El document del mes de març de l’AMR
Anem a cal notari

número 03/2017

Compravenda de la meitat del mas d'en Puignau a la muntanya de Sant Baldiri

Dades arxivístiques
CAT AMR 12.10 Família Causa, Còpia realitzada pel notari Antoni Calvó, l'1 de febrer de
1602, de l'escriptura de compravenda de la meitat de l'heretat d'en Puignau de la
muntanya de Sant Baldiri, al terme de la Selva de Mar, per part d'Antoni Puignau, pagès,
a favor de Joan Francesc Carreras, pagès de Palau-saverdera, autoritzada pel notari
Montserrat Ros, regent de la notaria de la vila de Roses, el 28 de febrer de 1592. I àpoca
del pagament de la citada transacció. Mides: 52,4x31,7cm. Idiomes: llatí i català.

Història arxivística
El document que presentem forma part del procés de donació de Joan Boix Castey, el
qual a partir de la seva mort l'octubre de l'any 2013 va continuar la seva dona Rosa
Maria Martí Guitart. La donació ha comportat l'ingrés de diversos fons: el del mateix
Joan Boix, el de la família Causa, el de Vicente Aldeguer Jaén, el de la família Cruells i
una part factícia del fons de la Panadería de Marina.
Al revers del document, en un dels quatre plecs amb què estava plegat el pergamí, hi ha
una descripció succinta del document que algun oficial de la notaria o un membre de les
famílies Puignau o Carreres deuria realitzar. No se sap la procedència del mateix, però
sembla ser que forma part del fons de la família Causa, propietaria de la Casa Canals de
l'avinguda de Rhode, 101.

Descripció al revers del pergamí

Contingut
El suport de pergamí ens presenta dos documents transcrits complementaris per fer
possible la venda d'una propietat. El primer, l'escriptura de compravenda de la meitat de
l'heretat anomenada d'en Puignau i el segon, l'àpoca de pagament de la transacció, el
tràmit indispensable per acabar el procés de canvi de titularitat del bé.

Fragment relatiu a l'àpoca del pagament rebut per Antoni Puignau

En ell s'hi transcriu la venda realitzada el 28 de febrer de 1592 de la meitat l'heretat d'en
Puignau, situada a la muntanya de Sant Baldiri, al terme de la Selva, per part d'Antoni
Puignau a Joan Francesc Carreras, pagès del mas dels Alberons, a la parròquia de la
Selva, tot i que al revers del pergamí se l'intitula veí de Palau-saverdera. El preu acordat,
de 294 lliures barceloneses, suposava el canvi de titularitat de la meitat de casa, la
meitat del corral i la meitat de les terres plantades i no plantades.
El notari, en aquella ocasió, com era costum en el món notarial, es va traslladar a fer
l'acte al poble de la Selva. Era una bona suma de diners per sortir de la notaria rosinca,
de ben segur la minuta seria quantiosa. Després de tots aquests actes només faltava
passar per caixa per pagar el foriscapi al cellerer del Monestir de Sant Pere de Rodes.
El pergamí, però, no recull els documents generats pel notari Montserrat Ros l'hivern de
1592, sinó de la còpia realitzada per part del notari Antoni Calvó l'1 de febrer de 1602 de
les dues escriptures. De ben segur la família Carreras deuria perdre el document que
havien rebut deu anys abans o, perquè no, en necessitaven una altra còpia per qualsevol
tràmit. A més a més, es tracta d'un document únic, ja que la documentació produïda pel
citat notari no s'ha conservat a l'arxiu de protocols corresponent.
Context
El mas d'en Puignau està situat a la muntanya de Sant Baldiri situada al Cap de Creus.
La primera referència del lloc està documentada en un precepte de Lluís d'Ultramar de
l'any 947 a favor del Monestir de Sant Pere de Rodes. Al voltant de l'església de Sant
Baldiri s'hi va bastir un veïnat amb masies disperses vertebrades pel centre de culte. La
muntanya va pertànyer al terme de la Selva de Mar fins al 1787, quan Carles III la va
incloure a la vila de Port de la Selva.
El mas es remunta a l'edat mitjana i actualment està en ruïnes. Segons Arnald Plujà,
Antoni Puignau va casar-se amb Margarida Carreras, de Palau-saverdera, i per paliar els
seus problemes econòmics va vendre la meitat de l'heretat a la família Climent de la
Selva de Mar. Per tant, no sembla que la notícia de Plujà tingiu res a veure amb el
pergamí que es presenta.
L'altre protagonista del document, el notari de Roses, també prové d'una tradició
iniciada a la baixa edat mitjana. Si bé la documentació notarial més antiga del districte

s'inicia el 1260 a Castelló d'Empúries, la de Roses data l'any 1385. En total es conserven
seixanta vuit protocols i manuals rosincs. El 19 de gener de 1386 es van fer públiques a
Roses les ordinacions atorgades pel rei Pere III el 4 de desembre de 1385 en què es
recollia el dret de l'abat del monestir de Santa Maria a posar notari. Tot i això, el 1361 ja
apareix el capellà Joan Brugués, que també exercia de notari de Santa Maria de Roses.

Signatura del notari Antoni Calvó, amb les titntes esvaïdes

El llibre més antic és un registre de cúria dels anys 1385-1390, d'un notari no identificat.
Tanmateix, la majoria de protocols són dels segles XVI-XVII, especialment dels notaris
Nicolau Roig i Antoni Calvó, el darrer intitulat com notari per autoritat apostòlica, reial i
comtal. El primer era fill d'un altre notari rosinc, Andreu Roig, que ja era senyor útil i
propietari d'aquesta notaria fins l'any de la seva mort el 1602. L'aventura de la notaria
rosinca acabà el 1640 quan els rosincs van ser expulsats de la seva vila pels militars de
la plaça forta. No hi hauria més notaris fins a finals del segle XIX. Tot i això, abans, durant
i després els veïns de Roses també han anat a cal notari a Castelló, Figueres, Peralada,
Figueres o fins i tot més lluny, allà on calgués per tancar un negoci o un tràmit familiar.
A tall de recopilació fem un llistat dels notaris coneguts de Roses:
Pere Negre (1396-1397), Joan Maymó (1500), Jaume Vallia (1548-1549), Miquel Maymó
(1551), Antoni Calvó (1571-1609), Pere Ferrer (1576), Andreu Roig (1579-1580 [1602]),
Montserrat Ros (1592), Nicolau Roig (1602-1633), Joaquim Xirau (1875-1884), Segimon
Verdaguer Puig (1886), Francesc Llobet Burgués (1886-1887), Pius Puigcorbé Galceran
(1887), Carlos Pons Cervera (1978-actualitat), Javier Fuertes Fernández (2011-actualitat).
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