.Informe del forn de vidre de Bell-lloc d'Aro.
Ceramica catalana del s. XIV trobada al forn
de vidre.
.La notaria medieval i més notícies de la capella
de Sant Nicolau.

La )Liera del Monestir poc abans de cobrir-la (3933-1934). i a capslla de Sant
Micoiau estaria a tocar la riera, prop dels edWicQ-.defa'dreti)de la fio~ogrd~a.

EL FORN DEL VBDRE D E BELL-LLOC D'ARO.
INFORME,
Recents extraccions de blocs de pedra a I'entorn immediat del Forn del Vidre de Bell-lloc d'Aro
(rnun. Santa Cristina d'Aro, Baix Empordh) van motivar una inspecció del lloc el dia 13 de gener de
1990, efectuada pel qui subscriu, per tal de comprovar els possibles efectes sobre I'estructura del
jaciment i el grau de perill a que es podia veure
sotmes per causa d'aquestes actuacions.
El present informe recull les observacions realitzades, així com una ressenya histhrica de les investigacions sobre el forn i unes propostes concretes encaminades a Ia preservació d'aquest conjunt, importantissim per a I'estudi del treball del
vidre medieval a les comarques de Girona.
Si la cronologia que -segons les ceramiques
trobades- se li pot atribuir (S.XIV) és correcta,
es tracta d'un jaciment Únic a les nostres comarques, ates que els altres forns de vidre coneguts
s6n forqa posteriors.
Així mateix ha estat possible de matisar i ampliar I'informe presentat amb data de 13 de gener
de 1989 per Cecília Vidal, citat a la bibiiografia.
1.- HISTORIA DE LES INVESTIGACIONS.
Ressenyarem per ordre cronologic les intervencions i les referencies bibliogrhfiques sobre el forn
de que tenim noticia.
-El Forn de Vidre de Bell-lloc d'Aro (rnun. Santa Cristina d'Aro, Baix Empordh) va ser localitzat
a comencaments d'aquest segle pel Sr. Cama, de
Romanyi de la Selva, el qual recollí diversos fragments de vidre i de pasta vítria (González Hurtebise 1905 !ed. 19701, pp. 17-18; Esteva 1953; Vidal 1989).
-1905: La primera noticia de la troballa la don& Eduardo Gonzalez Hurtebise, que la va atribuir
a 1'8poca romana {Gonzalez Hurtebise 1905 Ied.
19701 Ijp. 17-18).
-1950: M. Oliva el cita breument en un treball de conjunt sobre la col.lecci6 de vidres del Museu Arqueolbgic de Girona (Oliva 1950, p. 1261 i
manté I'atribucib cronolhgica de Gonzalez
Hurtebise.
-Posterioment hi treballa Joan Canadell, sol
o en companyia de Josep Mestres. Visites del Sr.
Lluis Esteva i Cruañas.
- 7952:Noves intervencions de Joan Canadell,
Ricard Pla, Francesc Callic6, Francesc Esteva i Lluis
Esteva.
- 1953: Lluls Esteva publica la notícia mes extensa de que disposem sobre el forn. Hi fa una breu
histbria de les investigacions i li atribueix una cronologia que oscil.laria entre comencaments del se-

gle XVI i finals del segle XVIII, c o n v e n p t ja que
la datació d'hpoca romana era incorrecta.
- 1956: Excavacib parcial de Lluís Esteva i Luis
M. LlubiB. Es troben per primera vegada ceramiques amb decoració de verd i manganhs (Vidal
1989).
-1963: Notícia del forn publicada, segons comunicacions escrites de LI. M. Llubia, per A. W.
Frothingham (Frothingharn 1963, p 21).
-1966: LI. Esteva publica una nota sobre la cerimica de verd i manganes trobada el 1956 i estableix la cronologia del forn entre finals del segle
Xlll i el segle XIV.
-1978: En publicar els resultats d'una excavaci6 practicada I'any 1963 al costat de la Porta
Ferrada de Sant Feliu de Gulxols, LI. Esteva atribueix al forn de Bell-lloc diversos fragments de vidre que hi l~calitzaen nivells datats per ceramiques catalanes i valencianes dels segles Xltl al XV
(Esteva 1978, p. 40).
-1983: En un estat de la qüestió de I'estudi
del vidre catal5 medieval Jaume Barrachina esmenta la notícia de Frothingham (,Monreal-Barrachina
1983, p 213).
- 1988-7989:el mes de desembre de 1988 visita el forn Cecilia Vidal, amb LI. Esteva i Josep
Escortell. Resultat d'aquesta visita és I'informe citat a la bibliografia (Vidal f9891.
-1990: Mes de gener. Es notifica al Centre
d'lnvestigacions Arqueologiques de Girona des de
1'Arxiu Municipal (Angel Jiméned i el Museu de
Sant Feliu de Guixols I'extraccio de blocs de pedra prop del forn, extraccions que en poden posar en perill la conservació. El dia 13 de gener visita el forn J.M. Llorens (C.I.A.G.), acompanyat per
Josep Escortell, NBstor Sanchiz i Francesc Aicart,
de Sant Feliu de Guíxols.
'

1.1.- Els materials. La cronologia.
Segons les nostres informacions, els materials
procedents del Forn de Vidre de Bell-Iloc dlAro es
troben repartits entre el Museu de Sant Feliu de
Guíxols (recollits per LI. Esteva, LI. M. Llubia i altres) iel Museu Arqueologic de Girona (procedents
de la col.leccib Cama iels recollits el dia 13 de gener de 1990).
A I'inforrne de C. Vidal es data el forn en el segle XIII. Tenint en compte que I'únic element de
dataci6 de qu8 es disposa actualment són les cerhmiques de verd i manganes, podríem precisar
una mica més aquesta atribució.
La producció catalana de ceramiques decorades en verd i manganhs pot abarcar des de finals
del segle X111, tot i que [a data inicial no es pugui
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establir encara amb precisió, fins almenys el primer quart del segle XV. De fet, perb, a partir del
segle XIV sembla una producci6 en proces de regressid D'acord amb aquestes observacions, iamb
totes les reserves pertinents, ens semblaria mbs
correcte datar el forn dins del segle XIV.
Rerirarquem, no obstant, que mancats d'altres
fonts d'i~~.formaciól
datar un conjunt nom&, a traves d'alguns fragments de cerhmica es sempre
arriscat, perb considerem que es pot mantenir
aquesta cronologia, si mhs no a tall d'hipbtesi a
comprovar en futurs treballs.

2.-

INFORME DE LA

.-

2.1

SITUACIO ACTUAL.

Propietat i qualificaci6 del terreny

Segons que ens comentaren J. Escottell i N.
Sanchiz els terrenys on s'aixeca el Forn del Vidre
estan considerats com a no urbanitzables a I'instrument de planejament urbanistic de I'Ajuntament
de Santa Cristina d'Aro. Caldria comprovar aquest
extrem amb precisib.
El propietari actual del terreny és, segons consta a ['informe de C. Vidal i ens confirmaren els dits
senyors, Enric Gifre i Noguera, que viu a I'Estanyol
(Bescan6, Giron&).

2.2.-

Estat actual del Forn del Vidre.

A Viinforme ja esmentat de C. Vidal es parlava
de la urbanitzaci6 dels voltants del forn i de I'obertura de naus camins que cinvolunt~riamentapodrien malmetre el forn. Segons el que hem pogut
comprovar, la situaci6 6s forca més greu.
Situat a pocs metres d'una carretera asfaltada, és de fhcil accés en vehicle i el que podria constituir el nucli principal del conjunt -allA on excavaren LI. Esteva i LI. hñ. Llubii el 1956- este totalment voltat de pistes a traves de les quals es
realtiza I'extracci6 de blocs de pedra.
L'obertura de noves pistes, seguint el ritme de
I'extraccib, 6s constant. Pel que hem vist, tant
aquestes pistes com les marques evidents de' les
extraccions han arribat a fregar just els murs que
sobresurten del bosc d'alzina surera idel sotabosc
que forma la vegetació de I'entorn. No podem assegurar fins a quin extrem el nucli principal del jaciment hagi ja sofert les conseqiMcies de les extraccions, perd en t o t cas el perill 4s molt greu i
immediat.
Per altra banda, els forns de vidre d'aquesta
Bpoca poden assolir extensions considerables. En
algun cas concret ultrapassen 1 Ha de superficie.
Pel que fa al de Bell-lloc, no ha estat del tot delimitat i no hi h a cap garantia que, a mes de la part
coneguda d'antic, no hi ha.gi alties restes que encara romanguin amagades per la vegetació. ,Aquesta circumstAncia, ens sembla, agreuja encara més
la situadá provocada pels moviments de terra o
extraccions de blocs de pedra.

Des d'un altre punt de vista, hem de considerar tamb6 el perill d'espoli, cada cap mes facilitat
per la comoditat dracc8s i ara per les extraccions
a les quals ja ens hem referit, La situaci6 del forn
en una zona turistica de primera llnia i la proximitat d'urbanitsacions irestaurants molt freqüentats
és un altre factor a prendre en consideraci6 de cara
a una protecció global i efectiva del conjunt.

3.- PROPOSTES DE PROTECCIO I
POSSIBLES ACíUACIONS.

Atesa la importancia del Forn de Vidre de Belllloc d'Aro i la seva situació actual, proposem una
serie de mesures a curt i mig termini orientades
a impedir-ne el deteriorament a qu& es troba sotm8s actuarment, evitar-ne I'espoli i facilitar-ne l'estudi complet i acurat.

3-1,- Mesures de protecci6 immediata.
1.- Instar IrAjuntamentde Santa Cristina d'Aro
per t a l que, amb c&cferd'ur@ncia, aturi les extraccions de blocs de pedra a qualsevol moviment
de terres en un radirninim de 50 m al voltant del
nucli central del forn, excavat per Esteva i Llubih
el 1956. Es fixa aquest entorn de protecció per evitar que les possibles parts del conjunt que hi hagi
encara amagades no puguin resultar afectades.
2.- Delimitació exacta de la totalitat de I'extensió que pugui ocupar el conjunt dlinstal.lacions
i equipaments complementaris del Forn de Vidre.
3.- Un cop determinada la qualificació urbanística dels terrenys que ocupi l a totalitat del conjunt, incloure el Forn del Vidre dins del catileg de
protecció de I'instrument de planejament urbanístic corresponent a IrAjuntament de Santa Cristina
d'Aro.

3.2.- Altres actuacions
1.- Un cop garantida la protecciá del Forn del
Vidre mitjancant la seva inclusiá en el cataleg de
protecció, podria considerar-se la conveniencia o
no de I'acció proposada per Cecília Vidal en el seu
informe {Vidal 1989) consistent en la compra dels
terrenys per part de ¡'Ajuntament o per qualsevol
altra institució.
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CERAMICA CATALANA DEL S X I V TROBADA AL
FORN DEL VIDRE DE BELL-LLOC
(Santa Cristina d'Aro1

Durant molts anys aquest forn es considerb
d'bpoca romana, per6 quan s'hi feren unes cales
i aparegué, a part de terrissa fumada i terrissa vidrada, un bon nombre de fragments ceramics en
verd i manganhs, valencians i catalans, es va poder datar-lo correctament com del S.XIVt1).
Intentarem fer una breu relació de les mostres
aplegades, que es guarden al Museu Municipal de
Sant Feliu de Guixols, encara que no aportin res
de nou pel que fa a la cronologia i a la tipologia.
Creiem que cal donar-les a coneixer. Actualment
són uns quants milers els padellassos ¡&dits emmagatzemats en museus i col.leccions sense que
se n'hagi fet cap inventari ni cap relació. Tanmateix la seva publicació ajudaria a establir amb més
precisió I'hrea de dispersi6 i les diferents variants
decoratives.

ORLES
N'hem trobat tres tipus diferents i molt
coneguts.
1) Consistent en dos filets de manganks i un
de verd entremig. 34 fragments.
2) Entre quatre filets de manganhs dos pics
també en manganks i un en verd. Una sola mostra.
3) Entre quatre filets de manganks un trac doble en ziga-zaga. Els espais buits superiors estan
decorats en negrenc i els inferiors en verd. 7
fragments.

MOTIUS CENTRALS
Vegetals
Hi ha un clar predomini de temes vegetals.
a) És la variant més abundant, i consisteix en
unes fulles llargues perfilades per dues línies en
negrenc i una de verda entremig, semblant a I'orla núm. 1, perb acabades en punxa.
La mostra mes interessant pertany al tipus anomenat ccestrella de marn amb 8 fulles disposades
radialment. D e cada braq surt un trag cap amunt
formant un pic amb el que surt del b r a contigu.
~
En I'inter-espai hi ha un losange amb una aspa
interna.
b) Un sol tros, amb I'orla núm. 1, presenta unes
ratlles inclinades que possiblement pertanyin al tipus anomenat de branques de pi.
C) Consistent en unes fulles més o menys ovalades, algunes de perfil doble, amb I'interior reticulat en manganhs, en verd o en verd i manganhs.
L'únic fragment que porta sanefa correspon tambe al núm. 1.

Arquitectonics
Solament el fragment central d'un plat o ta-

llador amb part d'una torre de grans carreus perfilats amb doble línia. Els espais verticals s6n pintats de verd. És impossible endevinar l a forma que
tindria.

Pseudo-heraldics
Nomes un petit boci porta un escut en manganes sobre un fons verd difús. És un escut partit
que a un costat t é barres i a I'altre faixes.

GeomiMcs i indeterminats
Existeix un nombre de padellassos de difícil catalogació que englobem com a georn8trics. Presenten ratlles, pics o estrelles.
Entre ells hi ha un plat amb alternanca de tracos negrencs i verds que partint probablement
d'una vora s'obren en forma de ventall cap a I'oposada, envaint tota la peca.
Un altre fragment central de plat mostra una
banda amb arquets i espirals.

Altres
Una nansa llarga amb tracets horitzontals i paral.lels en manganes, varis fragments sense decoració i algunes vores d'escudelles amb petites pinzellades de manganhs en grups de dues o de tres.
Compartim I'opinib de LluIs Esteva que la presencia d'aquesta ceramica 6s accidental. No
creiem que els artesans vidriers que treballaven en
aquest forn, situat en un lloc ferestec i solitari, empressin per al seu ús personal aquesta cerarnica
de luxe. Probablement es tractava de bocins trencats que es trobaven al fons de les ssrries que servirien per a transportar indistintament vidre o
ceramica.
J. Escortell
(1) L. Esteva: la nostra cerhmica. Ancora nP 920.27-1-1966

DE LA CIUTAT MEDIEVAL:
Notaria i més noticies de la capella de Sant Nicolau
El pergamí núm. 20 de I'Arxiu Histbric que avui
dono a coneixer tracta d'un establiment o de la
concessib enfitbutica d'un solar que Irabat Tomas
Sasserra féu a Nicolau Espanyol, fill de Bartomeu,
escrivi o notari de Sant Feliu.
Fer aquest document I'abat cedia a Nicolau el
domini Útil d'un pati, mitjaricant el pagament d'un
cimon anual de dos diners a pagar cada any per
la festa de Sant Feliu, i despres de donar d'entrada deu sous, moneda baroelonesa de tern.
L'atorgant, en aquest cas, era I'abat Tomas Sasserra de qui, e n un anterior Informatiu, en
parlava(11.
El beneficiari de I'esmentada cessi6 era Nicolau Espanyol, fill de Bartomeu, notari guixolenc.

LA NOTARIA.
La darrera part de ['estructura documental
d'aquell temps -que els tecnics anomenen
escatocol- acabava sembre amb la subscripcid
notarial. Després de subscriure el document I'autor
i els testimonis, ho feia ei notari, qui amb la seva
autoritzacib garantia legalment i de forma pública l'acte.
Els primers pergamins del nostre Arxiu Histbric varen ser redactats i subscrits per clergues.
S'ha de tenir en compte que el saber -també
el saber escriure, i fer-ho en llatí!- era un privilegi mes de I'estament feudal il.lustrat i,per tant, havien de ser monjos o preveres els qui, al principi,
actuessin com a escrivans per redactar i autoritzar els instruments públics.
Als pergamins del nostre Arxiu hi trobo: '
[I] htruspresbifer scripsit (1181). Trasllat del 1194.
[21 Petrus presbiter qui hoc scripsir (1187).
[31 Arnallus suhdiaconus qui boc scripsit (1190).
{Ermengaudus presbiter et pub/icus scriptm
Gerunde subscribo). (1227) .
141 Arna//us presbiter qui hoc scripsif I1201).
151Petrus levitar capellanus publicusque notarius
guixallensis hoc scrIpsit ( 122 7 1.
161 Petrus levita publicusque notarius guixallensis
hoc scripsit die et anno guo supra (1231).
[71 S.M. Anrnatdi Blanchi pr~sbiteriqui hoc scrip
sit die et annia (1242).
181 Jacobus Pedriniani boc scripsit mandato Gui
lelmi capellani pub/ici notarii guixal/ensis
(1258).
191 Jacobus Pedriniani boc scripsit mandato Gui
lelmi capellani publici notari Guixal/ensis.
E p Gui/eIrnuscape/lanuspublicusque notarius
guixa/lensis scribo (I 2 5 9).

Sancti k t r i de Gallicantu, qui hoc scripsit

(1275).
[I 11 Signurn Batbolomei lspani publici Sancti Felicis G ~ ~ ~ ~ l nofarii
l e n ~qui
i shpc scrjmit et clausit
die et anno prenotatis. (1277 ) .
Al pergami rrÚrn.[5] del 1227ja hi figura, doncs,
el m o l nofarius públic, al cbstat de capell8.
El 1258 i el 1259 18 i 91 Jaume de Pedrinya - -.
sense professi6 eclesGstica que hi consti- escrivi
els documents qmmanament de Guillem, capella i notari guixolencn.
Sembla, doncs, que s'havia separat el fet d'escriure'n -que ho faria ja un laic- de la titularitat
que encara ostentava un eclesi~stic.
I, m d t abans del que Hurtebise assenyala(21,
trobem entre la documentació de Sant Feliu secularitzat el carrec de notari. Concretament, I'any
1277 (pergamí nÚm.[lll) Bartomeu Espanyol, com
a notari, garantia un instrument: públic pel qual
Sabbetcs} d8Alestde Sant A m a n ~constitui'a la dot
i legítima de la seva filla Guillelma.
I encara que a partir de llavors (1277) no tornh a exercir, com a notari públic, cap clergue, el
Monestir -en la persona del seu abat- es reserva el monopali de la notaria, i d'aquesta manera
en la Baixa Edat Mitjana els notaris guixolencs hagueren d'escripturar sempre que actuaven per
Irauforitar de I'abat.
En signar-se, el 1354, la concordia per la qual
Sant Feliu esdevindria en part vila reial -associada
a la ciutat de Girona-, I'abat hi féu constar:
eltem que la notaria del dit lloch e de ses termens sia del dit Monestir qui ara es e per temps
sera e non altre puxe metre e crear notari i e notaris hun e molts. Lo quid notari puxe hage e degel
fer e fassa totes cartes e testalnenfs protestacions
apelfacions replicacions tudaries cures actories e
totes alrres scripfures publiquess de ques fassa
carta publica. Entant que1 dit notari o notaris e non
altre en /o dit lloch de Sanf Feliu e termens de
aquell f a ~ ae fer puscha e dege totes scriptures
de ques f a p carta publicaw.
ltem que dins 10 dir lloch e termens de Sant
Feliu negun notari substituir ne havent auctoritatL
reyal sino tensolament 10 notari del dit abat no gos ;
pusca ni dege pendre o fer negwns testaments ne -cartes publiques ni /eshi puxa fer fer...w (41.
Tot i que el notariat guixolenc depengué, doncs,
del monestir, s'observa una certa tendGncia a ferlo hereditari -familiar--, dit cirrec; com ho fou
en el cas dels Espanyol, Bartomeu j Nicolau.
-:I
Bartomeu Espanyol n'exerci almenys des de _I1277 -com he dit abans- i fins I'any 1317, data ' ' ' .
de la darrera dacumentacib subscrita per ell i c&- =
--.
servada en aquest Arxiu.
-
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En la seva abskncia, actuava a Sant Feliu Guillem Vidal, notari públic de la vila i port reial de
PalarnÓsl5~.
Nicolau Espanyol succeí el seu pare en la notaria. El 7328 subscrivia un instrument pdblic, i el
1337 el darrer de la secció de pergamins. Sembla,
doncs, que regi la notaria poc temps.
En el testament de Ramon de Bell.lloc, hebdarnadari de Santa Cristina d'Aro (13011, en que el
Seu pare actuá alhora com a notari i marmessor,
Nicolau en fou un dels beneficiaris@). 1 en I'establiment, objecte del nostre comentari, ho era d'un
solar que llindava amb les cases del seu pare.
De la qual cosa, se'n despren que les perssnes que gaudien de la confianqa de I'abat benedicti per poder exercir la funcid notarial, assolien
una posici6 sbcia-econbrnica privilegiada.
A partir de 1338 Jaspert Roig succel Nicolau
Espanyol i regi la notaria guixolenca al llarg de gairebe tot el segle XIV, fins al 1391. Testimonis de
la seva extensa actuaci6, en són els seus manuals
de protocols, nombrosos, que es conserven a IrArxiu Histbric de Girona..
Draltra banda, ens consta que el notari Roig vivia i despatxava a la Placa(7).
Durant el segle XV la famflia dels Gallart acapararen la titularitat de la notaria de Sant Feliu. El
1394 el notari Raimon Gallart (Gayartl ja hi figurava com a substitut, {rauctoritate domini abbatis),
de Jaume Aymeric, notari pÚblidBl, i dos anys
més tard hi constava com a titular.
Desprks, deixant de banda tots els substituts,
amb Raimon regentaren la notaria guixolenca Pere, b r e Fhlix, Miquel..., tots de I'ascendencia
Gallart.

MES N O T ~ ~ EDE
S LA CAPELLA DE SANT
NIC'ClL&U.
En un anterior butlletí[9] donava una dada important pel que fa a la construcció de la capella
de Sant Nicolau. E1 1305 es parlava ja de I'obra
de dita esglhsia, com a fons ecmomic destinat a
la seva conservaci4 sense excloure'n la possibifitat que fa seva construcci6 no hagués encara finalitzat del tot.
Pel que fa a la situaci6 de I'esmentada capella
-ultra la dada referent a I'església nova o gbticaI'emplaqarnent de Irimmoble, objecte de I'establiment aquí comentat, penso que pot ser molt
important.
El document literalment diu:
~Establirni er donem perpetualment a tu, Rlicolau Espanyol, fi//de Bartomeu Espanyol escriva
de /a vila de Sant Feliu de Guíxols, i als teus i a
qui vo/guessis, un solar o espJ de terra nostra situat a la Mofa del nostre Monestir i a tocar fes cases del reu pare. Aquest solar o pati des d'antic
havi& estat fossat. De manera que afronta a orient
amb les cases del teu pam i, en part, amb f ksgfé-

sia de Sant Níco/au; a migdia amb les parets de
/ r&sgIe^sa
nova; a accident amb la Mota de1 Monestir i a cer9 amb una paret feta a&#, a I'esmentat vall, de manera que s'aguanta amb la paret de
I'esglBsia de Sant Nicolam~
Les afrontacions del solar concedit en rkgim
d'enfiteusi a Nicolau Espanyol ens proporcionen,
doncs, noves notícies.
En primer lloc, el 1317 ja es parlava de les parets de I'esgl&sia hova, 6s a dir de les parets corresponents a I'ampliaci6 de I'esgl8sia romenica o
a la construcció de la part gbtica del temple del
monestir.
Aq<uestesparets noves eren al sud del solar.
A ponent hi havia la Mota i a I'est la capella de Sant
Nicolau.
De direcció NE venia una paret, feta al fossat,
que s'aguantava amb la paret de I'església de Sant
Nicolau.
Sant Nicolau estava, doncs, molt a prop del vall
de les muralles, funció que amb aquella paret feia
la riera del Monestir.
Que dita església es trobava malt a prop de la
muralla, ho sabiem ja per un altre pergami del
1534, quan els jurats de la vila exposaren al Ilegat de la Santa Seu que era a Barcelona, Pere cardenal diaca de Santa Maria de Cosmedín, el perill
que significava per a Sant Feliu la capella deSant
Nicolau: <;Extra murs d'aquella vifa hi ha una cap e h , construiifa des de fa moft temps sofa fa invocació de Sant Nicolau, que és tan a prop d'aque//esmural/es que des d'ella [la capella] es pot facilmenf expugnar les muralles i accedir als seus

habitants...N.
Per altra banda, també sabíem que el fossat exterior a les muralles estava dotat, pel canto de fora, d*una paret de dues canes d'altrlol.
Així, doncs, respecte al solar cedit, la capella
de Sant Nicolau era a sol ixent, tocant la paret del
fossat de les muralles, mentre que les pare3s de
I'esglbsia gbtica eren a migdia i a ponent hi havia
el cementiri de la Mota.
Angel Jimknez
Arxiver Municipal
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1317, desembre, 13, Sant Feliu de Guixols.
de Ikbaf
Sasserra s
de Níco/au Espanyol.

nete barchinone de terno censuales pro evictione
autem et legali quirentias ac omni dampno et interessa et quod predictun stabilimemum faciarnus
tibi et tuis bonum tenere et habere atque in pace

bus et pertinenciis suis ac omnibus melioramentis et augmentis
que ibi fieti potuerint sicut melius
dic¡ vel intelligi potest ad tuum
tuorumque bonum et sanum in-.
tellectum ad omnes tuas tuorumque voluntates perpetuo faciendas. E t sic mitimus t e in presenti
i n corporalem et vacuarn possesionem ve! quasi totius stabelimenti supradicti.
Dando et sedendo tibi et tuis omnes voces, jura et rationes, ac
omnes acciones ibi vel inde nobis et nostro monasterio competentes vel modo aliquo cornpetituras quanturn ad propietatem,
salvo tamen jure, dominio et censu predicti rnonasterii semper in
omnibus et pro omnia. Gui dabitis
inde t u e t tuis anuatim in festo
Sancti Felicis duos denarios mo-
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