar i de Copons contra els marmessors de Josep Sala i Alemany, canonge de Girona, i d'altres. 
-Reclamant que es reconegui el seu domini directe sobre els masos Esteve i Marimon, situats al terme de Medinyà 
(Gironès), i que es tornin a unificar tal com estaven, ja que els marmessors de Josep Sala i Alemany els han fraccionat per 
a vendre'ls. 
-Català. Castellà. 
-65 f. numerats 
-Obs.: S'inclouen els capítols presentats per Ramon Xammar. Hi ha un informe sobre el cas presentat per Aparici l'any 
1739. 
 
 
A.J. 27/7 
 
1728 
-Barcelona [Tribunal Ordinari] [Reial Audiència] 
-Francesc Saladriga, pintor de vidres, contra Josep Borràs, fuster de Barcelona. 
-Reclamant-li els diners avançats per a l'assentament del tall de la fusta dels boscos de Tortosa per a la construcció de la 
Ciutadella de Barcelona. 
-Castellà 
-96 f. 
-Obs.: Notes d'Aparici que també hi figura firmant les demandes presentades. La causa fou vista al tribunal ordinari del 
corregidor, però Francesc Saladriga demanava que, amb el pretext de pobresa, fos presentada davant l'Audiència. 
 
 
A.J. 27/8 
 
1727 - 1731 
-Barcelona [Tribunal de la Santa Creuada] 
-Josep Puig, cerer de Barcelona, contra Josep Gendre, ciutadà honrat de Barcelona, resident a la vila de la Selva del Camp, 
i receptor de la Butlla de la Santa Creuada. 
-Reclamació d'un deute. 
-Castellà. 
-51 f. 
-Obs.: Hi figura Aparici firmant i corregint el text. 
 
 
A.J. 27/9 



   

                                                            

 

 
1728 
-Barcelona [Llotja de Mar] 
-Salvador Negre, veler de Barcelona, contra Pierre Malhole, francès, resident a Barcelona. 
-Reclamant-li el pagament d'una lletra de canvi de 100 lliures catalanes. 
-Castellà. 
-4 f. 
-Obs.: Francesc Aparici hi figura com a advocat. 
 
 
A.J. 27/10 
 
1719 
-Barcelona [Llotja de Mar] 
-Narcís Sala, mercader de Lloret, contra Bartomeu Macià i Narcís Rosselló, també mariners de Lloret. 
-Reclamant la seva part en la venda de la barca "Nostra Senyora del Carme" que tenen entre tots tres, o que li venguin les 
seves parts respectives. 
-Català. 
-4 f. 
 
 
A.J. 27/11 
 
1729 
-Barcelona 
-Els síndics de la vila de Linyola contra diversos creditors. 
-Proposant una concòrdia amb tots ells en lloc d'acceptar l'execució dels crèdits com volien els dits creditors. 
-Català i llatí. 
-13 f. 
-Obs.: Aquesta concòrdia proposada pels síndics era la segona que es feia i havia de tenir una durada de deu o dotze anys. 
En aquest expedient es troben instruments de plets anteriors que daten de 1668, 1673-4, i 1681. 
 
 
A.J. 27/12 
 
1754 
-Barcelona [Llotja de Mar] 
-Leopold Pasqual, revenedor de Barcelona, contra Antoni Farré, traginer de la mateixa ciutat. 
-Reclamant-li un deute de 37 lliures per ordi i garrofes per als animals. 
-Castellà. 
-18 f. 
 
 
A.J. 27/13 
 
1727 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-El monestir de Montserrat contra el convent de Sant Francesc de Paula de la ciutat de Manresa. 
-Exigint la capbrevació del seu hort sota domini del monestir de Montserrat, i responent els franciscans que ja l'havien 
capbrevat sota domini del convent del Carme de la mateixa ciutat de Manresa. 
-Castellà. 
-2 f. 
 
 
A.J. 27/14 
 
1731 - 1732 
-Barcelona [Tribunal Ordinari] [Reial Audiència] 



   

                                                            

 

-Josep Busquets, pagès de Sant Cebrià de Valldoreix contra Josep Serra i Torras, pagès, i contra Josep Serrallach, pagès de 
Rubí. 
-Per deutes generats per l'assentament de les carns que el dit Busquets havia tingut l'any 1726. 
-Castellà 
-15 f. 
-Obs.: És un plet de sobreseïment que s'havia presentat al Tribunal del Corregidor abans de veure's a la Reial Audiència. 
Es parla també d'un altre plet que es vol unir al present. Francesc Aparici hi participa com a advocat; hi ha anotacions 
seves. 
 
 
A.J. 27/15 
 
1714 - 1715 
-Barcelona [Tribunal Ordinari] 
-Pere Capdevila, pastisser de Barcelona, i després la seva vídua Maria i la seva filla Francesca, contra Eulàlia Quintana, 
vídua de Domènec Quintana, ferrer de Barcelona. 
- Per un debitori de 40 lliures que Pere Capdevila assegura haver liquidat i Eulàlia Quintana assegura no haver cobrat. 
-Català. 
-9 f. 
-Obs.: Francesc Aparici hi participa com a advocat i redacta part del text. 
 
 
A.J. 27/16 
 
1722 - 1723 
-Barcelona [Reial Audiència] - Vilanova de Cubelles i la Geltrú. 
-Josep Puig, cerer de Barcelona, contra el batlle i els regidors de la vila de Vilanova de Cubelles. 
-Per l'expressa prohibició dels representants de l'ajuntament que el dit Josep Puig pugui emmagatzemar el seu vi dins la 
vila a l'espera de poder-lo embarcar. 
-Castellà. 
-19 f. 
-Obs.: S'inclou còpia de la sentència. 
 
 
A.J. 27/17 
 
1705 
-Barcelona 
-Miquel Sala i Viver, pagès de Sant Julià d'Altura, contra diferents persones que li varen vendre un censal: Josep Guitart, 
paraire de Terrassa, Josep Costa, espardenyer, Pere Boada, teixidor de lli i d'altres.  
-Reclamació de pensions d'un censal 
-Català 
-41 f 
-Obs.: Es parla d'una sentència de 1693 que condemnava a Josep Guitart a pagar certa quantitat per les pensions d'un 
censal i a deixar lliure una peça de terra dita la Barraca situada a Terrassa. 
 
 
A.J. 27/18 
 
 1729 - 1730 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Francesca Pellisser, esposa de Josep Gendre, de la Selva del Camp, contra diferents creditors del seu marit. 
-Castellà. 
-14 f. 
-Obs.: És el trasllat de la causa de suplicació. Té escriptura autògrafa de Francesc Aparici, el qual defensava en aquesta 
causa els interessos d'un dels creditors, Josep Puig, cerer. 
 
 
A.J. 27/19 



   

                                                            

 

 
1718 - 1721 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Maciana Sans, vídua de Lluís Sans, boter, contra Miquel Sentís i Tayadella, ciutadà honrat de Barcelona i veí de 
Castellterçol. 
-Reclamant 1000 lliures que li havia llegat en el seu testament Jaume Tayadella i Cerdà, ciutadà honrat de Barcelona i veí 
de Castellterçol, l'any 1715. 
-Castellà. 
-9 f. 
-Obs.: Maciana Sans va morir i el plet va ser continuat per la seva hereva Rafaela Martí, esposa de Pau Martí, picapedrer 
de Barcelona, l'any 1737. 
 
 
A.J. 27/20 
 
1735 - 1737 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Els regidors de les parròquies de Sant Martí Sescorts i Sant Julià de Vilamirosa, contra els regidors de la vila de Manlleu. 
-Reclamant sigui compartit el producte de la gabella de la taverna, hostal i botiga, que fins ara es quedaven els regidors de 
Manlleu malgrat formar part tots d'una única Universitat i terme. 
-Castellà 
-14 f. 
-Obs.: A la portada diu: "Advocatus Dr. Aparici" 
 
 
A.J. 27/21 
 
1726 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Dorotea Comas, esposa de Jaume de Bruguer i Piferrer, cavaller de Figueres, contra diferents creditors i legataris del 
testament d'Elisabet Comas, vídua d'Abdó Comas, pares de la dita Dorotea (la comunitat de preveres i els convents de 
Sant Agustí,Sant Domènec, Sant Bartomeu i Sant Francesc, tots de Castelló d'Empúries) 
-Castellà 
-2 f. 
 
 
A.J. 27/22 
 
1730 - 1734 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Albert Onofre Pi, procurador del convent del Carme de Barcelona, contra Joan Alsamora, confiter de Sant Cugat del 
Vallès 
-Reclamant-li la possessió del mas Bertran de la parròquia de Rubí. 
-Castellà 
-10 f. 
-Obs.: El procés s'havia encetat al Tribunal Ordinari de Sant Cugat del Vallès. Aparici hi prengué part com a advocat del 
convent del Carme. 
 
 
A.J. 27/23 
 
1737 
-Barcelona [Tribunal del Corregidor] 
-Joan Girona, argenter i familiar del Sant Ofici, contra Pau Ignasi Dalmases i de Vilana, canonge i sagristà de l'Església de 
Barcelona i Salvador Corominas, prevere i rector de l'església parroquial de Sant Adrià del Besòs 
-Reclamant el delme i la primícia sobre una peça de terra. 
-Castellà 
-5 f. 
 



   

                                                            

 

 
 
 
A.J. 27/24 
 
1711 
-[Masnou] 
-Maria Malloles, vídua de Pere Bertran, pescador de Masnou, contra el seu fillastre Pere Bertran. 
-Per l'herència del difunt Pere Bertran, casat en primeres núpcies amb Magdalena.  
-Català 
-8 f 
-Obs.: En el capítol 21 i ss. es parla de la captura i esclavitud de Pere Bertran fill, a Alger i del pagament del seu rescat. Està 
anotat i firmat per Francesc Aparici. 
 
 
A.J. 27/25 
 
1720 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Pere Brunet i Catalina Salvi, consorts d'Armentera, contra Teresa Salvi i Creus, el convent de Sant Agustí i la comunitat de 
preveres de la vila de Torroella de Montgrí. 
-Pels béns de Joan Salvi, escrivà de Torroella de Montgrí. 
-Castellà 
-4 f. 
-Obs.: Francesc Aparici hi actuava com a advocat dels consorts Brunet Salvi. 
 
 
A.J. 27/26 
 
1732 
-Barcelona [Tribunal de l'Intendent] 
-La Intendència General contra diferents particulars de la vila de Puigcerdà, especialment contra Salvador de Copons i de 
Tamarit, abat de Sant Miquel de Cuixà. 
-L'intendent es queixa que està pledejant contra certes persones que ocupen terrenys de les muralles i fortificacions de 
Puigcerdà, que, segons ell, pertanyen al patrimoni reial, i l'abat de Sant Miquel de Cuixà, mentrestant, fa que els dits 
particulars reconeguin el seu domini directe sobre les dites terres en el procés de capbrevació que està executant. 
-Castellà 
-3 f. 
 
 
A.J. 27/27 
 
1735 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Josep Gual, mariner de Mataró, contra Miquel Carrera, botiguer de la vila de Constantí. 
-Castellà 
-10 f. 
-Obs.: és una causa de suplicació contra la Reial Provisió de 28 de gener de 1735. Es discuteix la legalitat de la sentència 
dictada per l'Audiència "intrusa". Algunes provisions estan firmades per Aparici. 
 
 
A.J. 27/28 
 
1715 
- 
-Pere Saüc i Cases, doctor en ambdós drets i Maria Gispert i Perramon, consorts de la Bisbal, contra Ramon Gispert i 
Eulàlia Perramon, consorts, també de la Bisbal, pares de la dita Maria. 
-Reclamant el dot de Maria. 
-Castellà. 



   

                                                            

 

-15 f. 
-Obs.:Signatura d'Aparici. 
A.J. 28/1 

 
1768-1774 
-Sabadell [Tribunal del batlle] 
- La Comunitat de la Col·legiata i església de Terrassa contra Josep Sanmiquel i Falguera, teixidor de llana i habitant de 
Barcelona, successor de la seva mare Eulàlia Falguera (1743) i continuat després per la seva vídua, Anna Maria Conill. 
- Reclamació de pensions de censals. 
-Castellà i català 
-159f 
Obs.: Hi ha una copia del procés original amb les declaracions dels testimonis. Conté una nota d'Ignasi Aparici i d'Amat de 
desembre de 1773. 
 
 
A.J. 28/2 
 
1746-1747 
-Barcelona [Tribunal de la Inquisició] 
-Eulàlia Pujol i Sió, vídua de Felix Vinyals de Latorre, contra el seu germà Joan Pujol i Sió, familiar del Sant Ofici. 
-Reclamant-li la llegítima paterna i la meitat de l'herència materna. 
-Castellà 
-37f 
-Obs.: Hi consta el nom d'Aparici [Francesc] 
 
 
A.J. 28/3 
 
1718 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Josep Soler de la Plana, com a pare i administrador dels fills seus i de la seva esposa Serafina Calafell, difunta, contra 
Sebastià Grau, apotecari de Santpedor, Francesc Oliveres, Maria Calafell, Àngela Mallolis i altres creditors. 
-Els quals li reclamen deutes contrets per Miquel Calafell, pare de la seva esposa Serafina. 
-Castellà 
- 4f. 
 
 
A.J. 28/4 
 
1740-1744 
- Santa Coloma de Cervelló [Cúria baronial] 
- Carles Artigues, apotecari de Sant Boi, i Salvador Artigues, pagès de Santa Coloma de Cervelló, contra Francesc Julià, 
pagès de la mateixa parròquia. 
- Reclamació de les pensions d'alguns censals. 
-Català 
- 15f. 
Obs.: És un resum del procés, que inclou un extracte de la documentació justificativa des de 1672. 
 
 
A.J. 28/5 
 
1749 
-Barcelona [Reial Audiència]  la Guàrdia de Ripoll 
- Els regidors de Sant Esteve de Vallespirans, Sovelles i Santa Maria de les Lloses contra els regidors de Santa Maria 
d'Alpens (Lluçanès) i d'altres, tots del terme de la Guàrdia de Ripoll. 
- Per la pretensió d'Alpens de repartir les despeses d'aquests municipis equitativament entre tots, contra el parer dels 
altres que s'acullen a la normativa de la Nova Planta per a carregar cadascú amb les seves despeses. 
-Castellà 
-4f. 



   

                                                            

 

 
 
A.J. 28/6 
 
1748-1749 
-Barcelona [Reial Audiència]   
-Els administradors de la capella i Col·legi de Sant Sever de Barcelona i després els consorts Josep Ferrer i Maria Jordana 
pagesos de la Fortesa (Sant Pere de Boixadors. Anoia) contra Rosa, vídua de Joan Castellví, cirurgià de Manresa. 
-Reclamació de les pensions d'un censal. 
-Castellà 
-3f. 
Obs.: S'esmenta una reial sentència sobre aquest assumpte donada per l'antiga Audiència l'any 1683. 
 
 
A.J. 28/7 
 
1723-1727 
-Barcelona [Tribunal de la Inquisició] 
-Francesc de Blanes Centelles i Carros, comte de Centelles, contra Josep Estrada, pagès i familiar del Sant Ofici. 
-Exigint que reconegui el domini directe del comte de Centelles sobre les terres del mas Padrosa, situat dins el terme de 
Centelles. 
-Castellà 
-21f. 
-Obs.: A la contraportada: "Nº 14" 
 
 
A.J. 28/8 
 
1681-1685 
-Barcelona [Reial Audiència]   
-Josep Barrera, ciutadà honrat de Barcelona, contra Caterina de Ivorra i Salbà, baronessa de Sant Vicenç dels Horts i 
senyora de Viladecans i contra el batlle de Viladecans. 
-Per la jurisdicció sobre la quadra dita la Torra Burguessa. 
- Català i castellà 
-49f. 
-Obs.: A la contraportada: "Nº 16" 
 
 
A.J. 28/9 
 
1777-1784 
-Barcelona [Tribunal de l'Intendent] 
-Joan Larrad, duc d'Híxar, el capítol de la Seu de Barcelona i d'altres, contra el fiscal de la Intendència de Barcelona. 
-Reclamant la seva participació, com a senyors directes, en la taxació dels terrenys expropiats per a l'ampliació de les 
Rambles i les Drassanes, terrenys ocupats per una fàbrica de pasta de pa que era dels Col·legis i Gremis de Barcelona. 
-Castellà 
-70f. 
Obs.: A la portada diu: "Abogado Don Ignacio Aparici" 
 
 
A.J. 28/10 
 
1601-1602 
-Barcelona [Reial Audiència]   
-Elisabet Soler, esposa de Pere Joan Borrell, sabater de Mataró, contra Margareta, esposa de Miquel Mauri, i en primeres 
núpcies de Jaume Soler. 
-Disputant-se l'herència de Guillem Soler. 
-Català, llatí 
-6f.  



   

                                                            

 

-Obs.: A la contraportada: "Nº 13" 
 
A.J. 28/11 
 
1712-1728 
-Balaguer [Tribunal del Batlle]  Barcelona [Reial Audiència] 
-Joan Vinyals, cordoner de Balaguer, contra Bartomeu Plana, pagès de Balaguer 
-Reclamant l'usdefruït de la meitat dels béns de Clotilde Carbí, esposa de Joan Vinyals i mare de Bartomeu Plana, la qual 
Clotilde havia abandonat el seu marit i havia anat a viure amb ell, fill d'un anterior matrimoni.  
-Castellà i català 
-18f. 
-Obs.: A la contraportada: "Nº 28" 
 
 
A.J. 28/12 
 
1618 
-Barcelona [Tribunal del Veguer] 
-Cosme Damià Riquer, doctor en medicina de la vila d'Esparraguera i la seva esposa Bàrbara Munyós contra Miquel Joan 
Mora, moliner de Castelló de Farfanya com a propietari de la heretat de Francesc Bullfarines. 
-Per les pensions d'un violari. 
-Llatí i català. 
-4f. 
-Obs.: A la contraportada: "Nº 29" 
 
 
A.J. 28/13 
 
1725-1747 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Antoni Vives i Valencià contra diferents creditors. 
-Castellà 
-178f 
-Obs.: A la contraportada: "Nº 8". En el primer foli hi ha un paper petit amb un dibuix a tinta que representa diferents 
tipus de portes i dos testos amb flors. 
 
 
A.J. 28/14 
 
1713-1716 
-[Cúria baronial de Cervelló] 
-Fèlix Dezom, doctor en medicina, de Sant Vicenç de Sarrià, contra Miquel Daumelo, pagès de la parròquia de Sant Martí 
de Torrelles. 
-Demanant que Daumelo, com a hereu de Francesc Bruguera, pagès de Sant Martí de Torrelles, fos condemnat en haver-
li de pagar 84 lliures en concepte de visites mediques fetes al dit Bruguera i a la seva esposa. 
-Català i llatí 
-12f. 
-Obs.: A la contraportada: "Nº 2" 
 
 
A.J. 28/15 
 
1650 
-Barcelona [Tribunal del Veguer] 
-Antoni Balle i Axada, ciutadà de Barcelona contra Bernat Montaner, pagès i hortolà de Barcelona. I Joan Sever, pagès de 
Barcelona, contra el mateix Antoni Balle i Axada. 
-Per reclamació de pensions de censals. 
- Llatí 
-49f. 



   

                                                            

 

Obs.: Processos originals. "Nº 5" 
 
A.J. 28/16 
 
1622-1627 
-Barcelona [Tribunal Ordinari] 
-Mariana Riudalbes, esposa de Gaspar Riudalbes, notari de Barcelona, contra el síndic de la ciutat de Barcelona. 
-Reclamació de les pensions d'un violari que li pertanyen i que, per error, han estat girades a Bernat Gili. 
-Llatí i català. 
-19f. 
Obs.: Procés original. "Nº 14" 
 
 
A.J. 28/17 
 
1658-1689 
-Barcelona [Tribunal del Veguer?] 
-Elisabet Blanes i Descatllar, vídua de Joan Blanes i de Centelles, comte de Centelles, contra Caterina d'Ivorra i Salvà i ara 
Guillem d'Ivorra i de Salvà, Ança i de Ballera, baró de Sant Vicenç. 
-Reclamació de pensions d'un censal i el dret de cobrar-lo anualment. 
-Català 
-104f 
-Obs.: Comença amb la transcripció d'una còpia del testament de Joan Blanes i Centelles, comte de Centelles, en català. 
Hi ha una sentència de la Reial Audiència de l'any 1669, uns capítols matrimonials de 1545, les actes d'un censal de 1568, 
declaracions, etc. 
 
 
A.J. 28/18 
 
1662-1663 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Jacint Roig, notari i ciutadà de Barcelona i ara Bartomeu Roig, notari, contra Maria de Navel, vídua de Jaume d'Erill i de 
Cardona, i ara contra Francesca d'Erill, vídua de Galceran de Cartellà i germana del dit Jaume. 
-Reclamació de pensions d'un censal. 
-Llatí 
-10f. 
Obs.: Hi ha còpia d'una concòrdia signada l'any 1657 entre Jaume d'Erill i de Cardona, baró de l'Albi i Jacint Roig, notari, 
sobre set pensions d'un censal de 732 ll. 
 
 
A.J. 28/19 
 
1689 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Josep Mas, notari de Vilafranca del Penedès, i altres, contra Isidre Vinyes, mercader i ciutadà de Barcelona i d'altres. 
-Disputant-se l'herència de Rafael Vinyes. 
-Català. 
-24f. 
-Obs.: A la contraportada: "Nº 8" 
 
 
A.J. 29/1 
 
1746 - 1748 
-Barcelona [Reial Audiència] [Cúria Acadèmica de Cervera] 
-Maria Francesca de Moixó i de Francolí, Francesc de Moixó i Eulàlia de Moixó i de Ninot, consorts, contra els regidors i 
particulars de Pomar. 
-I també: Josep Rubió, agutzil de silenci de la Universitat de Cervera, successor dels consorts Moixó, contra els regidors de 
Pomar i d'altres. 



   

                                                            

 

- Per les pensions d'un censal creat pel batlle de Pomar l'any 1605 a favor de Joan Ninot, de Santa Coloma de Queralt, 
tutor de Coloma Nuet, i després marit seu, amb especial obligació dels béns de Pomar. 
-Castellà. 
-47f. 
-Obs.: Trasllat de l'ordinari de la Cúria Acadèmica de Cervera presentat per a veure's per part dels dits regidors de Pomar 
amb petició del 5 de juliol. "Nº 6" 
 
 
A.J. 29/2 
 
1710 - 1712 
-Barcelona [Tribunal Ordinari] 
-Josep Ferreres, corredor d'orella, contra Caterina Cabanes, vídua de Pere Cabanes. 
-Reclamant-li diners pels dies que la va tenir a ella i els seus fills allotjada a casa seva. 
-Català 
-22f. 
-Obs.: Es tracta de les declaracions dels testimonis d'ambdues parts. "Nº 8" 
 
 
A.J. 29/3 
 
1632 - 1641 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Caterina Laviola, vídua, contra Joan Martorell, mercader 
-Reclamant les pensions d'un violari. 
-Llatí i català. 
-49f 
-Obs.: "Nº 9" 
 
 
A.J. 29/4 
 
1666 - 1669 
-Barcelona [Reial Audiència?] 
-Els tutors dels fills de Jaume Ros, pagès de Gavà, contra els tutors dels fills de Josep Domingo, també pagès de Gavà. I 
Jaume Ros contra diversos creditors.  
-Deutes. 
-Català i llatí. 
-104f. 
-Obs.: Hi ha les declaracions originals dels testimonis dels Domingo i dels Ros, feta l'any 1668, sobre els articles presentats 
per ells. També s'inclou el testament de Jaume Ros, els capítols matrimonials dels Ros, i el procés de J. Ros (1666 - 1668)  
contra diferents creditors, amb les declaracions dels testimonis. "Nº 5" 
 
 
A.J. 29/5 
 
1663 - 1743 
-Barcelona [Reial Audiència]                                     

-Els administradors de la Capella i Collegi de Sant Sever contra Anastàsia i Francesc Casals, mare i fill. Igualment hi ha un 

procés de Anastàsia i Francesc Casals contra Gaspar Grases, notari, i una apellació  de Joan Francesc Cavaller contra la 
sentència que afavoreix els seus contraris, mare i fill Casals, de 1742. 
-Per les pensions d'un censal i la propietat dels béns de Bartomeu i Bartomeua Coll, especialment unes cases situades a 
Barcelona al carrer de la Tapineria. Aquestes cases passaren a ser de Jacint Antoni Cavaller que les va establir a Josep 
Casals. 
-Castellà, català. Es transcriuen nombrosos documents en llatí. 
- 131f                                                         
 -Obs.: Apareix una Maria Cavaller i Aparici, filla de Jacint Antoni Cavaller  i Maria Aparici, neta de Josep Aparici i neboda 
de Francesc Aparici, com a part interessada en el procés. El procés és molt llarg i consta de diferents etapes en les quals 
canvien les parts. Es parla d'una reial sentència donada el 28 de juny de 1740 i d'una causa de suplicació.  



   

                                                            

 

 
 
A.J. 29/6              
 
1752 
-Barcelona [Tribunal Ordinari] 
-Josep Trillàs, doctor en ambdós drets, resident a Barcelona, contra la marquesa de Moja i Jaume Bassa, pagès del 
Vendrell. 
-Perquè Jaume Bassa, en virtut d'un arrendament fet per la marquesa de Moja, dels censos, terres i delmes del lloc de 
Calafell, vol conrear unes terres que, segons Josep Trillàs, li foren establertes a ell per la dita marquesa. 
-Castellà. 
-3 f. 
-Obs.: Tan sols consta de la declaració inicial de J. Trillàs. 
 
 
A.J. 29/7 
 
1743 - 1754 
-Barcelona [Tribunal Reial Ordinari] 
-El convent dels Angels i Peu de la Creu de Barcelona, contra Maria Comas, vídua de Francesc Comas i Carrera, burgès de 
Granollers, i contra Josep Baixeres, notari, com a pare i legítim tutor dels seus fills. 
-Reclamant les pensions d'un censal. 
-Castellà. 
-6 f. 
 
 
A.J. 29/8 
 
1753 - 1756 
-Manresa [Tribunal del Corregidor] - Barcelona [Reial Audiència] 
-Els tutors dels fills de Jaume Font dels Cirerencs, contra els consorts Magí i Mª Rosa Vilar i contra Josep Casajoana, pagès 
de Rocafort. 
-Per la possessió del mas Roviralta situat a Rocafort. 
-Castellà 
-20 f 
 
 
A.J. 29/9 
 
1750 - 1753 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Ignàsia Font, de Manresa, com a successora de Jaume Font dels Cirerencs, contra Escolàstica Gall, vídua de Jaume Gall, 
pagès de Castellgalí, successora del seu marit, i Josep Gall, fill seu. 
-Per la possessió d'unes terres situades al terme de Castellet, reclamades per mare i fill Gall, per no haver pagat la família 
Font les pensions d'un censal que devien. 
-Català 
-15 f. 
-Obs.: És el resum del procés i l'extracte de diferents documents presentats a la causa. 
 
 
 
A.J. 29/10 
 
1725-1742 
-Barcelona [Reial Audiència] / Cardona [Cúria ducal ordinària] 
-Francesc Ferrer, pagès, contra diferents creditors 
-Reclamacions de censals i altres deutes 
-Català. Llatí 
-120f 



   

                                                            

 

-És un resum del procés 
 
 
A.J. 29/11 
 
1700-1782 
-Breda [Cúria de la vila de Breda] Barcelona [Tribunal de la Intendència del Principat] 
-L'abat del monestir de Sant Salvador de Breda contra la casa de Rovira, contra Antoni Roch i Bosch i Salvador Cortina i 
contra el fiscal de la Intendència General de Catalunya. 
-Utilització d'aigües per a regadiu 
-Castellà 
- 153f. 
-Obs.: Inclou: 1) Notícies del plet antic (1700-1733) 2) Trasllat de l'abat dels actes del Tribunal de la Intendència (1749-
1758) 3) Trasllat de l'abat dels actes de la Cúria de la vila de Breda (1782) 4) Cartes i documents addicionals, moltes de les 
quals són de l'abat. 
 
 
A.J. 30/1 
 
1778-1781 
-Ripoll [Tribunal del batlle] - Barcelona [Reial Audiència] 
-Bartomeu Mas i Seguí, canoner, i altres contra Josep Pons, sastre, i altres 
-Per l'oposició de Josep Pons a la construcció d'un molí fariner amb martinet per Mas, al torrent Seceras, afluent del 
Ter, perquè les sèquies travessaven les seves terres. 
-Castellà 
-116f. 
-S'hi inclou la reial sentència del 10/03/1780. 
 
 
A.J. 30/2 
 
1727 – 1728 
-Cúria Eclesiàstica d'Urgell - Barcelona [Reial Audiència] 
- La Cúria Eclesiàstica d'Urgell contra Felip Vilaplana i Araguany 
- Contenció de jurisdicció. El rector de Ponts i en Vilaplana no deixen prendre possessió a Antoni Giberga, prevere. 
-Castellà 
-14f. 
-Obs.: Resum de la causa amb indicació dels folis del volum original. 
 
 
A.J. 30/3 
 
1725 – 1728 
- Cúria Eclesiàstica [Tarragona] - Barcelona [Reial Audiència] 
-La confraria de preveres de la catedral de Tarragona, contra Francesc Toda, ciutadà honrat de Barcelona, i Joan 
Boter, pagès de Riudoms 
- Reclamació de les pensions de quatre censals creats els anys 1613, 1633, 1639 i 1647. 
- llatí – català 
-10f. 
 
 
A.J. 30/4 
 
1723-1724 
-Barcelona [Reial Audiència] 
- L'ajuntament de Barcelona contra els obrers de Santa Maria del Mar 
- Per la competència dels obrers en donar llicència de vendre i cobrar un estipendi als venedors de rosaris, tafetans, 
vetes i hortalisses que es posen vora l'església. 
- Català 



   

                                                            

 

-40f. 
Obs.: Resum de la contenció. Declaracions de testimonis. Dubtes jurídics manuscrits de Francesc Aparici. 
 
A.J. 30/5 
 
1719 
- Barcelona [Cúria del Corregidor] 
-Pedro Agustín, vescomte d’Austresal, contra Jaume Tapie, negociant francès 
-Sentència que condemna a Jaume Tapie a pagar 450 reials de plata com s'havia compromès a fer. 
- llatí – castellà 
-4f. 
Obs.: Còpia de la sentència 
 
 
A.J. 30/6 
 
1690-1692 
-Barcelona [Cancelleria Reial] 
-Anna Maria Fabrés, de Manresa, contra Maria Vidal, de Barcelona. 
-Per la restitució del dot que Jerònima Torras aportà a Pere Vidal. 
-llatí i català 
-22f. 
-Obs.: Causa de suplicació. Trasllat. Dibuixat un ull al primer foli. Text manuscrit d'Aparici. 
 
 
A.J. 30/7 
 
1722-1726 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Josep Dalmau, mercader de teles, contra Pau de Dalmases 
-Amb l’exigència de substituir al seu fill difunt, Pau Ignasi de Dalmases. 
-Català 
-14f. 
Obs.: Trasllat. 
 
 
A.J. 30/8 
 
1728-1733 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Gaspar i Francesca Salla Tarau, consorts de Mataró, contra Teresa Tarau Anglada, vídua, i altres 
-Reclamant ser elegida Francesca Salla com a hereva dels béns de Fèlix Tarau, mercader de Mataró, en morir la seva 
vídua Teresa Tarau i Anglada. 
-Castellà 
-28f. 
Obs.: Trasllat 

 
 
A.J. 30/9 
 
1719-1722 
-Barcelona [Tribunal de la Llotja] 
-Antoni Fabra, revenedor de Barcelona, contra Domingo Folgueres, doctor en medicina de Barcelona 
-Per la venda de 31 porcs i pernils salats. 
-Llatí i castellà 
-56f. 
Obs.: Hi ha un full solt on Aparici fa resum del capítols del doctor Folgueres i de Fabra 
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1721-1722 
-Barcelona [Reial Intendència de Catalunya] 
-Josep Cruells, forner, contra Antoni Vinyals, Josep Busquets i Esteve Leonés. 
-Pel pagament del blat comprat per Josep Cruells a la Companyia d'Abastament del Pa, en fallida. 
-Català 
-6f. 
 
 
A.J. 30/11 
 
1717-1719 
-Bagà [Cúria del Corregidor] 
-Pau Batista de Andrea, negociant genovès, contra Joan Crusats, manyà de Bagà. 
-Per un debitori firmat per Joan Crusats a favor de Pau Batista Andrea que, segons J. Crusats, fou firmat sota 
amenaces 
- català – castellà 
-28f. 
-Obs.: Tracta del comerç de tabac 
 
 
A.J. 30/12 
 
1718-1719 
-Barcelona [Cúria del Corregidor] 
-Els prohoms de la confraria de cubellaires de Barcelona contra Francesc Mir, Pere Garges i Jesús Barris, cubellaires. 
-La confraria demana la distribució entre els membres, de l'assentament que han pres durant 3 anys els dits Mir, 
Garges i Barris 
-Castellà 
-14f. 
 
 
A.J. 30/13 
 
1728 
-Barcelona [Tribunal de la Llotja] 
-Pere Costa, fuster, contra Josep Rubió, fuster. 
-Al·legació contra la sentència promulgada el 31 de gener de 1728 davant del Tribunal de la Llotja, contra Pere Costa, 
fuster. 
-Català 
-1f. 
-Obs.: Trasllat 
 
 
A.J. 30/14 
 
1688 
-Barcelona [Batllia General de Catalunya] 
-Josep de Berenguer i Castellgermà contra els cònsols i els particulars de la vila de Peramea (Pallars Sobirà) 
-Perquè els habitants de Peramea havien adobat el camí vell del pas de Collegats i es negaven a passar per un nou 
camí de peatge, construït pel noble Josep de Berenguer. 
-llatí – català 
-3f.  
-Obs.: Cinc fulls en blanc. 
 
 



   

                                                            

 

A.J. 30/15 
 
1719 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Josep Salví, adober de Barcelona, contra Felip Botinyà Modolell. 
-Al·legació per reunir dos plets presentats per Felip Botinyà, en un de sol, a causa d'un censal per unes cases 
derruïdes per fer la Ciutadella. 
- castellà 
-4f. 
-Obs.:Dos fulls en blanc. Hi ha escrits d'Aparici 
 
 
A.J. 30/16 
 
1717 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Els marmessors del testament del prevere Gabriel Fàbregas, de Vic, contra la cúria eclesiàstica de Vic i Josep Comas, 
canonge de la col·legiata de Calaf 
-Al·legació contra la sentència sobre diverses causes pies fundades per difunt Gabriel Fàbregas 
-Llatí i català 
-36f. 
-Obs.: Dos fulls en blanc. 
 
 
A.J. 30/17 
 
1721 
-Barcelona [Cúria del Corregidor] 
-El gremi de guanters de Barcelona contra el gremi de pelleters de Barcelona. 
-Perquè els pelleters han segrestat  a Pau Gallarda i Francesc Coll, guanters, una sèrie de guants i pells de llana per 
impedir la seva fabricació 
-Castellà 
-8f. 
 
 
A.J. 30/18 
 
1710 
- Barcelona [Tribunal de la Llotja] 
El capità genovès Antonio Laberio, contra Antoni de Pera i Tord, Pere Dalmau i altres creditors del vaixell enfonsat. 
Demanant llicència per vendre allò que va salvar del vaixell Nostra Senyora del Roser i Sant Antoni de Pàdua, 
naufragat, carregat amb grans de Tunísia amb destí a Barcelona. 
-Català 
-8f. 
 
 
A.J. 30/19 
 
1728  
-Barcelona [Cúria del Corregidor]  
-Els Prohoms de Gremi de Cordillers contra els Prohoms del Gremi de Teixidors de vels.  
-Sobre el dret dels cordillers de vendre tafetans.  
-Castellà.  
-7f  
-Obs.: Intervingueren Maurici Cornet, guàrdia reial, i Salvador Negre i Josep Calvet prohoms dels velers. Un full en 
blanc. 
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1732-1742  
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Prepòsit i congregació de clergues seglars de l'Oratori de Sant Felip Neri contra Victòria Ribes i altres.  
-Reclamació de la pensió de dos censal sobre una terra dita la Feixa Llarga al Prat del Llobregat i l'altre a Santa Creu 
d'Olorda.  
-Castellà.  
-46f. 
 
 
A.J. 30/21 
 
1724-1730  
-Barcelona [Reial Audiència]  
-Els administradors elegits del béns d'Ignasi Llorens contra diferents hereus i creditors  
-Sobre els censals instituïts per Ignasi Llorens. 
-Llatí i castellà 
-30f.  
-Obs.: Els administrador d'Ignasi Llorens: Ignasi Roig, comerciant, Ignasi Clarà, daurador i argenter, Francesc Sadurní, 
mercader i Josep Cruells, forner. Dos fulls en blanc. 
 
 
A.J. 30/22 
 
1620-1740 
-Barcelona [Reial Audiència]  
-Josep i Maria Valls i Daviu, consorts, contra Jaume Ramis 
-Sobre la restitució del dot que Paula Ramis constituí a Rafael Daviu, pagès de Sant Feliu de Sabadell. 
-Català – castellà 
-5f. 
-Obs.: Set fulls en blanc. Dos fulls solts. 
 
 
A.J. 30/23 
 
[s. XVIII] 
-Barcelona [Reial Intendència] 
-Jaume Pujol, pagès, contra Josep Farell, pagès, tots dos de Caldes de Montbui. 
-Jaume Pujol reclama a Josep Farell que aixequi la hipoteca d'un censal. 
-Llatí 
-14f. 
-Obs.: Jaume Pujol pagava la pensió del censal. Argumentacions d'autoritats: Fontanella, Hodierna, Carleval, Vela, 
Tristany, Amigant, Peguera, Molina, Vela, Luca, Càncer, Gómez, Avendaño 
 
 
A.J. 30/24 
 
1757-1758 
Barcelona [Tribunal de Capbrevació de la Cambreria del Monestir d'Amer] 
-Ignasi de Francolí i Sabater, cambrer del monestir d'Amer, contra Gaspar i Miquel Solà, pagesos, parcers de Mas 
Clapera a Sant Esteve Gallull. 
-Els pagesos es neguen a capbrevar dues peces de terra 
-Català 
-20f. 
Obs.: Cinc fulls en blanc 
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1753  
-Barcelona [Reial Intendència]  
-Catalina Solà i Campmany, viuda, contra Anton Sala,pagès, tots dos de Monistrol de Calders  
-A. Sala vol construir un molí fariner de bassa a la riera de Rubio a Monistrol de Calders, més amunt del molí de la 
vídua Solà.  
-Català i castellà 
-98f.  
-Resum del procés. Un full solt amb cites d'autoritats jurídiques. 
 
 
A.J. 30/26 
 
1635-1745 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Segimon Pujol Galceran contra Francesc Ferrer Closells 
-Sobre els drets de propietat de la casa davant del forn de la vila de Olot i del pes de la farina 
-Català i castellà 
-100f. 
-Obs.: Dos fulls solts. Un amb correccions i l'altre amb un certificat de Pere Martí Orri, escrivà d'Olot. Plec de 8 fulls 
amb argumentacions d'autoritats: Luca, Mas Cardús, Hermosilla, Càncer, Escobar, Fontanella, ..  
 
 
A.J. 30/27 
 
1710-1747 
-Barcelona [Cúria del Corregidor] 
-Rosa Vergés, vídua, contra Eulàlia González i Vergés, filla seva. 
-Mare contra filla per l'herència de Bernardí Vergés 
-Català i llatí 
-28f. 
-Obs.: Inclou el testament de Bernardí Vergés, taverner al carrer del Corret de Barcelona. El seu pare era Bartomeu 
Vergés, paraire de Sant Hipòlit de Voltregà. Un full en blanc. 
 
 
A.J. 30/28 
 
1732-1755 
-Olesa [Cúria del batlle] - Barcelona [Cúria Major de les Baronies del monestir de Montserrat] 
-Pau Vilar, pagès d'Olesa, contra Antoni Costa, pagès d'Olesa. 
-Per la propietat d'una peça de terra. 
-Català 
-16f. 
-Obs.: Resum del procés 
 
 
A.J. 30/29 
 
1645 
-Barcelona [Reial Audiència] 
-Pau Amat, cavaller, contra Llorenç Pons, moliner, tots dos de Barcelona. 
-Per impagament de les pensions de dos censals 
-Llatí i català. 
-18f. 
-Obs.: Cinc fulls en blanc. 
 
 
 


