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Fa uns anys, en interessar-nos per la documentació de
Vila-sacra, conservada al seu Arxiu Parroquial, vàrem, malaurada-
ment, adonar-nos que quasi bé tot havia estat incendiat a mitjan del
segle XVIII pels francesos. Dels pocs llibres que es conserven i que ja
en férem menció en un altre moment (1) es troba el que ara donem a
conèixer denominat Llibre de Testaments (2) . Volem agrair des d'ací
l'amabilitat del Sr. Rector de Vila-sacra, Mossèn Josep Pujol, en
deixar-nos consultar, tantes vegades com han estat necessàries,
l'esmentat llibre amb la qual cosa ha estat possible aquest treball.

1. Descripció del manuscrit i anàlisi del seu contingut

El Llibre de Testaments consta de 182 folis enquadernats en
pergamí junt amb un quadern solt que conté 10 folis més. Les
dimensions són de 210 x 160 mil•límetres. Comença el 12 d'octubre de
1764 i s'acaba el 22 de febrer de 1846. Els testaments solen seguir un
ordre cronològic amb l'excepció d'alguns casos en que hi ha petites
alteracions". Són 88 en total, entre ells dos codicils, i formen un
conjunt amb molta unitat per a fer l'estudi d'una societat rural.
Vint-i-nou d'ells són fets per dones, onze de les quals es declaren
vídues, i la resta per homes. Quant a l'edat que solien dictar les
últimes voluntats no es pot precisar del tot, puix que només setze
persones donen a conèixer els anys que tenen. El testador més jove té
31 anys i el més gran 83, encara que l'edad mitjana d'ells és de
voltants dels seixanta.

Com que l'objecte del nostre treball és saber la història de
Vila-sacra, hem deixat de banda dos testaments que pertanyen a
persones que no guarden cap relació amb el poble. El primer és de
Pere Castanyer(4), natural i veí de Calabuig, i l'altre d'Emmanuel
Pagès, de No s'ha pogut incloure un tercer testament, el de
Francesca Casadevall, muller del majordom de l'abat de Sant Pere de
Rodes, per estar, en el moment d'ésser copiat en el manual, a mans del
sagristà de l'Església de Vila-sacra, segons es desprèn d'una nota al
peu de foli(6).

Fent el recompte dels testaments per anys trobem les xifres
següents:

1764-1769 : 9
1770-1779 : 8
1780-1789 : 10

137



1790-1799 : 6
1800-1809 : 14
1810-1819 : 12
1820-1829 : 13
1830-1839 : 8
1840-1846 : 8

Moltes vegades es feia un sol testament anual i en alguna ocasió
passaven quatre anys sense fer-se'n cap. L'any que se'n redactaren
més fou el 1765, que d'abril a novembre, en trobem sis.

Aquestes últimes voluntats estan escrites en català i redactades
pels rectors que hi havien al llarg d'aquests anys a Vila-sacra. Cal
tenir en compte que la Reial Provisió de 29 de novembre de 1736 va
recordar que el sacerdot podia actuar com a notari a la seva feligresia,
mentre no hi hagués cap notaria assenyalada o vacant al mateix lloc(7),
no podent fer, però, altres escriptures ni contractes, la qual cosa,
segons afirma Josep A/1?. Pons i Guri (8) , no es va complir, puix que en
segles precedents, en molts pobles, els rectors feien tantes capitula-
cions matrimonials, com donacions interuivos, àpoques de legítima i
definicions de dret hereditari, o sia, tot el que guardava relació amb el
dret familiar i successori.

Els testaments, doncs, estudiats es consideren veritables
documents públics perquè el rector actuava com a notari, tal i com ho
expressa la clàusula: autoritzo el present testament per defecte de
notari(9).

Constitueixen una part del rectorologi de Vila-sacra, reflectit a
través d'aquesta documentació, els següents preveres: Josep Claregat
de 1764 a 1770; Fèlix Casas, de 1773 a 1775; Bonaventura Simon, de
1779 a 1789; Ponç Heras, el de més duració, de 1794 a 1833, i Jaume
Pérez, de 1840 a 1846. Es troben dos testaments, un de l'any 1836
l'altre sense data, redactats pel rector de Vilatenim, Miquel Cols, en
absència del prevere Jaume Pérez. El canvi de rector es reflecteix a les
diverses classes de lletres que apareixen en el manual. Són sis tipus
les que es troben com sis són els preveres esmentats que les escriuen,
encara que, de vegades, el graii de cursivitat d'una mateixa lletra faci
pensar que no és feta per la pròpia mà".

L'estat com es conservava dit manual i la forma en que es feien
els testaments era revisada, de tant en tant, pel Sr. Bisbe o bé pel seu
secretari, amb motiu de les visites pastorals realitzades a Vila-sacra.
Durant quasi bé aquesta centúria varen ésser sis les visites
efectuades, la constància de les quals es fa palesa en sis folis del
«Llibre dels Testaments»(11).

En tres ocasions visità el poble el bisbe Tomàs de Lorenzana i
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Butron: el 5 de maig de 1776 fou la primera, el 8 de maig e 1784 la
segona, i el 29 també del mateix més de 1789, la tercera. Dues visites
més realitzà un altre bisbe, en aquest cas fou Joan Agapito Ramírez
d'Arellano que vingué, per primera vegada, el 21 de juny de 1801 i el
16 també de juny de 1805. En cadascuna d'elles, els propis bisbes i els
seus respectius secretaris, Josep Pérez i Jeroni Velado pel primer, i
Ramon Serrano pel segon, signaren de la seva pròpia mà els folis
esmentats, aprovant la forma com es redactava el manual. Una última
visita es realitzà 1 de maig de 1826, aprovada i signada per Joan
Manuel Alleja, secretari de l'aleshores bisbe, Dionís Castario i
Bermúdez.

La forma de presentació del testament no varia i té sempre el
mateix esquema. Després d'una invocació al nom del Senyor o a un
Sant intercessor, ve el nom del testador, seguit de l'ofici, categoria
social i procedència. A continuació, consta el motiu pel que ha fet
testament, expressat en una frase que fa referència a la malaltia en
que està detingut de la qual tem morir, amb l'aclariment, però, de que
té totes les seves facultats mentals. Segurament que la mort era
immediata, puix que, tot sovint, al cap de poc del testament del marit,
es troba el de la seva muller, ja vídua, però, un cas excepcional és el de
Pau Vergés (12) que no pogué acabar el testament per produir-se-li la
mort. Malgrat esmentar sempre el testador que es troba malalt i que
per això decideix fer testament, no al•udeix en cap moment, el tipus de
malaltia que té, la qual cosa ens ajudaria a investigar les malalties que
en la centúria estudiada produïen la mort.

L'execució de tot: enterrament, pagament de deutes, celebració
de misses i aniversaris, deixes i repartició de béns, es confia als
marmessors, que sempre són homes en nombre, essencialment, de
dos. Solen ésser, membres de la seva família, entre ells es troba la
muller o el marit, en cas d'ésser testadora, algun fill, o bé germà,
gendre, cunyat i nebot. Cal fer constar que, de vegades, és el prevere o
curats de Vila-sacra que fan de marmessors.

Tot seguit, el testador encomana la seva ànima a l'Altíssim,
elegeix la sepultura i demana la celebració dels oficis d'enterrament i
honres fúnebres amb un nombre determinat de sacerdots. Assigna, en
aquest moment, una quantitat per a misses i després passa a l'apartat
de les deixes a la família o bé a l'església, per a finalitzar amb la
institució de l'hereu universal. Com a tot arreu el nucli familiar bàsic
és el matrimoni amb els fills als quals ambdós cònjugues transmeten
els seus béns de la següent manera: el pare nomena hereu universal el
fill primogènit, la mare fa hereu el marit o un altre fill, mentre les
noies reben el dot i els altres fills la legítima. Les quantitats són, en
general, esmentades en lliures, essent la quantia més elevada de dotze

139



centes lliures i la més baixa de vint. En cas de no tenir fills, l'esposa
recupera el dot i rep el llit amb el seu equipament, la roba de casa i els
vestits, però, la propietat del marit va a parar al parent més pròxim o a
l'església.

Quasi bé sempre són els homes els qui disposen de major
nombre de béns que les dones, no obstant, en algun cas és la muller la
propietària i la que conserva el nom de la casa del seu pare.

Cal assenyalar que en alguns testaments (13) es fa palesa l'orde
del rei Ferran VII (1808-1833) del 16 de setembre de 1819 en la qual
obliga a donar certa quantitat a tota persona que fa testament. Entre
les reials resolucions generals que s'expediren pels diversos Ministe-
ris i Consells, durant l'any 1819( 14), hem trobat la Reial Cèdula (15) que
ens interessa ací i que mana que tots els testaments que s'atorguin
continguin una clàusula de deixa forçosa per a alleugerir la
malaurança de les famílies que haguessin sofert a l'última guerra. La
quantia estipulada és de dotze rals de billó a les províncies de la
Península i de tres «pesos» a les d'Amèrica i Àsia, quantitat que es
lliurarà als preveres dels pobles i que ells transmetran anualment a
l'Estat, acompanyada de la partida de defunció de les persones mortes
aquell any.

Clou el testament el nom del poble on s'ha redactat, que sempre
és Vila-sacra, excepte en alguns casos que és Palol, la casa on s'han
dictat les últimes voluntats, la data i el nom del rector, encarregat de
la redacció del document. Les darreres paraules es refereixen als
testimonis que també són homes, oscillant entre cinc i set en els
tretze primers testaments i a partir d'ací fins al final és constant
trobar-ne dos. Cal esmentar que en els últims anys, de vegades, es
troben les signatures dels testimonis i en una ocasió( 16) un d'ells signa
en lloc de la testadora, Maria Teresa Pont i Gres, que declara no saber
escriure.

Passem, tot seguit, a analitzar la repercusió de certes parts
d'aquests testaments en alguns aspectes de la vida a Vila-sacra.

2. Panorama religiós

Ja hem dit que entre els motius que el vila-sacrenc tenia per a
testar predomina el temor de la mort, més o menys propera; partint,
doncs, d'aquesta base, estudiarem, ara, el sentit religiós de l'home i la
seva actitud davant la mort.

Com s'ha pogut entreveure a l'anterior apartat són diversos els
moments en que el testador es preocupa per la seva ànima: enceta el
testament invocant el nom del Senyor, li demana que condueixi la
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seva ànima a l'etern descans del Paradís i prega als marmessors que
li paguin els deutes, ja que no en vol deixar cap de pendent per por de
carregar l'ànima amb més pecats. També fa referència a la reparació
d'injúries a càrrec dels propis executors sense necessitat de judici.
Podria discutir-se si aquestes fórmules introductòries dels testaments
són estereotipades o responen a una vivència o manera de pensar. És
més probable que responguin a una pràctica del prevere encarregat
de la redacció que no del testador, encara que, en qualsevol cas, és
clar que mantenen una relació amb la vida i la societat de l'època.

S'obre el capítol de les deixes per a l'ànima amb l'elecció de la
sepultura al cementiri de l'Església de Vila-sacra i prega, de vegades,
que sigui enterrat a la tomba dels seus avantpassats. Vol que en dita
església es celebrin els oficis d'enterrament i honres fúnebres, ofereix
pa i vi, i també oli i cera per a la il•uminació i destina per a tal fi la
suma de costum, sense especificar, però, la quantia. Adesiara fa
esment de que és l'hereu el que té l'obligació de satisfer aquestes
despeses. Quant al convit de l'enterrament no s'acostuma a tractar en
els testaments. Ocasionalment es demana que només siguin convidats
els parents més pròxims i que se'ls doni dinar i un pa de tres lliures a
cadascú.

Segons la fortuna del testador, variava el nombre de sacerdots
que havien d'assistir en aquestes cerimònies i que solia oscil•ar entre
dos i quinze, encara que el nombre més sol•icitat fou de tres.

S'esmenta molt poc en aquests documents el vestit que ha de
portar el difunt el dia del seu sepeli. El prevere, Miquel Badosa,
demana que se li posi la sotana ordinària, l'alba, l'estola, el maniple i
el bonet, vestits tots ells de l'Església de Vila-sacra i per tal motiu
prega que se'n comprin altres de nous amb els seus béns.

Quant a les misses a celebrar és invariable a tots els testaments
el nombre d'una novena, oferint per cadascuna pa, vi i llum, així com
la quantitat acostumada, sense especificar tampoc quina és aquesta.
Tot sovint, el testador vol que es celebrin, a més a més, altres misses
per a les quals deixa certes quantitats o bé els diners que s'obtindran
de la venda del blat o del vi per a aquest fi. El nombre d'aquestes
altres misses, de vegades, no s'esmenta o es demana que sigui el
mateix que el que es va oficiar a la mort del seu pare. La quantitat
màxima demanada fou de sis-centes. Solen ésser misses a celebrar
d'una vegada, no obstant també n'hi ha de fundació perpètua, sobre
tot a l'aniversari del seu òbit o al dia del seu Sant. Quant a les
monedes que s'empraren per a pagar-les són diverses, segons el
temps; s'esmenten lliures, sous, diners, rals i pessetes.

En la seva majoria el lloc a oficiar les misses és també l'Església
de Vila-sacra, essencialment, en els altars de Ntra. Sra. del Roser i de
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Sant Blai. També es demanen els de Sant Esteve, Ntra. Sra. dels
Angels, Sant Crist i Ntra. Sra. dels Dolors. Hi ha testadors que a més a
més de l'Església de Vila-sacra, volen altres llocs, com és el Convent
del Carme i Capella del Sant Crist de Peralada, el Convent de Sant
Francesc, de Castelló d'Empúries, i el també de Sant Francesc i dels
Pares Caputxins, de Figueres.

Creiem important dir que alguns béns dels vila-sacrens es
destinaren a l'església, sobre tot quan els cònjugues no tingueren
fills( 17) a vegades, fins i tot tenint fills, per por que aquests es
morissin, ho deixaven a l'esmentada entitat eclesiàstica. Cal tenir en
compte que dos preveres, Pere Bosch i Miquel Badosa,") després de
repartir certes quantitats als seus nebots, lleguen els seus béns a
l'església.

Podem resumir que el poble de Vila-sacra manté la mateixa línia
d'espiritualitat des de mitjan del segle XVIII fins a la meitat del
següent. En les últimes voluntats manifesta les mateixes preocupa-
cions religioses, disposa d'igual forma sobre el seu enterrament i
honres fúnebres i demana, potser més, una major preséncia
sacerdotal en els últims anys.

3. Activitats econòmiques i culturals

Ens és fàcil esbrinar com era la vida quotidiana dels nostres
avantpassats de la centúria que estudiem. Anem a parlar, ara, dels
oficis que es desenvoluparen en el poble i a conèixer les persones que
els exercien.

3.1. Pagès

Essencialment, Vila-sacra fou un poble dedicat al cultiu de la
,terra que passava de pares a fills. La institució de l'hereu universal
era la part més important del testament que assegurava a la vegada la
continuïtat del patrimoni familiar, recolzat, molt sovint, pels capítols
matrimonials que s'establien quan el futur hereu decidia contraure
matrimoni. En aquests tipus de documents no solament s'indicaven
els béns que pertanyien a l'hereu sinó també altres pactes, com eren
reserves de quantitats o de propietats per a dotar els altres fills, així
com la constitució del dot per a la futura muller"). Al llarg dels
testaments, s'esmenten, de tant en tant, les deixes que el testador fa a
la seva muller i fills, basant-se sempre en els a•udits capítols").

Una de les obligacions que tenia l'hereu era mantenir la seva
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mare, mentre fos vídua i visqués a la casa pairal. Són constants les
expressions que el testador fa envers el seu hereu referint-se a que la
seva mare sigui «menjada, beguda, calçada, vestida, sana i malalta»,
amb el compromís de pagar-li el metge i les medecines, en cas de
malaltia.

A més a més, el testador pagès vol deixar en bona situació a la
seva muller i es preocupa d'ella, tot sovint, de tal manera que inclou
una clàusula en la que l'hereu, si no s'avé amb ella, té l'obligació de
donar-li, anualment, diverses mesures de productes, com per exemple:
vuit quarteres de blat, sis bótes de vi, quaranta lliures de cansalada,
un mallal i mig d'oli i quatre picotins de sal. També és freqüent que
sigui la vídua nomenada «senyora i majora, potent i usufrutuària» dels
seus béns, l'administració dels quals solia portar fins que l'hereu
arribés a l'edat de divuit anys.

En referència als germans de l'hereu, aquests podien viure a la
casa pairal fins que es casaven, deixant el seu pare establert en el
testament les parts que els hi corresponia.

La terra produïa una variada gamma de productes com es
desprèn de les mencions que es fan al llarg de la documentació. Tenim
notícies del blat, civada, mestall i ordi, faves, fesols, blat de moro, lli i
cànem. També s'esmenten l'oli i el vi.

El treball del camp, com s'esdevé a tot el sector de pagès, era
molt vinculat amb l'activitat ramadera. L'agricultor solia tenir un
parell de bous guarnits per a llaurar, alguna cavalleria (ase, mula,
egua o cavall), porcs, vaques, ovelles i aviram. Aquests últims animals
solien ésser cuidats i venuts per la mestressa de casa, puix que així
ens ho transmet un testador quan parla del treball de la seva muller i
diu que consisteix en «portar l'administració de la casa, tant per a
menjar com per a beure, vendre l'aviram i tenir les claus de les caixes
i cofres on es té la roba»(21).

Així com només s'al•udeix a les eines de treball del pagès de
forma general, quan el testador deixa les terres i totes les eines al seu
hereu, la roba és moltes vegades esmentada. Hi ha referències del
guarniment d'un llit(22) com és el matalàs, màrfega, coixins, coixineres,
llençols, flassades i vànoves. També els vestits de les dones tenen un
lloc en la relació de béns de les testadores i solia passar de mares a
filles i després a nétes, la qual cosa es confirma quan un testador"
mana que la roba que era de l'àvia de la seva muller sia repartida
entre els seus fills. S'esmenten vestits d'estamenya negra, de sarja
blava o roja, gipons, faldilles de xamellot de llana, camises, davantals,
sabates, mitges, enagos i mocadors del coll i del cap("). Alguna vegada,
el testador mana que la seva vídua tingui el permís del seu hereu per a
fer-se un vestit de dol que consistia en unes faldilles, caputxa i
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davantal(25). L'altra roba de casa constava d'estovalles, tovallons de
cotó, borrissons i eixugamans(26). També en alguna ocasió es citen els
coberts de llautó("). Referent als mobles són poques les notícies que en
tenim, només en casos aïllats es fa mencio de cadires, taules,
calaixeres i llits. Quant a les joies també són molt poques les que
s'esmenten, res d'estranyar si pensem que el nivell de vida no era molt
elevat. Les úniques a que s'alludeix no formen part de cap família
pagesa, sinó que pertanyen al carreter i al cirurgià (28). El primer d'ells
en el seu testament parla d'una caixa de plata i de joies, en general, i
l'altre especifica més quines són aquestes: arracades, braçalets i
botons d'or.

Malauradament, no podem, conèixer les terres que el testador
deixa a l'hereu, puix que en cap moment en fa menció, la qual cosa
seria una sòlida base per a estudiar la vida agrícola a Vila-sacra, a
més a més d'ésser d'una gran riquesa linguística i toponínica saber
els noms amb que eren denominades cada una de les partides del
terme.

Les veus que reflecteixen la dedicació dels vila-sacrens al cultiu
de la terra són, a més de la de pagès, bracer, treballador, parcer,
masover i menestral.

3.2. Carreter

Cal esperar a començaments del segle XIX per a trobar la
primera menció d'aquest ofici. Només una sola persona està vinculada
amb aquesta professió. Es tracta de Pere Feliu Bosch, fill de
Vila-sacra, d'una família de carreters, que contragué tres vegades
matrimoni. En el moment de fer testament estava casat, en segones
núpcies, amb Teresa Grau, però, tant amb ella com amb la seva
tercera muller, Anna Buxeda, no degué tenir fills puix que fa hereu el
seu fill Dalmau, nascut del primer matrimoni amb Marianna
Teixidó(29). Tenim la sort de conèixer el testament de la seva tercera
muller("), la qual cosa ens confirma que no tingueren descendència,
puix que ella deixa els seus béns a Pere, fill seu i del seu primer marit,
Josep Font. Desconeixem, però, si l'esmentat Dalmau o bé l'hereu
d'Anna Buxeda seguiren amb la professió de carreter.

3.3. Cirurgià

Per tal terme es coneix l'ofici de barber des de l'edat mitjana en
que era considerat un professional de la cirurgia. A diferència dels
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cirurgians, però, els barbers només podien exercir la cirurgia menor
fins que aquesta ciència esdevingué una carrera universitària (a.
1800) i es trencà la unitat mantinguda fins aleshores entre els
barbers i els cirurgians.

Jeroni Casas és el que durant més anys desenvolupà aquest
ofici a Vila-sacra. Fill del també cirurgià de l'Escala, des de l'any 1765
el trobem d'una forma continuada a la documentació, fins que en 1780
fa testament(31), trobant-se ja vidu de la seva muller, Anna Maria.
Deixa els seus béns al seu fill Sebastià, que no degué continuar l'ofici,
doncs, en cap moment tenim menció d'ell.

Un altre cirurgià va ésser Agustí Romeu (32) , vidu de la seva dona,
Maria. No sabem si el seu pare exercí el mateix ofici ja que no esmenta
la seva procedència ni tampoc no tenim notícies del seu fill hereu,
Emmanuel.

Es coneixen altres cirurgians que figuren entre els testimonis
dels testaments, no obstant, solament es sap el seu nom. Trobem l'any
1789 Lluís Taliu (33), el 1802 Miquel Ribas (34 i, entre 1815 i 1820,
Domènec Jonquer(35).

3.4. Ferrer

Així com hem vist els pagesos heredar les terres dels seus pares,
també aquesta successió la trobem en altres oficis que es desenvo-
luparen en el, poble. El de ferrer estigué relacionat amb la
família Ginjaume (38) des que Joan Ginjaume, fill també de ferrer, en
aquest cas de Vilanant, vingué a Vila-sacra a exercir aquest ofici. Des
de l'any 1765 a 1787 trobem en la documentació el seu fill, Felip, i ja, a
començaments del segle XIX fins 1836, tenim notícies de dos
Ginjaurnes més, Josep i Joan, segurament, néts seus.

Junt amb aquesta família s'esmenten altres ferrers, sense
saber, però, quant temps estigueren a Vila-sacra. Es tracta de Miquel
Ortó que es declara fadrí ferrer, Andreu Moy i Baldiri Parés(37).

3.5. Hostaler

Josep Marimon l'any 1765 (38) figura com a primer hostaler que
fou cridat per a testimoni i ja fins 1821 no veurem la segona persona,
Benet Parayre, que té aquest ofici i que també consta entre els
testimonis. No obstant, però, ell mateix dos anys més tard (39) fa
testament. Diu que és fill de Miquel i de Maria, però, no esmenta la
professió del seu pare. Estava casat amb Marianna Oliva i sembla que
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el matrimoni no tingué descendència, al menys, en el moment de
dictar les seves últimes voluntats.

3.6. Mestre de cases

Aquest ofici apareix a la nostra documentació una mica tard,
fins l'any 1805 no es fa menció del primer mestre de cases, en Pere
Rius, i coincideix en ésser l'única persona que tingué aquesta
professió, segons aquests documents. Es sap molt poc d'ell, puix que
sempre que s'esmenta el seu nom és entre els marmessors o
testimonis(4°).

3.7. Pastor

Al llarg d'aquesta quasi centúria estudiada, tres persones fan de
pastor. La primera d'elles, Josep Saus, figura entre els testimonis
l'any 1789(41) i el 1806 el seu nom torna a repetir-se amb motiu del
testament del seu fill, Joan(42). Es sap que estava casat amb Isabel
Batlle i que l'ofici no continuà a la família, puix que l'esmentat Joan és
treballador i a les seves últimes voluntats consta que tingué tres filles.

Els altres dos pastors sembla ésser que procedien del poble de
Molló, prop de Camprodon. El primer, Josep Sala( 43), era fill d'una
família de l'a•udit poble i estava casat amb Teresa Daró, de
Vila-sacra. El matrimoni tingué un fill, en Damià, que no sabem si
continuà l'ofici. L'altre pastor també està relacionat amb la família
Sala de Molló, i en tenim notícies gràcies al testament de Maria Sala,
vídua, en segones núpcies, d'Esteve Payró, pastor del citat poble(44).
Dita Maria era, a la vegada, també filla de pastor i fa hereva
Magdalena Renart, nascuda del seu primer matrimoni i muller de Pere
Payró, pastor de Vila-sacra. Segons es pot entreveure, podria ésser
que en Pere fos fill del ja esmentat Esteve Payró, de manera que amb
el seu casament se juntarien dues famílies de pastors.

3.8. Rajoler

L'únic rajoler al•udit el trobem l'any 1803 en el moment de fer
testament. És Ramon Sans i Borquet, fill de Santa LLogaia d'Àlguema,
d'una família també de rajolers. Segurament que no tindria
descendència, doncs fa hereu el seu germà, Joan, i deixa a la seva
muller, Paula Bartomeu, tots els seus mobles i efectes. Sortosament,
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tenim el testament i posterior codicil de l'esmentada Paula (45) i sabem
que ella pertanyia també a una família de rajolers, de Sant Joan
Sescloses, i en fer hereu el seu marit, confirma que el matrimoni Sans
no tingué fills.

3.9. Sabater

Solament el testament d'un sabater es troba entre aquesta
documentació. És el de Josep Calçada, fet l'any 1765 a l'edat de 43
anys(") . Era fill de Dídac i de Caterina Picamolós. No es diu si el seu
pare tenia el mateix ofici, en canvi, sí es sap que el seu fill, Josep, el
continuà.

3.10. Sastre

La primera menció d'aquest ofici la trobem l'any 1765 quan Pere
Felip a l'edat de 31 anys fa testament". Procedeix d'una família de
sastres i segurament de Vila-sacra, puix que el seu pare, Joan,
desenvolupava aquest ofici l'any 1770. Una mica més tard trobem un
altre sastre, Salvador Vila, fill de Viladàsens, desconeixem, però, si el
seu pare també tenia el mateix ofici i si el seu fill, Josep, el continuà.
És curiós el seu testament (48) per ésser dels pocs on s'al•udeix als
diners que li deuen algunes persones. Entre elles es troba Pere
Dalmau, pagès d'El Far, que li deu 9 rals de plata, Paulí, també d'El
Far, 18 lliures barceloneses i el ferrer de Vilanova de la Muga, 1 lliura,
13 sous i 9 diners.

Des de 1798 a 1807 exerceix aquesta professió Joan Pujals.
Sabem molt poc d'ell, doncs, solament figura entre els testimonis o
marmessors d'alguns testaments. Es casà dues vegades i la seva
segona muller, Caterina Vicens, l'any 1808(49) es declara vídua i deixa
els seus béns a Maria, filla de Joan Pujals, en el seu primer matrimoni.
Tampoc continuà en aquest cas l'ofici a la família.

Tres sastres més s'esmenten, Pere Solé, Josep Font i Galdric
Coronimes, tots ells fan de testimonis(5°).

3.11. Teixidor de 11i

Només tenim la menció d'una persona que desenvolupés
aquesta professió. Es tracta de Joan Iglesias que apareix entre els
testimonis l'any 1767(51).
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3.12. Vida cultural

Ja hem dit que, malgrat els oficis esmentats, Vila-sacra fou un
poble, eminentment agrícola, sense que això fos, però, obstacle per a
anar els infants a l'escola. Des dels primers anys d'aquesta documen-
tació, Jeroni Lapuja destaca com a mestre de minyons (52) entre els
testimonis d'alguns testaments.

Cal fer esment, essencialment, de les deixes que fa un testador
adreçades a costejar estudis superiors. Es tracta del prevere Miquel
Badosa que l'any 1828(53) assigna sis mil lliures barceloneses,
heredades dels seus germans i seves pròpies, per a que l'hereu de la
casa Badosa, de Palol, les empri per a fer estudiar a la Universitat a
Joaquim i a Joan, fills de Joan Ferrerfàbrega i de Margarida Badosa.

Quant a la Medicina, aquesta ciència també estava ben atesa a
Vila-sacra, al menys els últims anys en que estava en mans del doctor
Josep Moragas (54). Tenim menció d'un altre metge, en Josep Masdevall,
de Figueres, que l'any 1770 fa de testimoni; no obstant, no podem
afirmar que exercís la seva professió al nostre poble.

La ramaderia també tenia una persona que vetllés per les seves
malalties, era el manescal Joan Ginjaume, fill de Vila-sacra, que als 43
anys, quan fa testament, exercia aquest ofici( 55). Fa hereu el seu fill,
Joan, al que li deixa les eines de manescal i els llibres de la seva
professió. Coincideix en ésser la primera vegada que es parla de
llibres al llarg d'aquests documents.

4. Demografia

La població, al llarg d'aquests anys, tendeix a augmentar, sobre
tot, a mesura que avança el segle XIX, doncs, a partir d'aquesta data
els matrimonis solen tenir una mitjana de quatre fills i no el nombre
de dos o tres, com era costum en el XVIII.

Les informacions demogràfiques, de caràcter general, que s'han
portat a cap a Catalunya confirmen aquest petit creixement, puix que
l'any 1787 el cens de Floridablancam) registra 239 habitants i Josep
Iglésies en el seu estudi( 57) declara que el 1857 eren 377.

Per a conèixer millor els noms de les cases, hem pensat donar
ací les denominacions dels llocs on el testador va decidir redactar les
seves darreres voluntats. Es fa la distinció entre les cases pròpies dels
testadors i les que pertanyien a altres propietaris, puix que moltes
vegades es conserven els noms de la casa, sense guardar, però, cap
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relació amb el cognom de la família que l'habita:

Cases pròpies del testador 	 Cases d'altres propietaris
Joan AMORÓS (BORDAS), (61)* L'ABADIA dels monjos de Sant Pere
Pere AMORÓS (BORDAS), (10 i 14) 	 de Rodes, (33, 35 i 81)
Isabel ARDIT, (8)	 Pere ALOY, (67)
Can BADOSA, de Palol (69)	 Antoni BADOSA, (47)
Joan BATLLE, (12) 	 Pere BORIS, (9)
Pere BATLLE, (82)	 Domènec CARBONELL, (78)
Pere Feliu BOSCH, (77 i 85) 	 Casa COLOMER (de can MONER),
Francesc BUXEDA, (53)	 (28 i 37)
Dídac CALÇADA, (7) 	 Simó COSTA, (58)
Josep CALÇADA, (2 i 62) 	 Josep FARRÉ, (4)
Joan CAMPS, (23)	 Masoveria del Sr. GALPÍ, d'Arenys
Josep CAMPS, (44)	 d'Empordà, a Palol, (32)
Josep CASADEVALL, (46)	 Tecla BORRÀS (GALPÍ), de Palol,
Pere COLL, (30) 	 (71)
Pere FELIP, (6)	 L'HOSTAL, de Vila-sacra (60)
Felip GINJAUME, (24) 	 Sr. MARCÓ, de Figueres (74)
Joan GINJAUME, (11 i 83)	 Can MERCER, de Figueres (49)
Joan GUMÀ, (88)	 Can MONER, (34)
Rafel HILARI, (25)	 Masoveria d'en MONER, (39 i 40)
L'HOSTAL, de Vila-sacra (65) 	 Benet MONÍ (MONER), (70)
Joan JANER, (84)	 Can Sr. MORELL, (56)
Pau MONER, (13, 21 i 26)	 Salvador NEGRE, de Castelló
Manuel PUJOL, (57)	 d'Empúries, (51)
Can RENOVAU, (52)	 Antoni PAGÈS, (76)
Narcís RENOVAU, (75 i 79) 	 Miquel PAGÈS, (27)
Tecla RICART, (66) 	 Ignasi PUJOLÀ, de Palol, (72)
Pere Joan RIERA, (38) 	 Casa RETORAL, (54 i 68)
Felip RIPOLL, (31) 	 Masoveria d'en REIG, de Palol,
Josep RIPOLL, (3)	 (63 i 73)
Agustí ROMEU, (22) 	 Joaquim ROS, (45, 86 i 87)
Josep ROSA, (20 i 59) 	 SAGRISTIA de l'Església, de Vila-
Pere ROSA, (41)	 sacra, (36)
Josep SALA, (50) 	 Miquel SALLERAS, de Palol,
Miquel SALLERAS, (29) 	 (15 i 48)
Ramon SANS, (55 i 64) 	 Joan SERVOSA, de Palol, (16)
Joan SAUS, (43)	 Can VIDAL, de Palol, (17)
Salvador TELL, (42)	 Pubilla VIDAL, de Palol, (1)
Salvador VILA, (19)

* El número remet al testament de l'apèndix.
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Com es pot veure 47 persones fan testament a la seva pròpia
casa i les altres a vivendes de diversos propietaris. És d'assenyalar
que foren també llocs escollits per a dictar les últimes voluntats, la sa-
gristia de l'església, la casa rectoral i l'abadia dels monjos de Sant
Pere de Rodes, a Vila-sacra. Corn es sap, l'any 1798 la comunitat de
Sant Pere passà a viure en aquest poble pel mal estat en que es
trobava el monestir i l'amenaça constant d'una invasió francesa.
L'estada dels monjos es fa palesa en alguns documents, fins i tot
abans de la data esmentada, ja sigui quan els propis frares o bé els
criats i majordoms de l'abat fan de testimonis i de marmessors.

Quant els noms de les persones, s'esmenten més freqüentment
per als homes els de Josep, Joan i Pere; segueixen els de Miquel, Fran-
cesc, Jaume, Antoni, Salvador, Simó i Narcís, i en tercer lloc trobem
Manuel, Felip, Pau, Esteve, Ramon, Andreu, Domènec, Bonaventura,
Isidre i Benet. A les dones se'ls imposava, singularment, els noms
de Maria i Teresa, després els d'Anna (o bé Marianna i Anna
Maria), Caterina, Francesca, Paula i Rosa, i en tercer lloc els de
Margarida, Magdalena, Mariàngela, Antònia, Mònica i Isabel.

Tots els altres noms, tant dels homes com de les dones, no en
fem menció, puix que surten poques vegades.

Esperem completar, en data no llunyana, aquest estudi
introductori sobre la història del nostre poble.
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NOTES

(1) ARNALL JUAN, M? Josefa: Notas y documentos para La historia de Vila-sacra.
«Anales del Instituto de Estudios Ampurdaneseso, 1977, pp. 269-270.

(2) El títol complet és: Llibre de Testaments presos i publicats per lo domer cura que
és y està de 1a Iglesia Parroquial de Sant Esteve del lloc de Vila-sacra, comensant
als 21 octubre, any 1764.

(3) V.: núm. 30 i 32 de l'apèndix.
(4) Fols. 15 r° - 17 v?. Coincideix en ésser el primer testament fet a l'abadia dels

monjos de Sant Pere de Rodes /'any 1767, per tractar-se del sogre de Josep
Casadell, majordom de l'abat.

(5) Fols. 26 r? - 27 r?
(6) Foli 25 v?
(7) VERGER GARAU, Juan: Algunas cuestiones que plantea actualmente el

testamento ante el parroco, en Cataluria. «Revista Jurídica de Cataluria»,
1965,I,pàg.10.

(8) E1 testamento parroquial gerundense en el siglo XIV. «Anales del Instituo de
Estudios Gerundenseso, 1963,XVI,pàg.6.

(9) Foli 173 r?
(10) Vegeu el canvi en els folis 26 r?, 33 r9, 52 r?, 168 r? i 173 r?
(11) Fols. 33 r?, 39 r9, 49 r?, 67 v?, 81 v? i 136 r°
(12) Vegeu el testament núm. 5 de l'apèndix.
(13) V.: núms. 68-81.
(14) DECRETOS del Rey Fernando VII. Ario sexto de su restitución al trono de las

Esparias, por D. FERMIN MARTIN DE BALMASEDA. Madrid, Imprenta Nacional,
1820, Tom. VI.

(15) V.: DECRETOS del Rey Fernando 	 pp. 378-381.
(16) Foli 171 r9
(17) V.: núms.: 1, 9, 15, 17, 21, 28, 49, 54.
(18) V.: núms. 36 i 69.
(19) Per a un esquema històric dels capítols matrimonials, vegeu: LALINDE ABADIA,

Jesús: Los pactos matrimoniales catalanes. «Anuario de Historia del Derecho
Espaholo, 33 (1963), pp. 133-266.

(20) V.: núms. 33, 34, 71 i 76.
(21) Foli 157 v?
(22) V.: núms. 10, 11 i 27
(23) V.: núm. 22
(24) V.: núm. 23, 24, 43, 62 i 64
(25) V.: núm. 11
(26) V.: núms. 10, 11 i 27
(27) V.: núm. 36
(28) V.: núms. 22 i 85
(29) V.: núm. 77
(30) V.: núm. 85
(31) V.: núms. 3, 8, 10 i 18
(32) V.: núm. 22
(33) V.: núms. 26 i 27
(34) V.: núm. 35
(35) V.: núms 55 i 61
(36) V.: núms. 6, 7, 11, 19, 20, 24, 38, 42, 59, 61, 65 i 79.
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(37) V.: núms. 6, 11 i 22
(38) V.: núm. 6
(39) V.: núms. 64 i 65
(40) V.: núms. 42, 43, 49, 55, 57 i 66
(41) V.: núm. 9
(42) V.: núm. 43
(43) V.: núm. 50
(44) V.: núm. 68
(45) V.: núms. 55 i 64
(46) V.: núm. 2
(47) V.: núms. 6 i 11
(48) V.: núm. 19 .
(49) V.: núms. 31, 43, 44 i 47
(50) V.: núms. 11, 81, 83
(51) V.: núm. 8
(52) V.: núms. 4, 6 i 8
(53) V.: núm. 69
(54) V.: núm. 87
(55) V.: núm. 83
(56) IGLÉSIES, Josep: El cens del Comte de Floridablanca, 1787. (Part de Catalunya).

Introducció, edició i índex per...- Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana,
1969-1870, vol. II, pàg. 149.

(57) El movimiento demografico en Catcdufla durante los últimos cien aftos. «Memorias
de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona», Barcelona, 1961, pàg. 397.
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APÈNDIX *

1. DOROTEA HORTENSI, vídua d'Emmanuel Hortensi, pagès, de Vilatenim, elegeix
marmessors els reverents curats de la parròquia de Vila-sacra, demana
l'assistència de 3 sacerdots al seu enterrament i dóna una quantitat per a celebrar
una novena de misses. Deixa els seus béns a l'església. Fet a Palol, a la casa de la
pubilla Vidal, de Figueres, a 12-X-1764 per Josep Claregat, prevere de Vila-sacra.
Testimonis: Simó Badosa; Antoni Costa; Salvador Ferrer; Joan Batlle; Pere Algans i
Esteve Bordas, tots de Vila-sacra, i Jaume Miró, de Cabanes. (Folis 1 r? - 2 r?).

2. JOSEP CALÇADA, sabater, de Vila-sacra, de 43 anys, fill de Dídac i de Caterina
Picamolós, elegeix marmessors els reverents curats de la parròquia de Vila-sacra i
Simó Badosa, pagès de Palol, demana l'assistència de 2 curats al seu enterrament i
vol que es celebri una novena de misses per a la seva ànima. Deixa a Francesca,
filla seva i de Marianna, la seva muller, 25 11. barceloneses de dot per a casar-la. Fa
hereu el seu fill Josep. Fet a la pròpia casa del testador a 15-IV-1975 per Josep
Claregat. Testimonis: Salvador Ferrer, treballador, i Pere Renoau, pagès. (Folis 2 r?

4 r?).

3. JOSEP RIPOLL, treballador, de Vila-sacra, casat amb Maria, elegeix marmessors el
reverent domer de Vila-sacra i Jeroni Casas, cirurgià d'aquesta vila, demana
l'assistència de 2 curats al seu enterrament, vol que es celebri una novena de
misses per a la seva ànima i deixa una quantitat per a 3 misses més, a oficiar a
l'altar de Ntra. Sra. del Roser. Fa hereus els seus fills en aquest ordre, Felip, Teresa
i Esperença, i usufructuària la seva muller. Fet a la pròpia casa del testador a
3-VI-1765 per Josep Claregat. Testimonis: Joan Costa i Salvador Ferrer,
treballadors. (Folis 4 r? - 7 r?).

4. PAULA GUITART, muller de Martí Guitart, treballador, de Vila-sacra, elegeix
marmessors Josep Claregat, prevere i domer de Vila-sacra, i Gabriel Renovau, el
seu germà, demana l'assistència de 3 sacerdots al seu enterrament, vol que es
celebri una novena de misses per a la seva ànima i deixa una quantitat per a 5
misses més, junt amb altres 6, també per a sufragi de la seva ànima, a oficiar en
els altars de Ntra. Sra. del Roser i de Sant Blai. Deixa a Maria, filla seva i del seu
primer marit, Josep Teixidó (Batlle), 25 11. barceloneses de dot per a casar-la i fa
hereva la seva altra filla, Paula. Fet a casa de Josep Farré, on habita la testadora, a
10-VI-1765 per Josep Claregat. Testimonis: Salvador Portell; Salvador Tell; Pere
Renoau; Pere Carreras; Pere Trill i Salvi Ripoll, tots bracers, de Vila-sacra i Jeroni
Lapuja, mestre de minyons. (Folis 7 r? - 9 r?).

• En la confecció dels resums hem donat numeració a cada testament per a facilitar el manejament dels index
antroponímic f toponímic. guant al primer i en referència als cognoms de les dones si són solteres i es coneixen
un o bé els dos cognoms hem alfabetitzat, segons aquests, i si són casades mantenim l'alfabetització del primer
cognom de la muller, seguit del cognom del marit. En cas de desconèixer totalment els cognoms de la dona,
s'introdueix pel cognom del marit, precedit de la preposició de. Referent als toponims, per pertànyer quasi bé
tots a l'Alt Empordà, només s'esmenta el nom de la comarca quan el poble forma part d'una altra fora
d'aquesta.
No es fa menció mai del lloc on vol ésser enterrat el testador, per elegir sempre el cementiri de l'Església de
Vila-sacra; per ésser també aquset poble el lloc on s'ha redactat el testament, es prescindeix de tal esment,
solament es fa constar quan es tracta de Palol, agregat anteriorment de Vila-sacra i avui de Vilatenim.
Clou el resum la menció dels folis on es troben aquestes últimes voluntats en el Llibre de Testaments,
Quant a les monedes hem abreujat lliures (11.), sous (s.) i diners (d.).
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5. PAU VERGÉS, pagès, de Vila-sacra, habitant a l'heretat del doctor en Dret, Ignasi
Aloy, de Girona, de 75 anys, fill de Jaume, pagès, de Peralada i de Maria, elegeix
marmessors Francesc Vicens, el seu cunyat, pagès, i Francesc Riera, el seu gendre,
pagès, de Cabanes, demana l'assistència del mateix nombre de sacerdots que hi
havia a l'enterrament de la seva muller, vol que es celebri una novena de misses
per a la seva ànima i deixa una quantitat per a 20 misses més, a oficiar en els
altars de Sant Esteve, de Ntra. Sra. del Roser, de Ntra. Sra. dels Àngels i del Sant
Crist. Declara deure al seu fill, Pau, 4 quarteres i 1 quartà de blat, 10 quartans de
mestall i dos quartans de faves, les quals coses vol que el seu hereu li torni. El
testament resta incomplet per produir-se la mort del testador. Fet a 19-X-1765 per
Josep Claregat. (Folis 9 re - 10 re).

6. PERE FELIP, sastre, de Vila-sacra, de 31 anys, fill de Joan i de Feliça, elegeix
marmessors el reverent domer de Vila-sacra i Joan Felip, el seu pare, demana
l'assistència de 2 curats al seu enterrament, vol que es celebri una novena de
misses per a la seva ànima i deixa una quantitat per a 6 misses més, a oficiar a
l'altar de Ntra. Sra. de Núria, del Bisbat d'Urgell, al Convent del Carme, de
Peralada, a l'altar del Sant Crist també de Peralada i al de la Santíssima Trinitat
del castell de Roses. Mana als seus marmessors que paguin els deutes que
segueixen: 6 11., 7 s. i 6 d. a Josep Parera, 4 11., 2 s. i 6 d. a Mossèn Benet Allibori,
prevere de Lledó i 1 quartà de blat a Gregori Puig, de Fortià. Fa hereva la seva
muller, Maria. Fet a la casa pròpia del testador a 6-XI-1765 per Josep Claregat.
Testimonis: Felip Ginjaume, ferrer; Jeroni Lapuja, mestre de minyons; Josep
Marimon, hostaler; Pere Joan Carreras, treballador; Miquel Ortó, fadrí ferrer;
Salvador Portell, bracer i Antoni Portell, bracer. (Folis 10 	 - 12 re).

7. MARIA CALÇADA, vídua de Dídac Calçada, de 60 anys, filla de Josep Roger,
adroguer, de Bàscara, i de Marianna Batlle, elegeix marmessors el reverent domer
de Vila-sacra i Joan Ginjaume, ferrer de la mateixa vila, demana l'assistència de 2
curats al seu enterrament i vol que es celebri una novena de misses per a la seva
ànima. Deixa 50 11. barceloneses a l'Església de Vila-sacra per a misses, 25 11., unes
faldilles i roba de color a la seva filla, Isabel, 25 11., unes faldilles i roba negra junt
amb el fil i cànem a l'altra filla, Maria, i 10 11. a Miquel Dalfau, fill del seu primer
marit, Miquel. Adjudica la resta dels béns mobles i immobles per a sufragi de la
seva ànima. Fet a la casa pròpia de la testadora a 17-XI-1765 per Josep Claregat.
Testimonis: Jeroni Lapuja, mestre de minyons; Josep Casadevall, pagès; Salvador
Ferrer, bracer; Felip Ginjaume, ferrer; Martirià Novell, pagès; Salvador Portell,
bracer i Salvi Ripoll, bracer. (Folis 12 r9 - 13 v9).

8. ISABEL ARDIT, vídua de Ramon Costa, treballador, de Vila-sacra, de 64 anys, filla
de Gaspar Ardit i de Jerònima, elegeix marmessors els reverents curats de
Vila-sacra, demana l'assitència de 2 curats al seu enterrament, vol que es celebri
una novena de misses per a la seva ànima i deixa una quantitat per a una altra
missa, a oficiar a l'altar de Ntra. Sra. del Roser. Fa hereu el seu fill, Joan Costa, si
morís, el seu nét Simó, fill de Joan i d'Eugènia Carbonell. Fet a la pròpia casa de la
testadora a 21-V-1767 per Josep Claregat. Testimonis: Salvador Ferrer, bracer;
Jeroni Casas, cirurgià; Joan Iglesias, teixidor de lli; Pere Salleras, pagès i Jeroni
Lapuja, mestre de minyons. (Folis 13 v9 - 15 r9).

9. JOAN AMORÓS I MONER, pagès, de Vila-sacra, masover a l'heretat de Pere Boris,
de Castelló d'Empúries, de 47 anys, fill de Cebrià, pagès de Vila-sacra i de Maria
Moner, elegeix marmessors el seu germà, Pere, i la seva muller, Mariàngela Auric,
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demana l'assistència de 7 curats al seu enterrament, vol que es celebri una novena
de misses per a la seva ànima i deixa una quantitat per a 30 misses més, a oficiar
al Convent de Sant Francesc, de Figueres. Dóna 100 11. barceloneses, junt amb una
caixa de noguer, unes faldilles de xamellot i roba de color a la seva filla, Maria, per
a casar-la. Designa usufructuària la seva muller, Mariàngela, en cas de no
avenir-se amb l'hereva, aquesta cal que li doni anualment 6 quarteres de blat, 4
bótes de vi, trenta lliures de cansalada, 6 mesurons de sal, 1 mallal d'oli i 10 lliures
barceloneses. Fa hereva la seva filla, Teresa, en cas de que morissin les dues
filles i la seva muller, ho deixa tot a l'Església de Vila-sacra, per a sufragis de la
seva ànima. Fet al mas de Pere Boris a 1-X-1769 per Josep Claregat. Testimonis:
Joan Novell, pagès; Francesc Boixeda, bracer; 5,glvador Vila, sastre; Esteve
Castellà, bracer i Josep Saus, pastor. (Folis 17 v? - 19 v?).

10. PERE AMORÓS I MONER, pagès, de Vila-sacra, de 53 anys, fill de Cebrià, pagès
de Vila-sacra i de Maria Moner, elegeix marmessors Josep Claregat, prevere i
domer de Vila-sacra, Pere Vidal, negociant, de Garriguella i Jaume Boixeda, el seu
cunyat, pagès, de Fortià, demana l'assistència de 7 curats i de 6 religiosos, 3 del
Convent de Castelló d'Empúries i altres 3 de Figueres al seu enterrament, vol que
es celebri una novena de misses per a la seva ànima i deixa la quantitat de 7 s. i 6
d. per a 30 misses més. Dóna al seu fill, Josep, 300 11. barceloneses, un parell de
bous, una vaca i una carreta, per dret de legítima, 350 11. a cadascuna de les seves
filles, Teresa i Antònia, junt amb una caixa i vestits iguals als que havia donat a
la seva primera filla, Mònica. Nomena usufructuària la seva muller, Francesca
Alay, en cas de no avenir-se amb l'hereu, aquest cal, que li doni anualment 8
quarteres de blat, 6 bótes de vi, 40 lliures de cansalada, un mallal i mig d'oli, a
més de dues vessanes, un llit amb matalàs, dos coixins, quatre coixineres, sis
llençols, sis tovallons, dues estovalles de cotó, dues tovalloles i una cadira. Fa
hereu el seu fill, Joan. Fet a la pròpia casa del testador a 10-11-1770 per Josep
Claregat. Testimonis: Josep Masdevall, doctor en Medicina, de Figueres; Martirià
Novell, pagès; Jeroni Casas, cirurgià; Esteve Castellà, bracer; Francesc Tell,
bracer; Pere Carreras, bracer i Joan Batlle, bracer. (Folis 19v? - 23 v?).

11. JOAN GINJAUME, ferrer, de Vila-sacra, de 63 anys, fill de Jaume, ferrer, de
Vilanant i de Maria, elegeix marmessors Simó Badosa, pagès, de Palol; Antoni
Costa, pagès, de Vila-sacra i Felip Ginjaume, el seu fill, demana l'assistència de 7
sacerdots al seu enterrament, vol que es celebri una novena" de misses per a la
seva ànima i deixa una quantitat per a 30 misses més. Nomena usufructuàtía la
seva muller, Teresa Freixenet, en cas de no avenir-se amb l'hereu, aquest cal
que li doni 200 11., un llit amb matalàs, dos llençols, dos coixins amb coixineres,
una flassada, una vànova, unes estovalles, sis tovallons, una tovallola i dos
borrassons. Fa hereu el seu fill, Felip, i de la seva primera muller, Serafina
Frígola, i en cas de mort, Hortènsia, filla també de Setafina. Fet a la pròpia casa
del testador a 10-11-1770 per Josep Claregat. Testimonis: Joan Felip, sastre; Pau
Moner, pagès; Joan Novell; Isidre Vilar; Pere Solé, fadrí sastre; Pere Rosa, bracer i
Andreu Moy, ferrer. (Folis 23 v? - 25 v?).

12. JOAN BATLLE, natural de Castelló d'Empúries ï habitant de Vila-sacra, fill de
Francesc, treballador, i de Clara Borracell, de Fortià, elegeix marmessor Caterina
Corominas, la seva muller, demana l'assistència de 2 curats al seu enterrament i
vol que es celebri una novena de misses per a la seva ànima. Deixa 20 11. a la seva
filla, Isabel, 1 25 11. a l'altra filla, Mònica, per dret de legítima. Fa hereu el seu fill,
Pere. Fet a la pròpia casa del testador a 13-111-1774 per. Fèlix Casas, prevere de
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Vila-sacra. Testimonis: Tomàs Ricart, mestre; Pere Joan Carreres, treballador;
Domènec Soler, treballador; Miquel Tuià, treballador i Cristòfol Sabater (Folis 27
r? - 28 r?).

13. TERESA MONER I CASADEVALL, natural de Fontcoberta i casada, en segones
núpcies, amb Pau Moner, pagès, de Vila-sacra, filla de Joan Casadevall, pagès, de
Fontcoberta, i d'Escolàstica Figarola i Oriola, elegeix marmessors el seu marit, el
seu cunyat, Josep Costa, pagès, de Pontós, i Miquel, fill seu i del seu primer marit,
Joan Riera, pagès, de Palau de Santa Eulàlia. Deixa 100 11. al seu fill, Joan, i 5 s. a
cadascun dels seus altres fills. Fa hereu Miquel Riera, en cas de mort, els altres
fills, Maria, Teresa, Escolàstica i Caterina. Fet a casa Moner a 28-VII-1774 per
Fèlix Casas, Testimonis: Joan Costa, pagès; Joan Novell, treballador; Salvador
Ferrer, treballador, i Narcís Pedrés, treballador. (Folis 28 r9 - 29 r9).

14. FRANCESCA AMORÓS I ALAY, vídua de Pere Amorós (Bordas) i Moner, pagès,
filla de Josep Alay, pagès, i de Paula, elegeix marmessor Pere Hortús, el seu nebot,
negociant, de Garriguella, demana l'assitència de 8 sacerdots al seu enterrament,
vol que es celebri una novena de misses per a la seva ànima i deixa una quantitat
per a tres misses més, a oficiar en cadascun dels altars que hi ha a l'Església de
Vila-sacra. Dóna 10 11. al seu fill, Josep, 25 11. a la seva filla, Teresa, 25 11. a l'altra
filla, Antònia, tal com ja havia donat a Mònica per dret e legítima. Fa hereu el seu
fill, Pere, si es morís sense descendents, en fa els altres fills esmentats. Fet a la
casa del marit de la testadora a 27-X-1775 per Fèlix Casas. Testimonis: Pere
Hortús, negociant, de Garriguella, i Martirià Novell, pagès. (Folis 29 v? - 30 v?).

15. MIQUEL COSTA, treballador, de Vila-sacra, natural de Peralada, fill de Miquel i de
Teresa Torras, de Lledó, elegeix marmessors Salvador Torras, de Lledó, i el
reverent Fèlix Casas, domer de Vila-sacra, demana l'assistència de 4 capellans al
seu enterrament, vol que es celebri una novena e misses per a la seva ànima i
deixa una quantitat per a 100 misses més, a oficiar la meitat a l'Església de
Vila-sacra i l'altra meitat a la capella del Sant Crist de l'Església de Peralada.
Dóna 6 s. per a misses i els seus béns a l'Església de Vila-sacra i funda
aniversaris, perpètuament, a dues pessetes cadascun. Fet a Palol, a la casa d'en
Miquel Salleras, a 17-XII-1775 per Fèlix Casas. Testimonis: Miquel Salleras, pagès
i Narcís Salleras, pagès. (Folis 30 v? - 31 v?).

16. PAU LLANET, pagès, de Palol de Vila-sacra, fill de Jaume i de Teresa Hortensi,
elegeix marmessors Francesc Llanet, el seu germà, i Antoni Peronell, padrastre de
la seva muller, pagès, de Fortià, demana l'assistència de 3 sacerdots al seu
enterrament, vol que es celebri una novena de misses per a la seva ànima i deixa
una quantitat per a 3 misses més. Dóna una suma de diners als seus fills, Jeroni i
Maria, com a dot. Fa hereu el seu fill, Antoni, i usufructuària la seva muller, Llúcia
Passolas. Fet a Palol, a casa d'en Joan Servosa, a 26-XII-1775 per Fèlix Casas.
Testimonis: Antoni Peronell, pagès, de Fortià, i Francesc Llanet. (Folis 31 v? - 32
v?).

17. TERESA RODEJA, muller de Miquel Rodeja, pagès, de Palol de Vila-sacra, elegeix
marmessors el seu marit i Narcís Salleras, també de Palol, demana l'assistència
de 3 sacerdots al seu enterrament i vol que es celebri una novena de misses per a
la seva ànima. Deixa els seus béns a l'Església de Vila-sacra per a la celebració de
misses. Fet a Palol, a casa d'en Vidal, a 21-VI-1779 per Bonaventura Simon,
prevere de Vila-sacra. Testimonis: Pere Algans, pagès,de Palol; Joan Costa,
traballador, de Vila-sacra, i Josep Hilari. (Folis 33 v? - 34 v?).
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18. JERONI CASAS, cirurgià, de Vila-sacra, fill d'Antoni Casas, cirurgià, de L'Escala, i
de Rosa, i vidu d'Anna Maria, elegeix marmessors Jaume Tura, corder, de
Figueres, i Pere Fornés, el seu gendre, treballador, de l'Escala, demana
l'assistència de 4 sacerdots al seu enterrament i deixa 6 s. per a misses, a oficiar
al Convent de Ntra. Sra. de Gràcia. Dóna a la seva filla, Esperança, 12 11.
barceloneses i al seu fill, Pere Jeróni, altres 25 11. per si es fa religiós. Fa hereu el
seu fill, Sebastià. Fet a la pròpia casa del testador a 14-IX-1780 per Bonaventura
Simon. Testimonis: Bartomeu Salleras, treballador, i Antoni Portell, ambdós de
Vila-sacra. (Folis 34 v9 - 36 r9).

19. SALVADOR VILA, sastre, de Vila-sacra, fill d'Antoni, de Viladàsens, i de Maria,
elegeix marmessors la seva muller, Esperança Casas, Josep Vila, teixidor, de
Viladàsens i el reverent Martí Serra, prevere i sagristà de Vila-sacra, demana
l'assistència de 2 sacerdots al seu enterrament i vol que es celebri una novena de
misses per a la seva ànima. Dóna 25 11. barceloneses a cadascuna de les seves
filles, Mònica i Isabel, per dret de legítima i fa hereu el seu fill, Josep. Fet a la
pròpia casa del testador a 5-11-1782 per Bonaventura Simon. Testimonis: Felip
Ginjaume, ferrer, i Lluís Castenyer, ambdós de Vila-sacra. (Folis 36 r? - 37 v9).

20. JOSEP ROSA, treballador, de Vila-sacra, fill de Francesc i de Francesca, casat
amb Úrsula Hortensi, elegeix marmessor Pere Moner, pagès, de Vila-sacra i el seu
fill, Pere, demana l'assistència de 2 sacerdots al seu enterrament i vol que es
celebri una novena de misses per a la seva ànima. Deixa 9 11. a la seva filla, Rosa,
8 11. més a Teresa, també filla seva, i 25 11. a l'altra filla, Marianna, per dret de
legítima. Fa hereu el seu fill, Pere. Fet a la pròpia casa del testador a 15-IV-1782
per Bonaventura Simon. Testimonis: Felip Ginjaume, ferrer, i Antoni Donei, jove
ferrer. (Folis 37 v? - 38 v9).

21. CATERINA MONER, muller de Pau Moner i Gorgot, pagès, de Vila-sacra, filla de
Josep Falgarona, pagès, d'Avinyonet de Puigventós, i de Mariàngela Soler, elegeix
marmessors el seu marit, el reverent Pere Falgarona, sagristà de Figueres, el seu
pare i Antoni Falgarona, de Montjuïc de Girona, demana l'assistència de 12
preveres i religiosos al seu enterrament, vol que es celebri una novena de misses
per a la seva ànima i deixa 6 s. barcelonesos per a 600 misses més, a oficiar en
els Convents de Sant Francesc i dels Pares Caputxins, de Figueres, així com al
Convent de Sant Francesc de Castelló d'Empúries. Funda 6 aniversaris a
l'Església de Vila-sacra, un en el dia de la seva mort, l'altre en el dia de Santa
Caterina, el tercer en la festivitat de Sant Pau, a oficiar en els altars de Ntra. Sra.
del Roser i de Sant Blai i tots els altres on vulguin els curats de Vila-sacra. Fa
hereva a la seva filla, Francesca, si morís, ho dóna tot a l'església. Fet a la
pròpia casa Moner a 26-11-1785 per Bonaventura Simon. Testimonis: Pere Dalmau,
pagès, d'El Far, i Joan Amorós (Bordas), de Vila-sacra. (Folis 39 v? - 41 r9).

22. AGUSTÍ ROMEU, cirurgià, de Vila-sacra, vidu de Maria, elegeix marmessors el seu
germà, Miquel Romeu, treballador, de Sords, Joan Bosch, d'Espolla i Símó Badosa,
pagès, de Palol, demana l'assistència de 2 curats al seu enterrament i que els
marmessors es venguin el blat per a sufragi de la seva ànima. Mana que els dos
matalassos, els dos llençols i les estovalles que eren de l'avia de la seva muller
sien repartits entre els seus fills, Emmanuel, Maria i Francesca, i que la capsa de
plata i les joies sien venudes per a utilitat dels fills. Deixa 25 11. barceloneses a
cadascuna de les filles i fa hereu el seu fill Emmanuel. Fet a la pròpia casa del

-lestador a 27-IX-1785 per Bonaventura Simon. Testimonis: Josep Riera,
treballador, i Baldiri Parés, ferrer, ambdós de Vila-sacra. (Folis 41 r? - 42 v9).
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23. ANNA CAMPS I DALFÓ, vídua de Joan Camps, treballador, de Vila-sacra, elegeix
marmessors el seu fill, Josep Camps, Josep Janer, pagès, de Vila-sacra i el
reverent Bonaventura Simon, domer de l'esmentat poble, demana l'assistència de
3 sacerdots al seu enterrament, vol que se celebri una novena de misses per a la
seva ànima i una altra missa en cadascun dels altars de l'Església de Vila-sacra
a més a més, que els marmessors es venguin el vi per a sufragi de la seva ànima.
Deixa 100 11. barceloneses a la seva filla, Caterina, o 75 11. en cas que cobrés la
causa pia fundada per Mossèn Josep Trinquer, a més d'un vestit d'estamanya
negra i d'un altre de sarja blava o roja i d'una caixa de 9 pessetes. Fa hereu el seu
fill, Josep. Fet a la pròpia casa de la testadora a 27-IV-1786 per Bonaventura
Simon. Testimonis: Narcís Font, pagès, i Quirze Olivet, treballador, ambdós de
Vila-sacra. (Folis 43 r? -44 v?).

24. FELIP GINJAUME, ferrer, de Vila-sacra, fill de Joan i de Serafina Frigola, elegeix
marmessors Bartomeu Olivet, pagès, de Fortià, Joan Peronella, també pagès, de
Fortià, i Simó Badosa, pagès, de Palol, demana l'assistència del mateix nombre de
sacerdots que hi hagueren a l'enterrament del seu pare, vol que es celebri una
novena de misses per a la seva ànima i deixa una quantitat per a altres misses,
també segons les que es varen celebrar quan va morir el seu progenitor. Dóna 100
11. barceloneses a la seva filla, Teresa, junt amb un gipó, unes faldilles de xamellot
de llana i una caixa d'àlber blanc, per dret de legítima, i distribueix el mateix a les
altres dues filles, Serafina i Maria Rosa. Fa hereu el seu fill, Josep, i usufructuària
la seva muller, Teresa. Fet a la pròpia casa del testador a 3-V-1787 per
Bonventura Simon. Testimonis: Martí Serra, prevere; Josep Gibert, treballador, i
Lluís Castanyer. (Folis 44 v? - 46 ?).

25. RAFEL HILARI, treballador, de Vila-sacra, fill de Josep i d'Eulàlia, elegeix
marmessors els seus fills, Rafel i Francesc, demana l'assistència de 3 sacerdots al
seu enterrament i vol que es celebri una novena de misses per a la seva ànima.
Deixa 20 11. barceloneses i 4 llençols al seu fill, Francesc, per dret de legítima, i un
llit, màrfega, 6 llençols i una caixa a la seva muller, Úrsula. Fa hereu el seu fill,
Josep, en cas de no avenir-se amb la seva mare, cal que li doni un quartà de blat
cada mes i cada tres mesos un mallal i mig de vi i mig mallal d'oli. Fet a la pròpia
casa del testador a 4-XII-1788 per Bonaventura Simon. Testimonis: Aleix
Carbonell, treballador, i Miquel Dalfau, treballador. (Folis 47 r? - 48 v?).

26. MARIA MONER I ESTANYOL, muller de Pau Moner, pagès, de Vila-sacra, filla de
Josep Estanyol, de Monells, ciutadà honrat de Barcelona, i de Magdalena Bech,
elegeix marmessors el seu marit i el seu germà, Antoni, també ciutadà honrat de
Barcelona, vol que es celebri una novena de misses per a la seva ànima i deixa
una quantitat per a 300 misses més. Dóna el dot que va portar quan es casà per a
que es reparteixi entre les seves dues filles, junt amb la roba i les calaixeres si
les dues es morissin, deixa la meitat de tot l'esmentat al seu marit i l'altra meitat
al seu germà. A més a més, mana que les dotze ovelles que foren de la seva
germana, Paula, li sien tornades o pagades. Fet a la pròpia casa Moner a
13-IX-1789 per Bonaventura Simon. Testimonis: Lluís Talui, cirurgià, i
Brugada. (Folis 49 r? -50 r?).

27. FRANCESC SALLERAS, pagès, de Vila-sacra, fill d'Antoni, pagès també del
mateix poble, i d'Eulàlia, elegeix marmessors el seu fill, Miquel, i el seu germà,
Miquel, demana l'assistència de 7 sacerdots al seu enterrament, vol que es celebri
una novena de misses per a la seva ànima, així com tres més en cadascun dels
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altres que hi ha a l'Església de Vila-sacra, i dóna una quantitat per a la celebració
d'altres 30 misses. Deixa 175,11. al seu fill, Pere, per dret de legítima, junt amb un
llit, màrfega, matalàs, 8 llençols, unes estovalles, 10 eixugamans o borrissons, 30
camises, 8 tovalloles i 4 estovalles més. Fa hereu el seu fill, Miquel, en cas de no
avenir-se amb la seva mare, Marianna, cal que li doni, cada any, 4 quarteres i
mitja de blat, 4 bótes i mitja de vi, un llit, 6 llençols i un tros d'hort, així com
pagar-li els medicaments i el metge, si està malalta. Fet a la casa de Miquel Pagès
a 16-XII-1789 per Bonaventura Simon. Testimonis: Lluís Taliu, cirurgià, i Salvador
Tell. (Folis 50 r? - 51 vP).

28. AGUSTÍ PLANAS, treballador, de Darnius i habitant de Vila-sacra, fill de Joan,
treballador, i de Margarida, de Darnius, elegeix marmessors el sagristà de
Vila-sacra i Martirià Novell, pagès, del mateix poble, demana l'assistència dels
sacerdots que vulguin els seus marmessors al seu enterrament i vol que es celebri
una novena de misses per a la seva ànima. Fa hereus els seus fills, seguint un
ordre de primogenitura i preferint els homes a les dones si no tingués
descendència, ho deixa tot a l'església. Nomena usufructuària la seva muller,
Aliana Masdevall. Fet a la casa Colomer de can Moner, on habita el testador, a
17 VIII 1793 per Ponç Heras, prevere de Vila-sacra. Testimonis: Pere Bosch,
sagristà i Martirià Novell, pagès. (Folis 52 rP - 54 rP).

29. MIQUEL SALLERAS, pagès de Vila-sacra, fill de Jaume, també pagès, i de Maria,
elegeix marmessor el seu germà, Gregori, pagès d'El Far, Pere Oliva, pagès, de
Peralada, i Pere Carreras, treballador, de Vila-sacra, demana l'assitència de 7
sacerdots al seu enterrament i vol que es celbri una novena de misses per a la
seva ànima, `a més de 12 misses en cadascun dels altars de l'Església e Vila-sacra.
Deixa una quantitat per dret de legítima a cada fill, Fa hereu el seu fill, Bernat,
si morís sense descendència, l'altre fill, Pere. Nomena usufructuària la seva
muller, Margarida Oliva. Fet a la pròpia casa del testador a 19-XII-1793 per Ponç
Heras. Testimonis: Salvador Tell, treballador, i Aleix Carbonell, també treballador.
(Folis 55 rP - 57 rP).

30. MARIA COLL I FONT, de Vila-sacra, filla de Pere Coll, pagès, i d'Anna, de Siurana
d'Empordà, elegeix marmessors Joan Font, pagès, de Montiró, i Joan Amorós
(Bordas), pagès, de Vila-sacra, demana l'assistència de 5 sacerdots al seu
enterrament i vol que es celebri una novena de misses per a la seva ànima. Fa
hereu el seu fill, Josep, si es morís, l'altre fill, Joan. Nomena usufructuari el seu
marit, Narcís Font. Fet a la pròpia casa de la testadora a 4-1-1793 per Ponç Heras.
Testimonis: Josep Teixidó (Batlle) i Renovau, pagès, i Salvador Tell. (Folis 57 vP -
59 vP).

31. FELIP RIPOLL, treballador, de Vila-sacra, fill de Josep i de Maria, elegeix
marmessors Josep Hilari i Josep Calçada, ambdós treballadors, de Vila-sacra,
demana l'assistència de 3 sacerdots al seu enterrament i vol que es celebri una
novena de misses per a la seva ànima. Fa hereu el seu fill, Josep, en cas de no
avenir-se amb la seva mare, Magdalena Sabadí, cal que li doni 52 11. que ella
aportà de dot, al mateix temps que la nomena usufructuària. Fet a la pròpia casa
del testador a 29-V-1798 per Ponç Heras. Testimonis: Miquel Salleras, pagès, i
Joan Pujals, sastre. (Folis 59 v? - 62 v?).
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32. JOAN PONT I MOLAR, marit de Caterina Costa, pagès, de Palol, fill de Joan i de
Teresa Molar, de Pont de Molins, elegeix marmessors el seu germà, Esteve Pont, i
el seu nebot, Jaume Pont i Casadevall, demana l'assistència del nombre de
sacerdots que vulgui la seva muller al seu enterrament i vol que es celebri una
novena de misses per a la seva ànima. Fa hereva la seva muller si morís, els
seus fills per aquest ordre Joan, Simó i Teresa. Fet a la casa de Galpí, d'Arenys
d'Empordà, on habita el testador, a 19-VIII-1797 per Ponç Heras. Testimonis:
Baldiri Soler, treballador, i Francesc Quintana, de Pont de Molins. (Folis 63 r? - 64
v?).

33. JOSEP CASADEVALL, treballador, de Vila-sacra, fill d'Antoni i de Paula, elegeix
marmessors el seu fill, Manuel Casadevall, i la seva muller, Rosa Ginjaume,
demana l'assitència de 7 sacerdots al seu enterrament, vol que es celebri una
novena de misses i funda dues misses més, perpètues, una en el dia de Sant
Josep i l'altra en el de Santa Rosa, deixant la qtiàntitat de 9 sous per a
cadascuna. Fa hereu el seu fill, Manuel, í deixa a la seva muller allò que té
disposat en els capítols matrimonials del seu fill, Manuel, i de la seva nora, Anna
Geli. Fet al castell de l'abat de Sant Pei-e de Rodes, a Vila-sacra, A 29-IX-1798 per
Ponç Heras. Testimonis: Josep Camps, treballador, i Vicenç Bordas, pagès de
Castelló d'Empúries. (Folis 65 r? - 67 r?).

34. CATERINA SALLERAS, muller de Josep Amorós (Bordas), pagès, de Vila-sacra,
filla de Miquel Salleras i de Teresa Compte elegeix marmessors el seu marit i el
seu germà, Bonaventura Salleras, demana l'assitència de 6 sacerdots al seu
enterrament ' vol que es celebri una novena de misses per a la seva ànima i deixa
una quantitat per a 25 misses més,. a oficiar a l'església que sembli bé als seus
marmessors. Dóna al seu marit la meitat del dot esmentat en els capítols
matrimonials i 5 s. per a caduscun dels seus fills per dret de llegítima. Fa hereu el
fill primogènit que neixi. Fet a la casa ,d'en Moner, on habita la testadora, a
16-X-1802 per Ponç Heras. Testimonis: Joan Ripoll, treballador, i Jaume Font,
pagès. (Folis 68 r? - 69 v?).

35. DOMÈNEC CLAVERA, fill de Joan i de Teresa Nadal, d'Arén de Benavarri, elegeix
marmessors l'abat de Sant Pere de Rodes, Joaquim Clavera, i Josep Clavera,
ambdós nebots seus, escolleix sepultura on vulgui al seu nebot, Joaquim, i vol que
es celebrin misses per a la seva ànima també on li sembli el seu esmentat nebot.
Deixa a la seva neboda, Maria Clavera i Castelló, filla de Josep Clavera les tres
possessions que té a la muntanya d'Arén. Fa hereu el seu nebot, Josep. Fet a
l'Abadia de Vila-sacra a 24-XI-1802 per Ponç Heras. Testimonis: Josep Viladecans,
monjo` de Sant Pere de Rodes; Martí Begudà, metge, de Castelló d'Empúries;
Tomàs Delom, majordom de l'abat; Miquel Ribas, cirurgià, de Vila-sacra; Pere Rey,
parcer; Rafel Maynadé, criat de l'abat i Pere Carreras, també criat de l'abat. (Folis
69 v? - 72er?).

36. PERE BOSCH, prevere i sagristà de Vila-sacra, fill de Jeroni i de Marianna Vidal,
de S'Agaró, elegeix marmessors Pere Mante, prevere i rector, de Vilatenim i el seu
nebot, Isidre Brugada, treballador, de Vila-sacra, demana l'assitència de 7
sacerdots al ,seu enterrament i vol que es celebri una novena de misses per a la
seva ànima. Deixa 60 11. barceloneses a la seva criada, Rosa Cuto, a més a més
d'un llit de peu de gall, una màrfega, dos llençols, dues coixineres, unes estovalles,
sis tovallons, quatre culleres, dues d'elles de llautó. Dóna 14 11. a cadascuna de les
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seves nebodes, Teresa i Reparada Brugada. Fa hereva l'Església de Vila-sacra. Fet
a la sagristia de '1'esmentada església a 1-11-1803 per Ponç Heras. Testimonis:
Bonaventura Salleras, pagès, i Miquel Salleras i Planadevall, també pagès. (Folis
73 r? - 75 v?).

37. RAMON SANS, rajoler i habitant de Vila-sacra, fill de Felip, rajoler, i de Lluïsa
Borquet, de Santa Llogaia d'Àlguema, elegeix marmessors Josep-Lluís Jonquer,
rajoler, de Vilafant, i Benet Privat, revenedor, de Castelló d'Empúries, demana
l'assistència de 4 sacerdots al seu enterrament, vol que es celebri una novena de
misses per a la seva ànima i deixa una quantitat per a 25 misses més. Declara
que ha donat a Josep Nayagà, ferrer, de Figueres, 75 11. en diners i 80 11. 6 s. en
obra. Fa hereu el seu germà, Joan, i llega a la seva muller, Paula Bartomeu, tots
els seus mobles i efectes. Fet a la casa Colomer de can Moner a 15-111-1803 per
Ponç Heras. Testimonis: Miquel Salleras i Planadevall, pagès, i Jaume Font, també
pagès. (Folis 74 v? - 76 v?).

38. PERE JOAN RIERA I CARRERAS, fill de Josep, treballador, i de Maria, elegeix
marmessors Esteve Torrent, criat d'Ignasi Desparets, i Pere Carreras, treballador,
de Vila-sacra, demana l'assistència de 3 sacerdots al seu enterrament, vol que es
celebri una novena de misses per a la seva ànima i deixa una quantitat per a
altres 4 misses. Dóna 60 11. barceloneses a la seva muller, Maria Anoll, a ep
Ginjaumè, ferrer. (Folis 76 v? - 78 v?).

39. JOSEP AMORÓS, pagès, fill de Pere, pagès, i de Francesca Alay, elegeix
marmessors el seu germà, Joan Amorós (Bordas), i el seu cunyat, Bonaventura
Salleras, demana l'assitència de 7 sacerdots al seu enterrament, vol que es celebri
una novena de misses per a la seva ànima i deixa una quantitat per a 120 misses
més, a oficiar 40 a l'Església de Vila-sacra, 40 més al Convent de Sant Francesc,
de Figueres i les altres al Convent dels Caputxins, també, de Figueres. Declara
deure a diverses persones entre elles al Dr. Viladecans, monjo de Sant Pere de
Rodes, 3 dobles de quatre; a Jaume Romaguera, de Cabanes, quatre dobles i mitja,
i diverses quantitats al seu senyor, Miquel Moní. Llega 100 11. barceloneses a la
seva muller, Caterina Salleras, i la nomena usufructuària. Fa hereu el seu fill
Miquel. Fet a la casa de la masoveria d'en Moner, a 29-VIII-1804 per Ponç Heras.
Testimonis: Ramon Sans, rajoler, i Pere Janer. (Folis 78 v? - 81 v?).

40. CATERINA AMORÓS I SALLERAS, muller de Josep Amorós (Bordas), pagès, de
Vila-sacra, filla de Miquel Salleras, pagès, i de Teresa Compte, fa un codicil en el
qual, a més dels llegats que estableix al seu testament de 16-X-1802 (V. núm. 34
d'aquest apèndix), deixa per a la seva ànima una quantitat per a 100 misses. Fet a
casa d'en Moner, ori habita la testadora, a 10-X-1805 per Ponç Heras. Testimonis:
Pere Company i Agustí Birusell. (Foli 82 r?).

41. PERE ROSA, treballador, de Vila-sacra, fill de Josep, treballador, i d'Úrsula Llanet,
elegeix marmessor el seu fill, Josep, demana l'assitència de 3 sacerdots al seu
enterrament, vol que es celebri una novena de misses per a la seva ànima i deixa
una quantitat per a 10 misses més. Llega 25 11. barceloneses a Caterina, filla seva
i de la seva primera muller, Rosa Passols, i 12 11. a cadascun dels ses fills, Joan i
Jaume. Fa hereu el seu fill, Josep Rosa Passols, i mana que la seva muller,
Mariàngela Terrats, sia mantinguda per dit hereu. Fet a la pròpia casa del
testador a 19-XII-1805 per Ponç Heras. Testimonis: Josep Amorós (Bordas), pagès,
i Josep Calçada, treballador. (Folis 82 r? - 84 v?).
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42. SALVADOR TELL, treballador, de Vila-sacra, fill de Francesc i de Caterina Roca,
casat amb Elisabet Barrera, elegeix marmessors el seu fill, Tomàs, i el seu gendre,
Josep Font, demana l'assistència de 4 sacerdots al seu enterrament, vol que es
celebri una novena de misses per a la seva ànima i deixa una quantitat per a 20
misses. Llega 40 11. barceloneses al seu fill Joan. Fa hereu al seu fill Tomàs. Fet a
la pròpia casa del testador a 29-XII-1805 per Ponç Heras. Testimonis: Pere rius,
mestre de cases; Josep Ginjaume, ferrer, i Josep Font, pagès. (Folis 84 v? - 85 v?).

43. JOAN SAUS, treballador, de Vila-sacra, fill de Josep, pastor, i d'Isabel Batlle,
elegeix marmessor Pere Rius, mestre de cases, i Joan Pujals, sastre, ambdós de
Vila-sacra, demana l'assitencia de 3 sacardots al seu enterrament, vol que es
celebri una novena de misses per a la seva ànima i deixa una quantitat per a 10
misses més. Llega 25 11. a cadascuna de les seves filles, Rosa i Teresa, junt amb
un gipó i unes faldilles. Fa hereva la seva filla, Antònia, i usufructuària la seva
muller, Mariàngela Buxó. Fet a la pròpia casa del testador a 1-VI-1806 per Ponç
Heras. Testimonis: Isidre Brugada, treballador, i Pere Batlle, també treballador.
(Folis 85 v? - 87 v?).

44. MARIANNA CAMPS I DURAN, muller de Josep Camps, treballador, de Vila-sacra,
filla de Jaume Duran, treballador, i de Caterina Pou, de Vilajuïga, elegeix
.marmessors el seu marit i Jaume Font, pagès, de Vila-sacra, demana l'assistència
de 3 sacerdots al seu enterrament, vol que es celebri una novena de misses per a
la seva ànima i deixa 100 11. barceloneses per a 25 misses. Llega 30 11. al seu 1111.
Manuel, i fa hereu el seu fill, Josep. Nomena usufructuari el seu marit. Fet a la
pròpia casa de la testadora a 21-111-1807 per Ponç Heras. Testimonis: Josep
Teixidó (Batlle) i Joan Pujals, sastre. (Folis 87 v? - 89 v?).

45. TERESA SALLERAS I COMPTE, vídua de Miquel Salleras, pagès, de Vila-sacra,
filla de Jaume Compte, pagès, i de Lliberada Rovira, de la parròquia d'Orfes,
elegeix marmessors Bonaventura Salleras, pagès, i Salvi Salleras, ambdós fills
seus, demana l'assistència de 7 sacerdots al seu enterrament, vol que es celebri
una novena de misses per a la seva ànima i deixa una quantitat per a altres
misses. Fa hereu el seu fill, Bonaventura. Fet a la casa de Joaquim Ros, on habita
la testadora a 19-XI-1807 per Ponç . Heras. Testimonis: Manuel Casadevall i Pau
Janer, ambdós de Vila-sacra. (Folis 89 v? - 90 v?).

46. JOSEP CASADEVALL, menor, treballador, de Vila-sacra, fill d'Antoni, majordom
del Sr. Abat de Sant Pere de Rodes, i de Paula Jofra, de Vila-sacra,
elegeix marmessors els seus cunyats, Joan i Josep Amorós (Bordas), pagesos
també de Vila-sacra, demana l'assitència de 2 sacerdots al seu enterrament,
vol que es celebri una novena de misses per a la seva ànima i deixa una
quantitat per a 12 eixa una quantitat per a 12 misses més, a oficiar, 4 a l'altar
Major, altres 4 a l'altar de Ntra. Sra. del Roser i totes les altres a l'altar de Ntra.
Sra. dels Dolors. Fa hereva la seva muller, Mònica Amorós (Bordas), filla de Pere
Amorós (Bordas), pagès, i de Francesca Alay, de Vila-sacra. Fet a la pròpia casa
del testador a 24-X1-1807 per Ponç Heras. Testimonis: Antoni Planas i Joan Tell,
de Vila-sacra. (Folis 90 v? - 92 r?).

47. CATERINA PUJALS I VICENS, vídua de Joan Pujals, sastre, de Vila-sacra, filla de
Baldiri Vicens, pagès, i de Maria Llauradó, elegeix marmessors Josep Camps,
treballador, i Josep Calçada, també treballador, de Vila-sacra, demana l'assitència
de 2 sacerdots al seu enterrament i deixa 25 11. barceloneses per a la celebració de
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misses. Fa herev, Maria, filla de Maria Saus, muller, en primeres núpcies, de Joan
Pujals. Fet a la casa d'Antoni Badosa a 8-VI-1808 per Ponç Heras. Testimonis:
Pere Badosa, pagès, i Francesc Buxeda, treballador, ambdós de Vila-sacra. (Folis
92 r9 -93 r9).

48. BALDIRI SOLER, treballador, de fill de Ramon i de Margarida Salleras,
del mateix poble, elegeix marmessors Joan Ferrer, treballador, i Francesc Vergés,
pagès, de Vila-sacra„ demana l'assitència de 3 sacerdots al seu enterrament i vol
que es celebri una novena de misses per a la seva ànima. Deixa 50 11.
barceloneses a la seva filla Serafina. Fa hereu el seu fill, Antoni, i nomena
usufructuària la seva muller, Francesca Alay. Fet a la casa de Miquel Salleras, on
habita el testador a 20-11-1810 per Ponç Heras. Testimonis: Simó Costa, pagès, i
Manuel Pujol, ambdós de Vila-sacra. (Folis 93 r9 - 95 r9).

49. PERE SALLERAS, jove pagès, de Vila-sacra, fill de Francesc i de Marianna
Planadevall, del amteix poble, elegeix marmessors Pere Rius, mestre de cases i el
seu germà, Miquel Salleras, demana l'assitencia del nombre de sacerdots que els
seus marmessors vulguin, vol que es celebri una novena de misses per a la seva
ànima i deixa una quantitat per a altres misses. Llega els seus béns a l'església.
Fet a la casa de Mercer, de Figueres, on habita el testador, a 23-VI-1810 per Ponç
Heras. Testimonis: Pere Feliu Bosch, carreter, i Narcís Teixidó i Renovau, ambdós
de Vila-sacra. (Folis 95 r9 - 96 v9).

50. JOSEP SALA, pastor, de Vila-sacra, fill de Francesc i d'Anna Maria Farrés, de la
parròquia de Molló, elegeix marmessors el seu sogre, Francesc Daró, i Simó Costa,
pagès, de Vila-sacra, demana l'assitència de 4 sacerdots al seu enterrament, vol
que es celebri una novena e misses per a la seva ànima i deixa una quantitat per
a 75 misses més. Llega 200 11. barceloneses a la seva filla Francesca. Fa hereu el
seu fill, Damià, i usufructuària la seva muller, Teresa Daró. Fet a la pròpia casa
del testador a 7-VII-1810 per Ponç Heras. Testimonis: Josep Horts, treballador,
d'Avinyonet de Puigventós, i Narcís Horts, treballador, de Vilanant. (Folis 96 v? -
98 v9).

51. BERNAT OLIVA, pagès, de Vila-sacra, fill de Bernat, pagès, i de Margarida Vinyas,
de Peralada, elegeix marmessors el seu germà, Josep, pagès, i Miquel Salleras,
pagès, alias Jaumet, demana l'assitència de 3 sacerdots al seu enterrament, vol
que es celebri una novena de misses per a la seva ànima i deixa una quantitat per
a 25 misses més. Llega 150 11. barceloneses a la seva filla Rosa. Fa hereva la seva
muller, Susanna Domènech. Fet a la casa de Salvador Negre, de Castelló
d'Empúries, on habita el testador, a 4-X-1810 per Ponç Heras. Testimonis: Josep
Amorós (Bordas) i Pere Batlle, treballador de Vila-sacra. (Folis 98 v? - 99 v?).

52. JOSEP TEIXIDÓ (BATLLE) I SALA, de Vila-sacra, fill de Josep i Justa Sala, de
Darnius, elegeix marmessors Joan Amorós (Bordas), pagès de Vila-sacra, i Ponç
Heras, prevere i rector del mateix poble, demana l'assitencia de 7 sacerdots al seu
enterrament, --ol que es celebri una novena de misses per a la seva ànima i deixa
una quantitat per 3 80 misses,més. Llega 100 11. barceloneses a cadascuna de les
seves filles, Rosa i Paula, i a la seva muller, en primeres núpcies, Maria Renovau.
Fa hereu el seu fill, Narcís. Fet a la casa d'en Renovau a 11-IV-1812 per Ponç
Heras. Testimonis: Joan Amorós (Bordas), pagès de Vila-sacra, i Francesc Escaix,
també del mateix poble. (Folis 99 v? - 102 r9).
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53. FRANCESC BUXEDA, treballador, de Vila-sacra, fill d'Antoni Buxeda, pagès, i de
Caterina Magester, de Sant Llorenç de la Muga, elegeix marmessors la seva
muller, Marianna Rosa, i el seu fill, Pere, demana l'assistència de 5 sacerdots al
seu enterrament i vol que es celebri una novena de misses per a la seva ànima.
Deixa 100 11. barceloneses a la seva muller, a més a més, d'una cambra, roba i
altres atuells en cas de separar-se de l'hereu i mentre conservi el seu nom. Fa
hereu el seu fill, Pere, si mort sense descendència, el seu germà, Francesc, o
l'altra germana, Caterina. Fet a la pròpia casa del testador a 10-VIII-1813 per
Ponç Heras. Testimonis: Jaume Font, pagès, i Josep Torrent, ambdós de
Vila-sacra. (Folis 102 r? - 104 v?).

54. JOAN TIVAU, jove treballador, de Vila-sacra, fill d'Isidre i de Maria, de Vilartolí,
elegeix marmessors Miquel Badosa, prevere, de Palol, i Antoni Badosa, pagès,
també de Palol, demana l'assistència de 4 sacerdots al seu enterrament i deixa
una quantitat per a celebrar 100 misses. Fa hereva l'església en sufragi de la seva
ànima i la dels seus pares. Fet a la casa rectoral de Vila-sacra a 25-IV-1814 per
Ponç Heras. Testimonis: Josep Heras, beneficiat, d'Adri, i Pau Bruguera,
treballador, de Vila-sacra. (Folis 105 r9 - 106 r9).

55. PAULA SANS, muller de Ramon Sans, rajoler, filla de Joan Bartomeu, rajolcr, i de
Teresa, de Sant Joan Sescloses, elegeix marmessors el seu marit, el seu germà,
Josep, sastre de Castelló d'Empúries, i Pere Rius, mestre de cases, de Vila-sacra,
demana l'assistència de 6 sacerdots al seu enterrament, vol que es celebri una
novena de misses per a la seva ànima i deixa una quantitat per a 100 misses més.
Llega 100 11. barceloneses a la seva neboda, Teresa Bartomeu, així com la roba. Fa
hereu el seu marit. Fet a la pròpia casa de la testadora a 21-IV-1815 per Ponç
Heras. Testimonis: Narcís Teixidó, pagès de Vila-sacra, i Domènec Jonquer,
cirurgià, també de Vila-sacra. (Folis 106 r? - 107 v?).

56. MARIA NOVELL, muller, en segones núpcies, de Joan Novell, filla de Miquel
Salleras, pagès, i de Teresa Compte, de Vila-sacra, elegeix marmessor el seu
marit, demana l'assitència de 7 sacerdots al seu enterrament, vol que es celebri
una novena de misses per a la seva ànima i deixa una quantitat per a 40 misses
més. Llega 100 11. barceloneses a Pere Antoni Prunella, fill seu i del seu primer
marit, Joan Prunella; 100 11. a la seva filla, Magdalena Novell, junt amb una caixa
de roba i 100 11. més a l'altra filla, Mariàngela Novell. Fa hereu el seu fill, Pere
Novell, i usufructuari el seu marit. Fet a la casa del Sr. Morell, a 27-V-1816 per
Ponç Heras. Testimonis: Salvador Batlle, prevere i vicari de Vila-sacra, i Benet
Sabadí, també de Vila-sacra. (Folis 107 v? - 109 v?).

57. MANUEL PUOL, treballador, de Vila-sacra, fill de Rafel, pagès, i d'Arma Maria
Sitjar, d'Albanyà, elegeix marmessors la seva muller, Tecla Ricart, i Pere Rius,
mestre de cases, de Vila-sacra, demana l'assitència de 4 sacerdots al seu
enterrament i vol que es celebri una novena de misses per a la seva ànima. Fa
hereva la seva filla, Maria, i nomena usufructuària la seva muller. Fet a la casa
pròpia del testador a 14-IX-1817 per Ponç Heras. Testimonis: Josep Janer, pagès, i
Francesc Xarles, treballador, de Vila-sacra. (Folis 110 r? - 111 r?).

58. JOSEP HILARI, treballador, fill de Rafel, també treballador, i d'Úrsula Hortensi, de
Vila-sacra, elegeix marmessors el seu cunyat, Joan Ferrer, i el seu fill Rafel,
demana l'assitència de 3 sacerdots al seu enterrament i vol que es celebri una
novena de misses per a la seva ànima. Fa hereu el seu fill, Rafel, que té l'obligació
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de mantenir a la seva mare, Esperança Ripoll, mentre sigui vídua. En cas de no
tenir descendència el seu hereu, deixa els seus béns a tots els altres fills, per
aquest ordre: Manuel, Felip, Francesc, Magdalena, Eulàlia i Maria. Fet a la casa de
Simó Costa a 28-V-1818 per Ponç Heras. Testimonis: Joan Brugués, treballador, i
Benet Teixidó i Renovau, de Vila-sacra. (Folis 111 r? - 113 v9).

59. EUGÉNIA VILA I ROSA, muller de Josep Rosa, de Vila-sacra, filla d'Isidre Vila,
mestre de cases, i de Mariàngela Terrats, de Riumors, elegeix marmessor el seu
marit, demana l'assitència de 3 sacerdots al seu enterrament, vol que es celebri
una novena de misses per a la seva anima i deixa una quantitat per a 10 misses
més. Llega 10 11. barceloneses a cadascun dels seus fills, Josep, Joan, Esteve i
Anna. Fa hereu el seu fill, Pere, i usufructuari el seu marit. Fet a la pròpia casa
del marit de la testadora a 15-111-1819 per Ponç Heras. Testimonis: Josep
Ginjaume, ferrer, de Vila-sacra, i Ignasi Olivet, treballador, també de Vila-sacra.
(Folis 113 vP - 116 v9).

60. ANNA MARIA NOGUÉ I VAQUÉ, filla de Josep Daunís, treballador, i de Maria
Vaqué, de Vila-sacra, vídua, en segones núpcies, de Simeó Roca, elegeix
marmessors el seu germanastre, Joan Daunís, i el seu fill, Ramon Nogué, demana
l'assitència de 4 sacerdots al seu enterrament, vol que es celebri una novena de
misses per a la seva ànima i deixa una quantitat per a 30 misses més. Fa hereu el
seu fill, Ramon. Fet a l'hostal de Vila-sacra a 15-IV-1820 per Ponç Heras.
Testimonis: Miquel Olivet i Jaume Janer, ambdós de Vila-sacra. (Folis 116 - 118
ri›).

61. JOAN AMORÓS (BORDAS), pagès, fill de Pere, també pagès, i de Francesca Alay,
de Vila-sacra, elegeix marmessors Pere Hortús, pagès, de Garriguella, Pere Pujol,
de Peralada, gendre seu, i el reverent Ponç Heras, prevere de Vila-sacra, demana
l'assistència de 8 sacerdots al seu enterrament, vol que es celebri una novena de
misses per a la seva ànima i deixa una quantitat per a 500 misses més, a oficiar
50 a l'altar dels Dolors, altres 50 en honor de Ntra. Sra. del Carme, 50 més on
vulgui el prevere de Vila-sacra i la resta fins arribar a 350 on sembli millor els
seus marmessors. Dóna a Rosa, filla seva, i de la seva muller, Teresa Janer, 12
centes 11. barceloneses de dot per a casar-la. Fa hereu el seu fill, Joan, en cas de
mort o de no tenir descendència, els altres fills amb aquest ordre: Teresa, Antònia
i Rosa. Fet a la pròpia casa del testador a 17-X-1820 per Ponç Heras. Testimonis:
Josep Ginjaume, ferrer; Francesc Vergés, pagès, i Domènec Jonquer, cirurgià, de
Vila-sacra. (Folis 118 r? - 122 r9).

62. JOSEP CALÇADA, treballador, de Vila-sacra, fill de Josep, treballador i de
Marianna Pou, també de Vila-sacra, elegeix marmessors la seva muller, Paula, i el
reverent Ponç Heras, prevere del mateix poble, demana l'assistència de 3
sacerdots al seu enterrament i vol que es celebri una novena de misses per a la
seva ànima. Dóna al seu fill, Joan, 25 11. barceloneses i a cadascuna de les seves
filles també 25 11., a més a més, d'unes faldilles, un gipó, una caputxa i un
davantal. Fa hereu el seu fill, Josep, i usufructuària la seva muller, Paula. Fet a la
pròpia casa del testador a 29-X-1820 per Ponç Heras. Testimonis: Joan Novell,
pagès, i Josep Rosa, treballador, ambdós de Vila-sacra. (Folis 122 r9 - 124 v9).

63. NARCÍS COSTA, pobre mendicant, fill de Vila-sacra, elegeix marmessor el seu
nebot, Francesc Moner, pagès, de Palol i vol que es celebri una novena de misses
per a la seva ànima quan el seu nebot tingui diners. Fa hereu el seu fill. Fet a
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Palol, a la casa de la masoveria d'en Reig, a 3. 0-1-1821 per Ponç Heras. Testimonis:
Francesc Moner, pagès, de Palol, i Joan Hortensi, també de Palol. (Folis 123 r9 -
127 r?).

64. PAULA SANS, muller de Ramon Sans, rajoler, de Vila-sacra, filla de Joan
Bartomeu, rajoler, i de Teresa, de Sant Joan Sescloses, fa codicil i vol que les 100
11. barceloneses que deixa a la seva neboda, Teresa Bartomeu, en el seu testament
(V. núm. 55 d'aquest apèndix) li siguin pagades durant els tres anys següents a la
seva mort i referent a la roba específica quina és aquesta: sabates, mitges, enagos,
faldilles, gipons i mocadors del coll i del cap. Fet a la pròpia casa de la testadora a
22-VI111821 per Ponç Heras. Testimonis: Joan Ginjaume, ferrer, i Benet Parayre,
hostaler, de Vila-sacra. (Folis 127 r9 - 128 r9).

65. BENET PARAYRE, hostaler, de Vila-sacra, fill de Miquel i de Maria, elegeix
marmessor la seva muller, Marianna Oliva, demana l'assistència de 3 sacerdots al
seu enterrament i vol que es celebri una novena de misses per a la seva ànima. Fa
hereus els seus fills que puguin néixer, per ordre de primogenitura en cas de no
tenir descendència, nomena hereva la seva muller. Fet a l'hostal de Vila-sacra a
29-VI-1823 per Ponç Heras. Testimonis: Josep Ginjaume, ferrer, de Vila-sacra, i
Jaume Gimellot. (Folis 128 v? - 129 v9).

66. TECLA RICART, vídua de Manuel Pujol, treballador, de Vila-sacra, elegeix
marmessors el seu gendre, Manuel Hilari, i Pere Rius, mestre de cases, demana
l'assistència de 3 sacerdots al seu enterrament i vol que es celebri una novena de
misses per a la seva ànima. Nomena usufructuari el seu gendre i li deixa 75 11.
barceloneses, en cas de no avenir-se amb l'hereter. Fa hereu el seu nét, Josep
Hilari, si es mort, el seu gendre o bé l'església. Fet a la pròpia casa de la
testadora a 4-XI-1823 per Ponç Heras. Testimonis: Pere Rius, mestre de cases, i
Joan Ferrer, treballador, ambdós de Vila-sacra. (Folis 130 r9 - 132 v9).

67 .FRANCESC VERGÉS, pagès, de Vila-sacra, fill de Joan, també pagès, i de
Manuela Casadevall, de Vila-sacra, elegeix marmessors el seu amo, Pere Aloy, i el
seu cunyat, Simó Pont i Costa, pagès, de Palol, demana l'assitència de 7 sacerdots
i de 4 religiosos del Convent de Sant Francesc, de Figueres, al seu enterrament,
vol que es celebri una novena de misses per a la seva ànima i deixa una quantitat
per a 300 misses més. Dóna a la seva muller, Maria Pont, tots els seus béns de la
casa, el bestiar i les eines de pagès. Fa hereus els seus neboders per aquest ordre:
Carles Puignou i Angelet, o si no els germans d'aquest, Domènec i Maria. Fet a la
casa de Pere Aloy a 28-XII-1824 per Salvador Comas, prevere d'El Far, en
absència de Ponç Heras. Testimonis: Miquel Pagès, prevere de Vilatenim, i Joan
Cos, de Figueres. (Folis 132 v? - 136 r9).

68. MARIA SALA, vídua, en segones núpcies, d'Esteve Payró, pastor, de la parròquia
de Molló, filla de Francesc Sala, també pastor, i de Mariàngela Llensas, de Molló,
elegeix marmessors el reverent Miquel Badosa i Josep Heras, preveres, demana
l'assistència de 3 sacerdots al seu enterrament i vol que es celebri una novena de
misses per a la seva ànima. Deixa 1 11. 2 s. a la Reial Majestat pels fins esmentats
a la Reial Cèdula de 16-IX-1819. Fa hereva la seva filla, Magdalena Renart, muller
de Pere Payró, pastor, de Vila-sacra. Fet a la casa rectoral de Vila-sacra, a
8-IX-1827 per Ponç Heras. Testimonis: Miquel Badosa i Josep Heras, preveres.
(Folis 136 r? -137 v9).

166



69. MIQUEL BADOSA, prevere i beneficiat, de 69 anys, fill de Simó, pagès, i de
Margarida Bech, de Palol, elegeix'marmessors el seu nebot, Josep Puig, prevere, i
el vicari de Vila-sacra, Josep Heras, demana l'assistència de 7 sacerdots i de 2
religiosos del Convent dels Caputxins, de Figueres, al seu enterrament i vol que es
celebri una novena de misses per a la seva ànima. Deixa 1 11. 2 s. i 6 d. a la Reial
Majestat pels fins esmentats a la Reial Cèdula de 16-XII-1819. Funda una missa
mensual perpètua per als seus pares, per als seus germans, Teresa i Josep, i per a
la seva pròpia ànima i hi assigna la quantitat de 9 s. Adjudica una part de les
pensions dels censals d'un benefici a l'Hospital de Sant Pau, de Figueres, i l'altra
part per a celebrar misses a Vila-sacra en els altars que hi hagi una imatge de la
Verge. Vol que d'aquelles 4.000 11. barceloneses heredades dels seus germans,
Teresa i Antoni, junt amb les 2.000 seves, l'hereu de casa Badosa les empri per a
fer estudiar a la Universitat a Joaquim i a Joan, fills de Joan Ferrerfàbrega i de
Margarida Badosa, de Palol, la qual disposició començarà a tenir efecte des del
primer dia de setembre de 1828. Assenyala la resta de diners que ha sobrat de
costejar dits estudis a un augment del dot de Margarida Ferrerfàbrega i Badosa,
quan es casi. Dóna al seu masover, Josep Casadevall, la meitat de l'arrendament
que degui el dia de la seva mort i deixa els seus béns a l'Església de Vila-sacra.
Fet a Palol: Andreu Renoau, jove treballador, i Bartomeu Serra, també treballador,
ambdós de Vila-sacra. (Folis 138 r? - 141 v?).

70 .JOAN LACOSTA, de Vila-sacra, fill de Joan Lacosta, trebalaldor, i de Paula
Paderna, de Sureda, elegeix marmessor la seva muller, Paula Baulina, demana
l'assistència de 3 sacerdots al seu enterrament i vol que es celebri una novena de
misses per a la seva ànima. Deixa 1 11. 2 s. i 6 d. a la Reial Majestat pels fins
esmentats a la Reial Cèdula de 16-IX-1819. Fa hereu el seu fill, Joan, i nomena
usufructuària la seva muller. Ft a la casa d'en Benet Moní i Moner a 6-IV-1828
per Ponç Heras. Testimonis: Miquel Olivet i Simó Ripoll, ambdós de Vila-sacra.
(Folis 142 r? 142 - 143 v?).

PERE BADOSA, fill de Simó Badosa, pagès, i de Margarida Bech, de Palol, elegeix
marmessors el seu nebot, Joan Ferrerfàbrega, Simó Pont i el seu cunyat, Antoni
Guzó, degut a que el seu fill hereu és sord, demana l'assistència de 7 sacerdots al
seu enterrament, vol que es celebri una novena de misses per a la seva ànima
deixa una quantitat per a 50 misses més durant dos anys. Llega a la Reial
Majestat 1 11. 2 s. i 6 d. pels fins esmentats a la Reial Cèdula de 16-IX-1819 i dóna
a la seva muller, Ignàsia Guzó, allò que hi ha establert en els capítols
matrimonials del seu fill, Francesc, amb la seva nora, Caterina Forcada. Reconeix
haver donat 291 11. al seu fill, Josep, d'aquelles 300 11. que li va prometre per dret
de legítima, aixi com un bou, una vaca i dues vedelles. Deixa al seu altre fill, Joan,
allò mateix que hi ha senyalat en els esmentats capítols i fa hereu el seu fill,
Francesc. Fet a la casa de la Sra. Tecla Borràs Valls i Galpl a 18-VII-1828 per
Ponç Heras. Testimonis: Andreu Teixidó i Renovau i Felip Hilari, ambdós de
Vila-sacra. (Folis 143 v? - 146 r?).

72. JOAN BRU, pagès, de Palol, de 65 anys, fill de Pere, pagès, i de Maria Bech, de
Cabanes, elegeix marmessors el seu gendre, Josep Salleras, i la filla seva, Anna
Maria, i de la seva muller, Maria Carbó, demana l'assistència de 6 sacerdots al seu
enterrament, vol que es celebri una novena.de misses per a la seva ànima i deixa
una quantitat per a 30 misses més. Dóna a la Reial Majestat 12 rals de billó pels
fins esmentats a la Reial Cèdula de 16-IX-1819. Declara deure 50 11. barceloneses
a la seva germana Anastàsia per dret de legítima i que ha pagat la mateixa
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quantitat als altres germans: Josep, Francesc i Margarida. Fa hereva la seva filla,
Anna Maria. Fet a Palol a la casa del Sr. Ignasi Pujolà a 22-VIII-1829 per Ponç
Heras. Testimonis: Joan Ferrerfàbrega, pagès, de Palol, i Narcís Escarrà,
estudiant, de Colomers. (Folis 146 rP - 148 v9).

73. JOAN HORTENSI, de Palol, vidu, en primeres núpcies, de Cecília Vidal i, en
segones, de Rosa Bech, fill de Miquel i de Marianna Pina, de Vilatenim, elegeix
marmessors el seu gendre, Francesc Moner, pagès, de Palol, i la seva filla, Teresa,
demana l'assistència de 5 sacerdots al seu enterrament i vol que es celebri una
novena de misses per a la seva ànima. Deixa a la Reial Majestat 1 11. 2 s. i 6 d.
pels fins esmentats a la Reial Cèdula de 16-IX-1819. Declara que el seu germà,
Vicenç, li deu 2 dobles de 4 i 12 duros de l'arrendament de la casa i hort que té a
Vilanova de la Muga, a més a més, de 5 quarteres de blat, a preu de 13 pessetes i
mitja la quartera. També, Jaume Vidal li deu 3 quartans de blat i Josep Gou, de
Vilatenim, 6 quarteres de blat. Fa hereva la seva filla, Teresa. Fet a Palol, a la casa
del Sr. Reig, de Vilabertran, a 27-1-1830 per Ponç Heras. Testimonis: Simó Font i
Costa i Antoni Carbó, ambdós de Palol. (Folis 148 vP - 151 v9).

74. MÒNICA AMORÓS (BORDAS), muller, en terceres núpcies, de Domènec Carbonell,
de Vila-sacra, de 87 anys, filla de Pere Amorós (Bordas) i Moner, elegeix
marmessors el seu nebot, Joan Amorós (Bordas), i el seu marit, Domènec
Carbonell, demana l'assistència de 4 sacerdots al seu enterrament, vol que es
celebri una novena de misses per a la seva ànima i dóna 50 pessetes per a 50
misses més. Deixa 12 rals de billó a la Reial Majestat pels fins esmentats a la
Reial Cèdula de 16-IX-1819. Fa hereu el seu marit. Fet a la casa del Sr. Marcó, de
Figueres, a 10-11-1830 per Ponç Heras. Testimonis: Pere Buxeda i Joan Ripoll,
ambdós de Vila-sacra. (Folis 151 v9 - 153 v9).

75. PAULA BADOSA I TEIXIDÓ (BATLLE-RENOVAU), muller de Narcís Teixidó
(Batlle) i Renovau, filla de Ramon Badosa, pagès, i de Francesc Virials, de Castelló
d'Empúries, elegeix marmessor el seu marit, demana l'assistència del nombre de
sacerdots que vulgui el seu marit al seu enterrament i vol que es celebri una
novena de misses per a la seva ànima. Deixa 25 11. barceloneses a cadascun dels
seus fills: Narcís, Andreu, Rosa, Paula i Francesca, per dret de legítima. Dóna 12
rals de billó a la Reial Majestat pels fins esmentats a la Reial Cèdula de
16-IX-1819. Fa hereu el seu fill, Josep, i usufructuari el seu marit. Fet a la casa
del marit de la testadora a 22-IV-1830 per Ponç Heras. Testimonis: Josep
Ginjaume i Miquel Olivet, ambdós de Vila-sacra. (Folis 153 v9 - 156 r9).

76. JOAN RIPOLL, marit de Maria Font, fill de Salvi i de Margarita Corominas, de
Vila-sacra, elegeix marmessors el seu cunyat, Josep Corominas, la seva muller, el
seu fill, Joan, i el seu germà, Simó, demana l'assistència de 4 sacerdots al seu
enterrament, vol que es celebri una novena de misses per a la seva ànima i deixa
una quantitat per a 25 misses més. Dóna 12 rals de billó a la Reial Majestat pels
fins esmentats a la Reial Cèdula del 16-IX-1819. Llega a la seva muller 50 11.
barceloneses, a més d'aquelles 100 que ja li va donar en els capítols matrimoirials
i altres 25 que són les que el seu sogre, Josep Corominas, li deixà de dot. Dóna
100 11. a cadascun dels seus fills, Domènec i Salvi, i 150 a la seva filla, Rosa, a
més d'unes faldilles, dos gipons, una mantellina i una caixa d'àlber. Fa hereu el
seu fill, Joan. Fet a la casa d'Antoni Pagès, on habita el testador, a 27-VI-1830 per
Ponç Heras. Testimonis: Antoni Soler i Joan Brugués, ambdós de Vila-sacra. (Folis
156 r9 - 159 v9).
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77. PERE FELIU BOSCH, carreter, de Vila-sacra, marit, en segones núpcies, de Teresa
Grau, fill de Pere, carreter, i de Maria Noguer, de Vila-sacra, elegeix marmessors
Miquel Olivet, Josep Font i Dalmau, fill seu i de la seva primera muller Marianna
Teixidó, demana l'assistència de 15 sacerdots al seu enterrament, vol que es
celebri una novena de misses per a la seva ànima i deixa una quantitat per a 50
misses més, a oficiar durant dos anys, després de la seva mort. Dóna a la seva
muller, Teresa, 15 11. barceloneses, suma qua aportà de dot i 10 11. més tal com
s'esmenta en els capítols matrimonials. Llega 75 11. a cadascun dels seus fills i de
la seva primera muller, Pere i Francesc, i 150 11. a les seves filles, Maria i
Francesca. Deixa a la Reial Majestat 12 rals de billó pels fins esmentats a la Reial
Cèdula de 16-IX-1819. Fa hereu el seu fill, Dalmau. Fet a la pròpia casa del
testador a 20-IX-1832 per Ponç Heras. Testimonis: Narcís Teixidó i Renovau i
Josep Brugada, ambdós de Vila-sacra. (Folis 160 rP - 164 vP).

78. JOAN SALA, habitant de Vila-sacra, fill de Francesc, pagès, i d'Anna Maria
Terrés, de Molló, elegeix marmessors Pere Rius, Joan Carbonell i la seva muller,
Caterina Sarrats, demana l'assistència de 4 sacerdots al seu enterrament, vol que
es celebri una novena de misses per a la seva ànima i deixa una quantitat per a
12 misses més. Dóna 12 rals de billó a la Reial Majestat pels fins esmentats a la
Reial Cèdula de 16-IX-1819. Nomena usufructuària la seva muller i li llega 150 11.
barceloneses que aquesta portà de dot a més d'altres 150 11., com indiquen els
capítols matrimonials. Deixa 15 11. a cadascun dels seus fills, Josep i Pere, i 30 11.
a les seves filles, Teresa i Francesca . Fa hereu el seu fill, Manuel. Fet a la casa de
Domènec Carbonell, on habita el testador, a 26-IV-1833 per Ponç Heras.
Testimonis: Domènec Carbonell i Manuel Camps, ambdós de Vila-sacra. (Folis 164
vP - 168 rP).

79. NARCÍS TEIXIDÓ (BATLLE) I RENOVAU, treballador, de Vila-sacra, fill de Josep,
pagès, i de Maria Renovau, de Vila-sacra, elegeix marmessors Josep Camps,
pagès, de Vilanova de la Muga, i Josep Ginjaume, ferrer, de Vila-sacra, demana
l'assistència de 5 sacerdots al seu enterrament, vol que es celebri una novena de
misses per a la seva ànima i deixa una quantitat per a 25 misses més. Dóna a la
Reial Majestat 12 rals de billó pels fins esmentats a la Reial Cèdula de 16-IX-1819.
Deixa 150 11. als seus fills, Maria Rosa, Paula, Francesca i Andreu, per dret de
legítima. Nomena usufructuària la seva muller, Paula Badosa, i fa hereu el seu fill,
Josep. Fet a la pròpia casa del testador a 15-VIII-1836 per Miquel Cols, prevere i
rector de Vilatenim. Testimonis: Josep Heras, prevere i ecònom, de Vila-sacra, i
Joan Ferrer, també de Vila-sacra. (Folis 168 r? - 171 rP).

80. MARIA TERESA PONT I GRES, muller d'Andreu Pont, pagès, de Palol, filla de
Pere Gres, pagès, de Vilamalla, i de Magdalena Roig, elegeix marmessor el seu
marit, demana l'assistència del nombre de sacerdots que vulgui el seu marit al
seu enterrament i vol que es celebri una novena de misses per a la seva ànima.
Nomena usufructuari el seu marit i deixa 5 s. barcelonesos als seus fills Climent,
Esteve i Justa. Dóna a la Reial Majestat 1 11. 2 s. i 6 d. pels fins esmentats a la
Reial Cèdula de 16-IX-1819. Fa hereu el seu. fill, Francesc. Fet a Palol, a la casa
del seu marit, masover del Sr. Galpí, d'Arenys d'Empordà, (sense data) per Miquel
Cols, rector de Vilatenim. Testimoni: Josep Heras, prevere i ecònom de Vila-sacra.
(Folis 171 r? -173 rP).
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81. JOAN FERRER, treballador, de Vila-sacra, de 83 anys, vidu, fill de Salvador i de
Teresa, de Vila-sacra, elegeix marmessors el seu fill, Miquel, i el seu nebot, Martí
Ferrer, habitant de Sant Joan Sescloses, demana l'assistència de 5 sacerdots al
seu enterrament, vol que es celebri una novena de misses per a la seva ànima i
deixa 7 s. 1 6 d. per a 25 misses més. Dóna 12 rals de billó a la Reial Majestat pels
fins esmentats a la Reial Cèdula de 16-IX-1819. Llega 100 11. barcelonesas a les
seves nétes, Caterina i Teresa. Fa hereu el fill seu i de la seva muller, Margarida
Hilari, Josep Ferrer, en cas de mort, el seu nét, Joan, fill de Josep i de Francesca
Bruguera. Fet a l'Abadia de Vila-sacra a 26-111-1840 per Jaume Pérez, ecónom de
Vila-sacra. Testimonis: Josep Guix i Josep Font, sastre de Vila-sacra. (Folis 173 r?
-175 r9).

82. ANTÒNIA BATLLE, vídua de Pere Batlle, filla de Miquel Gaspar i de Maria, de
Figueres, elegeix marmessors Joan Ripoll, pagès, i Pere Novell, menestral, de
Vila-sacra, demana l'assistència de 3 sacerdots al seu enterrament, vol que es
celebri una novena de misses per a la seva ànima i deixa una quantitat per a
altres misses. Dóna 50 11. barceloneses a les seves filles, Magdalena, Maria i
Francesca, i 10 11. al seu fill, Josep, i el nomena hereu. Fet a la pròpia casa de la
testadora a 18-111-1840 per Jaume Pérez. Testimonis: Joan Ripoll, pagès, i Pere
Novell, menestral, ambdós de Vila-sacra. (Folis 175 r? - 177 r9).

83. JOAN GINJAUME I PUJOL, manescal, de 43 anys, fill de Josep i de Maria, de
Vila-sacra, elegeix marmessors Joan Salleras, pagès, i Andreu Pont i Costa, de
Palol, demana l'assistència de 7 sacerdots al seu enterrament, vol que es celebri
una novena de misses per a la seva ànima i deixa una quantitat per a 50 misses
més. Llega 150 11. barceloneses als seus fills, Josep i Pere, 1 200 11. a la seva filla,
Maria. Nomena usufructuària la seva muller, Margarida Fonch, en cas de no
avenir-se amb l'hereu, aquest cal que li doni 4 mallals d'oli, 6 bótes de vi, 50
carnisseres de carn de porc, 8 quarteres de blat i 4 picotins de sal. Fa hereu el seu
fill, Joan, i li dóna també les eines de manescal i els llibres. Fet a la pròpia casa
del testador a 28-1V-1842 per Jaume Pérez. Testimonis: Joan Font, pagès, i
Galdric Corominas, sastre, ambdós de Vila-sacra. (Folis 177 r? - 180 v9).

84. JOAN JANER I AMORÓS (BORDAS), pagès, de 64 anys, vidu de Teresa Daró, fill
de Josep i de Teresa Amorós (Bordas), de Vila-sacra, elegeix marmessors el seu
germà, Pere, i Andreu Pont i Costa, de Palol, demana l'assistència de 4 sacerdots
al seu enterrament, vol que es celebri una novena de misses per a la seva ànima i
deixa una quantitat per a 6 misses més. Llega 175 11. barceloneses a les seves
filles, Antònia i Teresa, i fa hereu el seu fill, Pau, si no té descendència, les seves
filles per aquest ordre: Maria, Antònia i Teresa. Fet a la pròpia casa del testador a
30-V-1843 per Jaume Pérez. Testimonis: Joan Ferrerfàbrega i • Andreu Pont i
Costa, pagesos, de Palol. (Folis 1 r9 - 3 r9 del quadern solt).

85. ANNA BOSCH I BUXEDA, de 33 anys, muller, en segones núpcies, de Pere Bosch,
carreter, filla de Baldiri Buxeda i de Rosa Ramis, de Fortià, elegeix marmessors
Joan Font i Pere Novell, de Vila-sacra, vol que es celebri una novena de misses per
a la seva ànima. Deixa 100 11. barceloneses a Joaquima, filla seva i del seu primer
marit, Josep Font, a més de la roba, arracades, braçalets i botons d'or. Fa hereu el
seu fill, Pere Fcint. Fet a la pròpia casa de la testadora a 12-111-1845 per Jaume
Pérez. Testimonis: Joan Font, Pere Novell i Pere Bosch, tots de Vila-sacra. (Folis 3
r? - 4 r9 del quadern solt).
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86. BARTOMEU SERRA, marit de Magdalena Hilari, fill de Narcís, de Campmany, i de
Teresa Clos, d'Agullana, elegeix marmessors el seu gendre, Manuel Isern, i la seva
muller, demana l'assistència de 3 sacerdots al seu enterrament i vol que es celebri
una novena de misses per a la seva ànima. Llega 12 rals de billó per a la oPia

Deixa Forçosa». Dóna 5 s. per dret de legítima a cadascun dels seus fills, Joaquim,
Blai, Miquel, Cels, Esperança, Anna i Maria. Nomena usufructuària la seva muller
i fa hereu el seu fill, Josep. Fet a la casa de Joaquim Ros a 2-VI-1845 per Miquel
Cols, rector de Vilatenim, per absència de Jaume Pérez. Testimonis: Pere
Bruguera i Pere Bosch, ambdós de Vila-sacra. (Folis 4 v9 - 6 v9 del
quadern solt).

87. TERESA SALLERAS I COSTA, de 73 anys, vídua de Bonaventura Salleras, filla de
Jaume Costa i de Teresa Camps, de Pontós, elegeix marmessors els seus fills,
Josep i Esteve, vol que es celebri una novena de misses per a la sena ànima i
deixa una quantitat per a 200 misses més. Fa hereu el seu fill, Joan. Fet a la casa
de Joaquim Ros, a 28-VI-1845 per Jaume Pérez. Testimonis: Antoni Soler,
menestral, i Josep Moragas, doctor en Medicina, ambdós de Vila-sacra. (Folis 6 v9 -
8 del quadern solt).

88. JOAN GUMÀ I ROMANS, de 50 anys, fill de Joan i de Teresa, de Vilarnadal,
elegeix marmessors Pere Novell i Pere Rosa, menestrals, de Vila-sacra, demana
l'assitència de 3 sacerdots al seu enterrament i vol que es celebri una novena de
misses per a la seva ànima. Deixa 25 11. barceloneses a les seves filles, Joaquima i
Maria. Nomena usufructuària la seva muller, Maria Amorós (Bordas), i fa hereu el
seu fill Joan. Fet a la pròpia casa del testador a 22-11-1846 per Jaume Pérez.
Testimonis: Pere Novell i Pere Rosa, de Vila-sacra. (Folis 8 r9 - 10 r9 del quadern
solt).
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NOMS DE PERSONES

ALAY, Josep, 14
ALAY, Paula d', 14
ALAY D'AMORÓS, Francesca, 10, 39, 46, 48, 61
ALAY DE SOLER, Francesca, 48
ALGANS, Pere, 1, 17
ALLIBORI, Benet, 6
ALOY, Ignasi, 5
ALOY, Pere, 67
AMORÓS, Caterina d', v.: SALLERAS D'AMORÓS, Caterina
AMORÓS, Francesca d', v.: ALAY D'AMORÓS, Francesca
AMORÓS I ALAY, Antònia, 10, 14.
AMORÓS I ALAY, Joan, 10, 21, 30, 39, 46, 61, 74
AMORÓS I ALAY, Josep, 10, 14, 34, 39, 40, 41, 46, 51
AMORÓS I ALAY, Mònica, 10, 14, 46
AMORÓS I ALAY, Pere, 14, 46
AMORÓS I ALAY, Teresa, 10, 14
AMORÓS I AURIC, Maria, 9
AMORÓS I AURIC, Teresa, 9
AMORÓS I BORDAS, Cebrià, 9, 10
AMORÓS DE CARBONELL, Mònica, 74, v. tb.: AMORÓS I ALAY, Mònica
AMORÓS DE GUMÀ, Maria, 88, v.: AMORÓS I AURIC, Maria
AMORÓS DE JANER, Teresa, 84, v tb.: AMORÓS I ALAY, Teresa
AMORÓS I JANER, Antònia, 61
AMORÓS I JANER, Joan, 61
AMORÓS I JANER, Rosa, 61
AMORÓS I JANER, Teresa, 61
AMORÓS I MONER, Joan, 9
AMORÓS I MONER, Pere, 9, 10, 14, 39, 46, 61, 74
AMORÓS I SALLERAS, MIQUEL, 39
ÀNOLL DE RIERA, Maria, 38
ARDIT, Gaspar, 8
ARDIT, Jerònima d', 8
ARDIT DE COSTA, Isabel, 8
AURIC D'AMORÓS, Mariàngela, 9

I3ADOSA, Antoni, 47, 54
BADOSA, Pere, 38, 47
I3ADOSA, Ramon, 75
BADOSA, Simó, 1, 2, 11, 22, 24, 69, 71
BADOSA I BECH, Antoni, 69
BADOSA I BECH, Josep, 69
BADOSA I BECH, Miquel, 54, 68, 69
BADOSA I BECH, Pere, 71
BADOSA I BECH, Teresa, 69
I3ADOSA DE BATLLE, Paula, 79
I3ADOSA DE TEIXIDÓ (BATLLE-RENOVAU), Paula, 75
BADOSA I GUZÓ, Francesc, 71
BADOSA I GUZÓ, Joan, 71
BADOSA I GUZÓ, Josep, 71
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BADOSA I VIISIALS, Paula, v.: BADOSA DE TEIXIDÓ, Paula
BARRERA DE TELL, Elisabet, 42
BARTOMEU, Joan, 55
BARTOMEU, Josep, 55
BARTOMEU, Teresa, 55, 64
BARTOMEU, Teresa de, 55
BARTOMEU DE SANS, Paula, 37, 55
BATLLE, Antònia de, V.: GASPAR DE BATLLE, Antònia
BATLLE, Francesc, 12
BATLLE, Joan, 1, 10
BATLLE, Pere, 43, 51, 82
BATLLE, Salvador, 56
BATLLE I BORRACELL, Joan, 12
BATLLE I COROMINAS, Isabel, 12
BATLLE I COROMINAS, Mònica, 12
BATLLE I COROMINAS, Pere, 12
BATLLE DE ROGER, Marianna, 7
BATLLE DE SAUS, Isabel, 43
BATLLE I GASPAR, Francesca, 82
BATLLE I GASPAR, Josep, 82
BATLLE I GASPAR, Magdalena, 82
BATLLE I GASPAR, Maria, 82
BAULINA DE LACOSTA, Paula, 70
BECH D'ESTANYOL, Magdalena, 26
BECH D'HORTENSI, Rosa, 73
BECH DE BADOSA, Margarida, 69
BECH DE BRU, Maria, 72
BEGUDÀ, Martí, 35
BIRUSELL, Agustí, 40
BOIXEDA, Francesc, 9
BOIXEDA, Jaume, 10
BORDAS, Esteve, 1
BORDAS, Joan, 52
BORDAS, Vicenç, 33
BORIS, Pere, 9
BORQUET DE SANS, Lluïsa, 37
BORRACELL DE BATLLE, Clara, 12
BORRÀS VALLS I GALPÍ, Tecla, 71
BOSCH, Anna de, v.: BUXEDA DE BOSCH, Anna
BOSCH, Jeroni, 36
BOSCH, Joan, 22
BOSCH, Pere, 28, 77, 85, 86
BOSCH, Pere Feliu, 49
BOSCH I NOGUER, Pere Feliu, 77
BOSCH I TEIXIDÓ, Dalmau, 77
BOSCH I TEIXIDÓ, Francesc, 77
BOSCH I TEIXIDÓ, Francesca, 77
BOSCH I TEIXIDÓ, Maria, 77
BOSCH I TEIXIDÓ, Pere, 77
BOSCH I VIDAL, Pere, 36
BRU, Pere, 72
BRU DE SALLERAS, Anna Maria, 72
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BRU I BECH, Anastàsia, 72
BRU I BECH, Francesc, 72
BRU I BECH, Joan, 72
BRU I BECH, Josep, 72
BRU I BECH, Margarida, 72
BRU I CARBÓ, Anna MAria, v.: BRU DE SALLERAS, Anna Maria
BRUGADA, Isidre, 26, 36, 43
BRUGADA, Josep, 77
BRUGADA, Reparada, 36
BRUGADA, Teresa, 36
BRUGADA, Francesca, 81
BRUGADA, Pau, 54
BRUGUERA, Pere, 86
BRUGUÉS, Joan, 58, 76
BUXEDA, Antoni, 53
BUXEDA, Baldiri, 85
BUXEDA, Francesc, 47
BUXEDA, Pere, 74
BUXEDA DE BOSCH, Anna, 85
BUXEDA I MAGESTER, Francesc, 53
BUXEDA I RAMIS, Anna, v.: BUXEDA DE BOSCH, Anna
BUXEDA I ROSA, Caterina, 53
BUXEDA I ROSA, Francesc, 53
BUXEDA I ROSA, Pere, 53
BUXÓ DE SAUS, Mariàngela, 43

CALÇADA, Dídac, 2, 7
CALÇADA, Francesca, 2
CALÇADA, Joan, 62
CALÇADA, Josep, 2, 31, 41, 47, 62
CALÇADA, Maria de, v.: ROGER DE CALÇADA, Maria
CALÇADA, Marianna de, 2
CALÇADA, Paula de, 62
CALÇADA I PICAMOLÓS, Josep, 2
CALÇADA I POU, Josep, 62
CALÇADA I ROGER, Isabel, 7
CALÇADA I ROGER, Maria, 7
CAMPS, Anna de, v.: DALFÓ DE CAMPS, Anna
CAMPS, Joan, 23
CAMPS, Josep, 33, 44, 47, 79
CAMPS, Teresa, 87
CAMPS I DALFÓ, Caterina, 23
CAMPS I DALFÓ, Josep, 23
CAMPS I DURAN, Josep, 44
CAMPS I DURAN, Manuel, 44, 78
CARBÓ, Antoni, 73
CARBÓ DE BRU, Maria, 72
CARBONELL, Aleix, 25, 29
CARBONELL, Domènec, 74, 78
CARBONELL, Joan, 78
CARBONELL DE COSTA, Eugènia, 8
CARRERAS, Pere, 4, 10, 29, 35, 38
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CARRERAS, Pere Joan, 6, 12
CARRERAS DE RIERA, Maria, 38
CASADEVALL, Antoni, 33, 46
CASADEVALL, Joan, 13
CASADEVALL, Josep, 7, 33, 46, 69
CASADEVALL, Manuel, 45
CASADEVALL, Paula de, 33
CASADEVALL DE MONER, Teresa, 13
CASADEVALL DE VERGÉS, Manuela, 67
CASADEVALL I FIGAROLA, Teresa, v.: CASADEVALL DE MONER, Teresa
CASADEVALL I GINJAUME, Manuel, 33
CASAS, Anna Maria de, 18
CASAS, Antoni, 18
CASAS, Esperança, 18, 19
CASAS, Fèlix, 12, 13, 14, 15, 16
CASAS, Jeroni, 3, 8, 10, 18
CASAS, Pere Jeroni, 18
CASAS, Rosa de, 18
CASTANYER, Lluís, 19, 24
CASTELLÀ, Esteve, 9, 10
CLAREGAT, Josep, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
CLAVERA, DOMÈNEC, 35
CLAVERA, Joan, 35
CLAVERA, Joaquim, 35
CLAVERA, Josep, 35
CLAVERA I CASTELLÓ, Maria, 35
CLOS DE SERRA, Teresa, 86
COLL, Anna de, 30
COLL, Pere, 30
COLL DE FONT, Maria, 30
COLS, Miquel, 79, 80, 86
COMAS, Salvador, 67
COMPANY, Pere, 40
COMPTE, Jaume, 45
COMPTE DE SALLERAS, Teresa, 34, 40, 45, 56
COMPTE I ROVIRA, Teresa, v.: COMPTE DE SALLERAS, Teresa
COROMINAS, Caterina, 12
COROMINAS, Galdric, 83
COROMINAS, Josep, 76
COROMINAS DE BATLLE, Caterina, 12
COROMINAS DE RIPOLL, Margarita, 76
COS, Joan, 67
COSTA, Antoni, 1, 11
COSTA, Jaume, 87
COSTA, Joan, 3, 13, 17
COSTA, Josep, 13
COSTA, Miquel, 15
COSTA, Narcís, 63
COSTA, Ramon, 8
COSTA, Simó, 48, 50, 58
COSTA DE PONT, Caterina, 32
COSTA I ARDIT, Joan, 8
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COSTA I CAMPS, Teresa, v.: COSTA DE SALLERAS, Teresa
COSTA I CARBONELL, Simó, 8
COSTA DE SALLERAS, Teresa, 87
COSTA I TORRAS, Miquel, 15
CUTO, Rosa, 36

DALFAU, Miquel, 7, 25
DALFAU I ROGER, Miquel, 7
DALFÓ DE CAMPS, Anna, 23
DALMAU, Pere, 21
DARÓ, Francesc, 50
DARÓ DE JANER, Teresa, 84
DARÓ DE SALA, Teresa, 50
DAUNÍS, Joan, 60
DAUNÍS, Josep, 60
DELOM, Tomàs, 35
I)ESPARETS, Ignasi, 38
DOMÈNEC D'OLIVA, Susanna, 51
DONEI, Antoni, 20
DURAN, Jaume, 44
DURAN DE CAMPS, Marianna, 44
DURAN I POU, Marianna, v.: DURAN DE CAMPS, Marianna

ESCAIX, Francesc, 52
ESCARRÀ, Narcís, 72
ESTANYOL, Josep, 26
ESTANYOL I BECII, Antoni, 26
ESTANYOL I BECH, Maria, v.: ESTANYOL DE MONER, Maria
ESTANYOL I BECH, Paula, 26
ESTANYOL DE MONER, Maria, 26

FALGARONA, Antoni, 21
FALGARONA, Josep, 21
FALGARONA, Pere, 21
FALGARONA DE MONER, Caterina, 21
FALGARONA I SOLER, Caterina, v.: FALGARONA DE MONER, Caterina
FARRÉ, Josep, 4
FARRÉS DE SALA, Anna Maria, 50
FELIP, Feliça, 6
FELIP, Joan, 6, 11
FELIP, Maria de, 6
FELIP, Pere, 6
FERRER, Caterina, 81
FERRER, Joan, 48, 58, 66, 79, 81
FERRER, Josep, 81
FERRER, Martí, 81
FERRER, Miquel, 81
FERRER, Salvador, 1, 2, 3, 7, 8, 13, 81
FERRER, Teresa, 81
FERRER, Teresa de, 81
FERRER I BRUGUERA, Joan, 81
FERRERFÀBREGA I BADOSA, Joan, 69, 71, 72, 84

176



FERRERFÀBREGA I BADOSA, Joaquim, 69
FERRERFÀBREGA I BADOSA, Margarida, 69
FIGAROLA I ORIOLA, Escolàstica, 13
FONCH DE GINJAUME, Margarida, 83
FONT, Jaume, 34, 37, 44, 53
FONT, Joan, 83, 85
FONT, Josep, 42, 77, 81
FONT, Narcís, 23, 30
FONT I BUXEDA, Joaquima, 85
FONT I BUXEDA, Pere, 85
FONT I CARBÓ, Simó, 73
FONT I COLL, Joan, 30
FONT I COLL, Josep, 30
FONT DE RIPOLL, Maria, 76
FORCADA DE BADOSA, Caterina, 71
FORNÉS, Pere, 18
FREIXENET DE GINJAUME, Teresa, 11
FRIGOLA DE GINJAUME, Serafina, 11, 24

GALPÍ, 32
GASPAR, Maria de, 82
GASPAR, Miquel, 82
GASPAR DE BATLLE, Antònia, 82
GELI DE CASADEVALL, Anna, 33
GIBERT, Josep, 24
GIMELLOT, Jaume, 65
GINJAUME, Felip, 6, 7, 11, 19, 20
GINJAUME, Jaume, 11
GINJAUME, Joan, 7, 11, 24, 64
GINJAUME, Josep, 24, 38, 42, 59, 61, 65, 75, 79, 83
GINJAUME, Maria Rosa, 24
GINJAUME, Serafina, 24
GINJAUME, Teresa, 24
GINJAUME, Teresa de, 24
GINJAUME DE CASADEVALL, Rosa, 33
GINJAUME I FONCH, Joan, 83
GINJAUME I FONCH, Josep, 83
GINJAUME I FONCH, Pere, 83
GINJAUME I FRIGOLA, Felip, 11, 24
GINJAUME I FRIGOLA, Hortènsia, 11
GINJAUME I PUJOL, Joan, 83
GOU, Josep, 73
GRAU DE BOSCH, Teresa, 77
GRES, 80
GRES DE PONT, Maria Teresa, 80
GRES I ROIG, Maria Teresa, v.: GRES DE PONT, Maria Teresa
GUITART, Maria, 4
GUITART, Martí, 4
GUITART, Paula de, v.: RENOVAU DE GUITART, Paula
GUIX, Josep, 81
GUMÀ, Joan, 88
GUMÀ I AMORÓS, Joan, 88
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GUMÀ I AMORÓS, Maria, 88
GUMÀ I ROMANS, Joan, 88
GUZÓ, Antoni, 71
GUZÓ DE BADOSA, Ignàsia, 71

HERAS, Josep, 54, 68, 69, 79, 80
HERAS, Ponç, 28 - 78
HILARI, Eulàlia, 25
HILARI, Felip, 71
HILARI, Francesc, 25
HILARI, Josep, 17, 25, 31, 66
HILARI, Manuel, 66
HILARI, Rafel, 25, 58
HILARI, Úrsula, 25
HILARI DE SERRA, Magdalena, 86
HILARI I HORTENSI, Josep, 58
HILARI I RIPOLL, Eulàlia, 58
HILARI I RIPOLL, Felip, 58
HILARI I RIPOLL, Francesc, 58
HILARI I RIPOLL, Magdalena, 58
HILARI I RIPOLL, Manuel, 58
HILARI I RIPOLL, Maria, 58
HILARI I RIPOLL, Rafael, 58
HORTENSI, Dorotea d', 1
HORTENSI, Emmanuel, 1
HORTENSI, Joan, 63
HORTENSI, Miquel, 73
HORTENSI DE HILARI, Úrsula, 58
HORTENSI DE LLANET, Teresa, 16
HORTENSI DE MONER, Teresa, 73
HORTENSI DE ROSA, Ursula, 20
HORTENSI I PINA, Joan, 73
HORTENSI I PINA, Vicenç, 73
HORTS, JOSEP, 50
HORTS, Narcís, 50
HORTÚS, Pere, 14, 61

IGLESIAS, Joan, 8
ISERN, Manuel, 86

JANER, Jaume, 60
JANER, Josep, 23, 57, 84
JANER, Pau, 45
JANER, Pere, 39
JANER I AMORÓS, Antònia, 84
JANER I AMORÓS, Joan, 84
JANER I AMORÓS, Maria, 84
JANER I AMORÓS, Pau, 84
JANER I AMORÓS, Teresa, 84
JANER D'AMORÓS, Teresa, 61
JOFRA DE CASADEVALL, Paula, 46
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JONQUER, Domènec, 55, 61
JONQUER, Josep-Lluís, 37

LACOSTA, Joan, 70
LACOSTA I BAULINA, Joan, 70
LACOSTA I PADERNA, 70
LAPUJA, Jeroni, 4, 6, 7, 8
LLANET, Jaume, 16
LLANET DE ROSA, Úrsula, 41
LLANET I HORTENSI, Francesc, 16
LLANET I HORTENSI, Pau, 16
LLANET I PASSOLAS, Antoni, 16
LLANET I PASSOLAS, Jeroni, 16
LLANET I PASSOLAS, Maria, 16
LLAURADÓ DE VICENS, Maria, 47
LLENSAS DE SALA, Mariàngela, 68

MAGESTER DE BUXEDA, Caterina, 53
MANTE, Pere, 36
MARIMON, Josep, 6
MASDEVALL, Aliana, 28
MASDEVALL, Josep, 10
MAYNADÉ, Rafael, 35
MIRÓ, Jaume, 1
MOLAR DE PONT, Teresa, 32
MONER, Caterina de, v.: FALGARONA DE MONER, Caterina
MONER, Francesc, 63, 73
MONER, Maria, 10
MONER, Maria de, v.: ESTANYOL DE MONER, Maria
MONER, Pau, 11, 13, 26
MONER, Pere, 20
MONER, Teresa de, v.: CASADEVALL DE MONER, Teresa
MONER D'AMORÓS, Maria, 9, 10
MONER I FALGARONA, Francesca, 21
MONER I GORGOT, Pau, 21
MONÍ, Miquel, 39
MONÍ I MONER, Benet, 70
MORAGAS, Josep, 87
MORELL, 56
MOY, Andreu, 11

NADAL DE CLAVERA, Teresa, 35
NAYAGÀ, Josep, 37
NEGRE, Salvador, 51
NOGUÉ, Ramon, 60
NOGUÉ, Anna Maria de, v.: VAQUÉ DE NOGUÉ, Anna Maria
NOGUER DE BOSCH, Maria, 77
NOVELL, Joan, 9, 11, 13, 56, 62
NOVELL, Maria de, v.: SALLERAS DE NOVELL, Maria
NOVELL, Martirià, 7, 10, 14, 28
NOVELL, Pere, 82, 85, 88
NOVELL I SALLERAS, Magdalena, 56
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NOVELL I SALLERAS, Mariàngela, 56
NOVELL I SALLERAS, Pere, 56

OLIVA, Bernat, 51
OLIVA, Margarida, 29
OLIVA, Pere, 29
OLIVA DE PARAYRE, Marianna, 65
OLIVA I DOMÈNECH, Rosa, 5
OLIVA I VINYAS, Bernat, 51
OLIVA I VINYAS, Josep, 51
OLIVET, Bartomeu, 24
OLIVET, Ignasi, 59
OLIVET, Miquel, 60, 70, 75, 77
OLIVET, Quirze, 23
ORTÓ, Miquel, 6

PADERNA DE LACOSTA, Paula, 70
PAGÈS, Antoni, 76
PAGÈS, Miquel, 27, 67
PARAYRE, Benet, 64, 65
PARAYRE, Maria de, 65
PARAYRE, Miquel, 65
PARERA, Josep, 6
PARÉS, Baldiri, 22
PASSOLS DE ROSA, Rosa, 41
PASSOLAS DE LLANET, Llúcia, 16
PAYRÓ, Esteve, 68
PAYRÓ, Pere, 68
PEDRÉS, Narcís, 13
PÉREZ, Jaume, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
PERONELL, Antoni, 16
PERONELLA, Joan, 24
PICAMOLÓS DE CALÇADA, Caterina, 2
PINA D'HORTENSI, Marianna, 73
PLANADEVALL DE SALLERAS, Marianna, 49
PLANAS, Agustí, 28
PLANAS, Antoni, 46
PLANAS, Joan, 28
PLANAS, Margarida, 28
PONT, Andreu, 80
PONT, Joan, 32
PONT, Maria Teresa de, v.: GRES DE PONT, Maria Teresa
PONT, Simó, 71
PONT I CASADEVALL, Jaume, 32
PONT I COSTA, Andreu, 83, 84
PONT I COSTA, Joan, 32
PONT I COSTA, Simó, 32, 67
PONT I COSTA, Teresa, 32
PONT DE VERGÉS, Maria, 67
PONT I GRES, Climent, 80
PONT I GRES, Esteve, 80
PONT I GRES, Francesc, 80
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PONT I GRES, Justa, 80
PONT I MOLAR, Esteve, 32
PONT I MOLAR, Joan, 32
PORTELL, Antoni, 6, 18
PORTELL, Salvador, 4, 6, 7
POU DE CALÇADA, Marianna, 62
POU DE DURAN, Caterina, 44
PRIVAT, Benet, 37
PRUNELLA, Joan, 56
PRUNELLA I SALLERAS, Pere Antoni, 56
PUIG, Gregori, 6
PUIG, Josep, 69
PUIGNOU I ANGELET, Carles, 67
PUIGNOU I ANGELET, Domènec, 67
PUIGNOU I ANGELET, Maria, 67
PUJALS, Caterina de, v.: VICENS DE PUJALS, Caterina
PUJALS, Joan, 31, 43, 44, 47
PUJALS I SAUS, Maria, 47
PUJOL, Manuel, 48, 66
PUJOL, Pere, 61
PUJOL, Rafael, 57
PUJOL DE GINJAUME, Maria, 83
PUJOL I RICART, Maria, 57
PUJOL I SITJAR, Manuel, 57
PUJOLÀ, Ignasi, 72

QUINTANA, Francesc, 32

RAMIS DE BUXEDA, Rosa, 85
RENART I SALA, Magdalena, 68
RENOAU, Andreu, 69
RENOAU, Pere, 2, 4
RENOVAU, Gabriel, 4
RENOVAU DE GUITART, Paula, 4
RENOVAU DE TEIXIDÓ (BATLLE), Maria, 52, 79
REY, Pere, 35
RIBAS, Miquel, 35
RICART, Tomàs, 12
RICART DE PUJOL, Tecla, 57, 66
RIERA, Francesc, 5
RIERA, Joan, 13
RIERA, Josep, 22, 38
RIERA I CARRERAS, Pere Joan, 38
RIERA I CASADEVALL, Caterina, 13
RIERA I CASADEVALL, Escolàstica, 13
RIERA I CASADEVALL, Joan, 13
RIERA I CASADEVALL, Maria, 13
RIERA I CASADEVALL, Miquel, 13
RIERA I CASADEVALL, Teresa, 13
RIPOLL, Esperança, 3
RIPOLL, Felip, 3, 31
RIPOLL, Joan, 34, 74, 82
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RIPOLL, Josep, 3, 31
RIPOLL, Maria de, 3
RIPOLL, Salvi, 4, 7, 76
RIPOLL, Simó, 70
RIPOLL, Teresa, 3
RIPOLL I COROMINAS, Joan, 76
RIPOLL I COROMINAS, Simó, 76
RIPOLL D'HILARI, Esperança, 58
RIPOLL I FONT, Domènec, 76
RIPOLL I FONT, Joan, 76
RIPOLL I FONT, Rosa, 76
RIPOLL I FONT, Salvi, 76
RIPOLL I SABADÍ, Josep, 31
RIUS, Pere, 42, 43, 49, 55, 66, 78
ROCA, Simeó, 60
ROCA DE TELL, Caterina, 42
RODEJA, Miquel, 17
RODEJA, Teresa de, 17
ROGER, Josep, 7
ROGER I BATLLE, Maria, v.: ROGER DE CALÇADA, Maria de
ROGER DE CALÇADA, Maria, 7
ROIG DE GRES, Magdalena, 80
ROMAGUERA, Jaume, 39
ROMANS DE GUMÀ, Teresa, 88
ROMEU, Agustí, 22
ROMEU, Emmanuel, 22
ROMEU, Francesca, 22
ROMEU, Maria, 22
ROMEU, Maria de, 22
ROMEU, Miquel, 22
ROS, Joaquim, 45, 86, 87
ROSA, Francesc, 20
ROSA, Francesca de, 20
ROSA, Josep, 20, 59, 62
ROSA, Pere, 11, 88
ROSA DE BUXEDA, Marianna, 53
ROSA I HORTENSI, Marianna, 20
ROSA I HORTENSI, Pere, 20
ROSA I HORTENSI, Rosa, 20
ROSA I HORTENSI, Teresa, 20
ROSA I LLANET, Pere, 41
ROSA I PASSOLS, Caterina, 41
ROSA I PASSOLS, Jaume, 41
ROSA I PASSOLS, Joan, 41
ROSA I PASSOLS, Josep, 41
ROSA I VILA, Anna, 59
ROSA I VILA, Esteve, 59
ROSA I VILA, Joan, 59
ROSA I VILA, Josep, 59
ROSA I VILA, Pere, 59
ROVIRA DE COMPTE, Lliberada, 45
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SABADÍ, Benet, 56
SABADÍ, Magdalena, 31
SABATER, Cristòfol, 12
SALA, Francesc, 50, 68, 78
SALA I DARÓ, Damià, 50
SALA I DARÓ, Francesca, 50
SALA DE TEIXIDÓ, Justa, 52
SALA DE PAYRÓ, Maria, 68
SALA I FARRÉS, Josep, 50
SALA I LLENSAS, Maria, v.: SALA DE PAYRÓ, Maria
SALA I SARRATS, Francesca, 78
SALA I SARRATS, Josep, 78
SALA I SARRATS, Manuel, 78
SALA I SARRATS, Pere, 78
SALA I SARRATS, Teresa, 78
SALA I TERRÉS, Joan, 78
SALLERAS, Antoni, 27
SALLERAS, Bartomeu, 18
SALLERAS, Bonaventura, 36, 39, 87
SALLERAS, Eulàlia de, 27
SALLERAS, Francesc, 27, 49
SALLERAS, Gregori, 29
SALLERAS, Jaume, 29
SALLERAS, Joan, 83
SALLERAS, Josep, 72
SALLERAS, Maria de, 29
SALLERAS, Marianna de, 27
SALLERAS, Miquel, 15, 27, 29, 31, 34, 40, 45, 48, 49, 51, 56
SALLERAS, Narcís, 15, 17
SALLERAS, Pere, 8, 27
SALLERAS, Teresa de, v.: COMPTE DE SALLERAS, Teresa
SALLERAS, Teresa de, v.: COSTA DE SALLERAS, Teresa
SALLERAS I COMPTE, Bonaventura, 34, 45
SALLERAS I COMPTE, Caterina, v.: SALLERAS D'AMORÓS, Caterina
SALLERAS I COMPTE, Maria, v.: SALLERAS DE NOVELL, Maria
SALLERAS I COMPTE, Salvi, 45
SALLERAS I COSTA, Esteve, 87
SALLERAS I COSTA, Joan, 87
SALLERAS I COSTA, Josep, 87
SALLERAS D'AMORÓS, Caterina, 34, 39, 40
SALLERAS DE NOVELL, Maria, 56
SALLERAS DE SOLER, Margarida, 48
SALLERAS I OLIVA, Bernat, 29
SALLERAS I OLIVA, Pere, 29
SALLERAS I PLANADEVALL, Miquel, 36, 37, 49
SALLERAS I PLANADEVALL, Pere, 49
SANS, Felip, 37
SANS, Paula de, v.: BARTOMEU DE SANS, Paula
SANS, Ramon, 39, 55
SANS I BORQUET, Joan, 37
SANS I BORQUET, Ramon, 37
SARRATS DE SALA, Caterina, 78
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SAU, Josep, 9
SAUS, Josep, 43
SAUS, Maria, 47
SAUS I BATLLE, Joan, 43
SAUS I BUXÓ, Antònia, 43
SAUS I BUXÓ, Rosa, 43
SAUS I BUXÓ, Teresa, 43
SERRA, Bartomeu, 69
SERRA, Martí, 19, 24
SERRA, Narcís, 86
SERRA I CLOS, Bartomeu, 86
SERRA I HILARI, Anna, 86
SERRA I HILARI, Blai, 86
SERRA I HILARI, Cels, 86
SERRA I HILARI, Esperança, 86
SERRA I HILARI, Joaquim, 86
SERRA I HILARI, Josep, 86
SERRA I HILARI, Maria, 86
SERRA I HILARI, Miquel, 86
SERVOSA, Joan, 16
SIMON, Bonaventura, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
SITJAR DE PUJOL, Anna Maria, 57
SOLÉ, Pere, 11
SOLER, Antoni, 76, 87
SOLER, Baldiri, 32
SOLER, Domènec, 12
SOLER, Ramon, 48
SOLER I ALAY, Antoni, 48
SOLER I ALAY, Serafina, 48
SOLER DE FALGARONA, Mariàngela, 21
SOLER I SALLERAS, Baldiri, 48

TALIU, Lluís, 26, 27
TEIXIDÓ (BATLLE), Josep, 44, 52, 79
TEIXIDÓ I BADOSA, Andreu, 75, 79
TEIXIDÓ I BADOSA, Francesca, 75, 79
TEIXIDÓ I BADOSA, Josep, 79
TEIXIDÓ I BADOSA, narcís, 75
TEIXIDÓ I BADOSA, Paula, 75, 79
TEIXIDÓ I BADOSA, Rosa, 75, 79
TEIXIDÓ DE BOSCH, Marianna, 77
TEIXIDÓ I RENOVAU, Andreu, 71
TEIXIDÓ I RENOVAU, Benet, 58
TEIXIDÓ I RENOVAU, Josep, 30
TEIXIDÓ I RENOVAU, Maria, 4
TEIXIDÓ I RENOVAU, Narcís, 30, 49, 52, 55, 75, 77, 79
TEIXIDÓ I RENOVAU, Paula, 52
TEIXIDÓ I RENOVAU, Rosa, 52
TEIXIDÓ I SALA, Josep, 52
TELL, Francesc, 10, 42
TELL, Joan, 45
TELL, Salvador, 27, 29, 30
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TELL I BARRERA, Joan, 42
TELL I BARRERA, Tomàs, 42
TELL I ROCA, Salvador, 42
TERRATS DE ROCA, Mariàngela, 41
TERRATS DE VILA, Mariàngela, 59
TERRÉS DE SALA, Anna Maria, 78
TIVAU, Isidre, 54
TIVAU, Joan, 54
TIVAU, Maria de, 54
TORRAS, Salvador, 15
TORRAS DE COSTA, Teresa, 15
TORRENT, Esteve, 38
TORRENT, Josep, 53
TRILL, Pere, 4
TRINQUER, Josep, 23
TUIÀ, Miquel, 12
TURA, Jaume, 18

VAQUÉ DE DAUNÍS, Maria, 60
VAQUÉ DE NOGUÉ, Anna Maria, 60
VERGÉS, Francesc, 48, 61
VERGÉS, Jaume, 5
VERGÉS, Joan, 67
VERGÉS, Maria de, 5
VERGÉS, Pau, 5
VERGÉS I CASADEVALL, Francesc, 67
VERGÉS I VICENS, Pau, 5
VICENS, Baldiri, 47
VICENS, Francesc, 5
VICENS DE PUJALS, Caterina, 47
VICENS I LLAURADÓ, Caterina, v.: VICENS DE PUJALS, Caterina
VIDAL, 1, 17
VIDAL, Jaime, 73
VIDAL, Pere, 10
VIDAL D'HORTENSI, Cecília, 73
VIDAL DE BOSCH, Marianna, 36
VILA, Antoni, 19
VILA, Isidre, 59
VILA, Maria de, 19
VILA, Salvador, 9, 19
VILA I CASAS, Isabel, 19
VILA I CASAS, Josep, 19
VILA I CASAS, Mònica, 19
VILA DE ROSA, Eugènia, 59
VILA I TERRATS, Eugènia, v.: VILA DE ROSA, Eugènia
VILADECANS, Josep, 35, 39
VILAR, Isidre, 11
VINYAS D'OLIVA, Margarida, 51
VINAS DE BADOSA, Francesca, 75

XARLES, Francesc, 57
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NOMS DE POBLES

ADRI, SANT LLORENÇ D' (Agregat de Canet d'Adri, com. Gironès), 54
AGARÓ, S', 36
AGULLANA, 86
ALBANYÀ, 57
ARÉN (com. Baixa Ribagorça, Osca), 35
ARENYS D'EMPORDÀ, 32, 80
AVINYONET DE PUIGVENTÓS, 21, 50
BARCELONA, 26
BÀSCARA, 7
BENAVARRI (com. Baixa Ribagorça, Osca), 35
CABANES, 1, 5, 39
CAMPMANY, 86
CASTELLÓ D'EMPÚRIES, 9, 10, 12, 21, 33, 35, 37, 51, 55, 75
COLOMERS (com. Baix Empordà), 72
DARNIUS, 28, 52
L'ESCALA, 18
ESPOLLA, 22
EL FAR D'EMPORDÀ, 21, 29, 67
FIGUERES, 1, 9, 10, 18, 21, 37, 39, 49, 67, 69, 74, 82
FONTCOBERTA (com. Gironès), 13
FORTIÀ, 6, 10, 12, 16, 24, 85
GARIGUELLA, 10, 14, 61
GIRONA, 5, 21
LLEDÓ, 6, 15
MOLLÓ (com. Ripollès), 50, 58, 78
MONELLS (com. Baix Empordà), 26
MONTIRÓ (Agregat de Ventalló), 30
ORFES (Agregat de Vilademuls, com. Gironès), 45
PALAU DE SANTA EULÀLIA, 13
PALOL (Agregat de Vilatenim), 1, 2, 11, 15, 16, 17, 22, 24, 32, 34, 63, 67, 69, 71, 72, 73,
80, 83
PERALADA, 5, 6, 15, 29, 51
PONT DE MOLINS, 32
PONTÓS, 13, 87
RIUMORS, 59
ROSES, 6
SANT JOAN SESCLOSES (Agregat de Vilanova de la Muga), 55, 64, 81
SANT LLORENÇ DE LA MUGA, 53
SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA, 37
SIURANA D'EMPORDÀ, 30
SORDS (agregat de Cornellà de Terri, com. Gironès), 22
SUREDA (Vallespir), 70
URGELL, Bisbat d', 6
VILABERTRAN, 73
VILADÀSENS (com. Gironès), 19
VILAFANT, 37
VILAJUÏGA, 44
VILAMALLA, 80
VILANANT, 50
VIULANOVA DE LA MUGA, 73, 79
VILARNADAL (Agregat de Masarac), 88
VILARTOLÍ (Agregat de Sant Climent Sescebes), 54
VILATENIM, 1, 36, 67, 73, 79, 80, 86
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