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1. INTRODUCCIÓ, OBJECTIUS I METODOLOGIA
1.1. Introducció
El terme de la Palma es troba al sector més alt i septentrional de la comarca de la Ribera
d’Ebre, límit amb les Garrigues, de la qual la separa una estreta franja del terme de Flix
que segueix pel riu de la Cana, i límit també del Priorat. Té al nord les poblacions de
Bovera, la Granadella i Bellaguarda; a l’est, la Bisbal de Falset i Cabacés; al sud, la Torre
de l’Espanyol i Vinebre i, a l’oest, Flix.1 La vila està situada damunt d’un altiplà entre la
vall de les Peces i el barranc de la Font Vella.2
Un cop completada la conquesta de la Catalunya Nova a la segona meitat del segle XII
es procedí al repartiment de l’espai conquerit d’acord amb els compromisos pactats entre
les distintes hosts feudals. El 1154, Ramon Berenguer IV cedí Flix i els seus termes al
cavaller genovès Bonifaci de Volta. Fou en aquest moment quan s’endegà un procés
d’assentament de colons o de famílies cristianes, tot seguint una dinàmica de substitució
de la població indígena. El comte de Barcelona atorgà als musulmans de la Ribera d’Ebre
una carta de seguretat que els permeté mantenir una part de la població indígena
segregada i sotmesa; és aquest el cas de Flix, on hi romangué una comunitat musulmana
de dimensions considerables organitzats jurídicament en una aljama.
Els genovesos dominaren Flix i els seus termes fins el 1257, quan Jaume I recuperà el
domini i en feu donació a Teresa Gil de Vidaure. El 1262, Teresa Gil vendria la baronia
al ciutadà i antic batlle reial de Lleida, Arnau de Bosc; és en aquest document de venta
en que trobem citat per primera vegada el lloc dit Ça Palma. La família de Bosc posseí la
baronia fins el 1381, any en que li fou confiscada. Sota domini novament de la corona, el
1382 el rei ven la baronia a Francesc de Sant Ciment, també ciutadà de Lleida. La
complicada situació econòmica dels Sant Climent als darrers anys del segle XIV obligà a
la família posar a la venda la baronia, essent comprada per la ciutat de Barcelona el 1398
i adquirida formalment el 1399.
Aquest canvi de possessió comportà, com és habitual. la redacció d’un capbreu. Un
capbreu és una escriptura pública on consta el reconeixement que fa l’emfiteuta dels drets
del seu Senyor directe sobre els immobles que té en domini útil, com a resultat d’un procés
judicial anomenat causa de capbrevació. El capbreu conté, després de l’exposició de la
causa, la relació dels béns afectats, de llur situació, llur superfície i llurs afrontacions, i
dels drets dominicals: prestacions en moneda o en espècie, pagament de lluïsmes,
reconeixement de deutes, règim d’amortització, etc. Sovint els capbreus es feien generals
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dels diversos emfiteutes d’un mateix senyor directe. Constitueixen una font de primer
ordre per als estudis demogràfics, socials, econòmics i onomàstics.3
La font documental amb la que basarem aquesta recerca és el capbreu de Flix, el Mas de
Flix i del lloc de la Palma, redactat l’any 1403. A través de l’anàlisi de les dades aportades
per aquest capbreu podrem conèixer els béns que els habitants del lloc de la Palma
confessen tenir, on es troben i les seves afrontacions, quins drets tenia el senyor i la renta
senyorial que la ciutat de Barcelona havia de percebre per part d’aquests. A grans trets,
doncs, l’objectiu d’aquest estudi és el d’identificar els emfiteutes d’aquest lloc i analitzar
els béns immobles que tenen cedits, ja siguin de tipus urbà o agrari, per tal de poder
conèixer l’organització, les característiques i el funcionament d’aquesta petita comunitat
agrària situada al nord de la Ribera d’Ebre.

1.2. Objectius i metodologia
1. Localitzar fonts escrites referents al lloc de la Palma que continguin informació
toponímica referent als elements que configuren el paisatge.
2. Identificar i reconèixer sobre el mapa actual els diferents elements que configuren la
vila i el seu entorn.
3. Identificar i reconèixer sobre el mapa actual els espais agraris, la xarxa de camins i
altres elements que configuren el paisatge. Diferenciar entre el parcel·lari de secà i el
parcel·lari de regadiu i documentar el tipus de conreu predominant en cadascun
d’aquests espais. Comparar la distribució de la propietat de la terra entre els diversos
emfiteutes del lloc.
4. Realitzar un treball de camp i un reconeixement pels diferents espais documentats amb
la finalitat de reconèixer-los en el paisatge i fotografiar les restes arquitectòniques,
d’enginyeria o altres elements naturals d’interès.
5. Analitzar amb detall els censos que els emfiteutes havien de pagar la ciutat de
Barcelona i reconèixer el seu impacte sobre els habitants de lloc.
6. Contrastar les dades demogràfiques aportades pel capbreu amb les xifres obtingudes a
través dels diferents fogatges de l’època.
Per donar resposta a les qüestions plantejades s’aplicarà una metodologia basada en
l’estudi de documentació escrita i el treball de camp per tal d’identificar i localitzar els
seus components en el paisatge actual. La documentació proporcionada pel capbreu
permet identificar molts dels components que configuren l’espai, ja sigui de tipus urbà o
agrari; Per aquest motiu serà necessari transcriure el document i elaborar una base de
dades amb la informació distribuïda en diversos camps: data, nom del confessor, bé cedit
en emfiteusi, topònim i afrontacions. N’ha resultat una fitxer amb un total de 793 entrades.
3
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Pel que fa l’espai urbà identifiquem fins a 108 edificacions dins els límits de la pròpia
vila i el seu entorn més proper, ja siguin habitatges, corrals, estables, cellers, magatzems,
pallisses, etc. La documentació refereix també els límits de la vila, amb els seus murs i
portes d’accés i edificis d’interès com la parròquia o el forn, o espais de recol·lecció
d’aigua, com les basses, les fonts, o els pous.
Pel que fa als espais agraris identifiquem una total de 685 parcel·les de conreu disperses
entre els diferents espais de cultiu del terme. Identifiquem les parcel·les (trossos, peces,
sorts...) juntament amb el topònim del lloc on es trobem i amb el tipus cultiu de cadascuna
d’aquestes (terra campa, vinya, horts...). Els límits d’aquestes parcel·les acostumen a ser
altres espais de cultiu d’altres propietaris veïns, no obstant també trobem referenciats
camins, barrancs, coves, accidents geogràfics i altres edificacions.
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2. EL CONTEXT HISTÒRIC DE LA RIBERA D’EBRE (segles XIIXIV)

2.1. La conquesta feudal
Ramon Berenguer IV dirigí les hosts que van conquerir les Terres de l’Ebre i del Segre a
mitjan segle XII. A Tortosa (1148) va comptar amb la participació de la República de
Gènova, de l’orde del Temple i d’altres aliats; i a Lleida (1149) fou acompanyat pel comte
Ermengol IV d’Urgell.4 Després de les conquestes de Lleida i Tortosa s’ocupà el territori
intermedi; entre 1149 i 1151 una part de l’exèrcit feudal completà la conquesta del Segrià
i ocupà gairebé tota la comarca de les Garrigues. Cap al 1152 s’endinsà al Priorat i inicià
l’expugnació de les muntanyes de Prades; durant l’any següent, l’ofensiva arribaria a la
Ribera d’Ebre i prendria les fortaleses Miravet i Siurana.5 Alfons el Cast i Pere el Catòlic
completarien el domini cristià sobre la Terra Alta i les valls de l’Algars i el Matarranya.6

2.2. El repartiment i la formació de les senyories
Amb el control de l’espai conquerit es procediria al seu repartiment distingint, en
processos diferents, entre les ciutats i l’espai rural, i sobre la base de tres premisses: en
primer lloc, atendre els compromisos pactats entre els aliats, la retribució dels components
de les hosts respectives i la recompensa o reparació de les aportacions financeres, en
segon lloc, les dotacions a l’església, associades a l’organització dels respectius bisbats
(Tortosa i Lleida), segons allò acordat amb les jerarquies eclesiàstiques; i en últim terme,
les concessions de terra com a reclam de colons per posar els fonaments de la
colonització.7
La conquesta i colonització de la Catalunya Nova en la segona meitat del segle XII
representà l’assentament de centenars de famílies de colons cristians de diferents regions
feudals septentrionals. La urgència de la colonització impulsava als senyors a
promocionar l’emigració cap a les regions conquerides mitjançant estímuls i reclams amb
la cessió de privilegis i exempcions continguts en les cartes de població, la majoria de les
quals s’atorgaren entre la meitat del segle XII i el segle XIII.8
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La colonització, entesa com el desplaçament i l’assentament de colons de diversa condició
social i riquesa, resulta ser el contrapunt indispensable de la dinàmica de substitució de
les poblacions indígenes, sotmeses pels conqueridors a un procés d’extinció biològica, en
ritmes i intensitat diferent, segons les circumstàncies. En aquest marc foren signats pactes
de capitulació formalitzats amb els representants dels indígenes com Tudela, Saragossa o
Tortosa, o en un abast regional com el que es va signar amb les comunitats de la Ribera
d’Ebre. En alguns casos, els conqueridors van permetre que es mantingués una part de la
població indígena, segregada i sotmesa, sense deixar de promoure i fomentar,
simultàniament, la captació de colons cristians. Els repartiments i les cartes de poblament
eren, doncs, el reflex de l’extinció dels indígenes –atès que s’adjudicaven els béns d’una
comunitat desapareguda o sotmesa– i, els fonaments de la colonització tota vegada que
establien els termes per a l’assentament de colons.9
En un acte que constitueix una de les seves primeres actuacions a la Ribera d’Ebre
immediata, el comte de Barcelona atorga una carta de seguretat als sarraïns que l’habiten
perquè hi romanguin conservant la seva fe, la seva cultura, el seu dret i la seva
organització política comunitària. No coneixem la data exacta d’aquesta concessió, però
s’acostuma a fixar entre els anys 1153 i 1159.10
Els fogatges dels segles XIV i XV mostren que a les poblacions nord-riberenques de Flix,
Ascó, Riba-roja i Vinebre hi romangueren importants comunitats sarraïnes. No tenim cap
referència que el lloc de la Palma fos habitat abans de la conquesta feudal ni tampoc
constatem la permanència de població musulmana en els segles posteriors.
Entre les principals conseqüències que va sofrir la població musulmana cal destacar de
manera especial la concentració forçosa d’andalusins en determinats nuclis de població
situats a la riba de l’Ebre, una estratègia que responia a la doble intenció dels conqueridors
d’aconseguir un control rígid sobre la població musulmana alhora que garantien
l’explotació dels terrenys més fèrtils de la regió amb mà d’obra experta.11
Pel que fa als repartiments, al territori que avui correspon a les comarques de la Terra
Alta i la Ribera d’Ebre, el comte de Barcelona establí sis districtes senyorials: quatre de
l’orde del Temple i posteriorment de l’Hospital de Sant Joan, i les dues laiques, la des
Castellvell-Entença i la de Flix i la Palma.12
Primerament, el 24 d’agost de 1153, Ramon Berenguer IV dóna el castell i termes de
Miravet a l’orde del Temple donant inici a la presència templera a de la Ribera d’Ebre i
la Terra Alta. Després segueixen les donacions dels castells i termes d’Orta el 1177 i
d’Ascó i Riba-roja, aquesta última confirmada el 1182. Els territoris templers es
divideixen des d’un principi en tres districtes: la batllia de Miravet i les comandes d’Orta
9

Virgili, Antoni. «Gent nova. La colonització feudal de la Catalunya Nova (segles XII-XIII)». Butlletí de
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i Ascó. El 1307 s’inicia un procés que duu a l’extinció de l’orde, que s’aboleix
definitivament el 1312. El mateix 1307 la Corona assumeix interinament el domini i
l’administració dels béns del Temple, fins que el 1317 els antics territoris templers son
traspassats a l’orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem13
Per la seva banda, Móra, Garcia i Tivissa, reberen de Ramon Berenguer IV, en una data
compresa entre 1153 i 1159, una carta de protecció i seguretat, juntament amb diverses
franquícies i garanties de llibertat i religió. El senyoriu d’Entença neix el desembre de
1174 per la donació del rei Alfons I a Guillem de Castellvell, com a pagament i retribució
pel seu ajut en la conquesta i la repoblació de la zona tortosina. Els territoris de Móra,
Tivissa, Garcia i Marçà son desmembrats dels territoris que depenien directament del rei
i atorgats solemnement a través d’un document que assegura el lligam amb la corona
mitjançant una relació feudal.14
Per últim, el 4 d’octubre de 1154, Ramon Berenguer IV dóna en féu al cavaller genovès
Bonifaci de Volta, en agraïment pel seu ajut prestat en la conquesta, dues terceres parts
del castell i la vila de Flix, amb els seus termes i pertinences, mentre que el comte es
reserva l’altra tercera part.15 Ramon Berenguer IV cercà l’ajut de la República de Gènova
pel seu potencial militar i reconegut prestigi arreu del Mediterrani. La guerra era un
instrument eficaç per a l’establiment de mercats, factories comercials i ports francs, i els
genovesos saberen rendibilitzar aquesta estratègia, com evidencien la multitud de
colònies, mercats i consolats instal·lats al llarg i ample del litoral. El Comú de Gènova es
comprometia a participar en l’assalt de Tortosa al costat de Ramon Berenguer IV, el qual
rebrà dues terceres parts de totes les conquestes conjuntes. Un cop conquerida la ciutat,
molts d’aquests genovesos van romandre a Tortosa i van ser partícips i protagonistes de
la nova societat que s’hi desenvolupà, malgrat que el Comú va vendre la seva proporció
quatre anys després16
En conclusió, tant el procés de concentració de persones en determinats nuclis de ribera,
com el posterior procés de colonització van ser promoguts pels poders feudals que havien
contribuït en les conquestes des de mitjan segle XII i s’havien vist beneficiats pell treball
dels camperols, que era la finalitat última del model de societat imposat pels conqueridors.
Les relacions de dependència imposades per la senyoria i acceptades pels habitants dels
diversos llocs de la zona van ser les que van marcar l’evolució de les comunitats rurals
cristianes i musulmanes al llarg del segle XIII i les que van donar forma al model de
societat que es va desenvolupar al territori de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta després de
les conquestes de Ramon Berenguer IV.17
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Repartiment de les senyories a la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. FONT: Serrano Daura, Josep. Senyoriu i municipi a la
Catalunya Nova (segles XII-XIXI); Volum I.
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2.2. La Baronia de Flix i la Palma
L’antiga baronia de Flix i la Palma comprenia uns territoris coincidents aproximadament
amb els actuals termes municipals de Flix i la Palma d’Ebre, a un i altre marge del riu
Ebre, a la comarca de la Ribera d’Ebre. 18 Aquests territoris limiten, pel nord, pel nord
amb les comarques del Segrià i les Garrigues i, per l’est, amb el Priorat.

Localització dels dominis de la Baronia de Flix i la Palma. FONT: ICGC

2.2.1. El domini genovès: la família de Volta (1154-1157)
El 4 d’octubre de 1154, Ramon Berenguer IV fa donació feudal del castell i termes de
Flix al cavaller genovès Bonifaci de Volta, en agraïment per l’ajut que li ha prestat en la
conquesta de la zona que comprèn Tortosa amb la reserva d’un terç dels seus béns i
rendes. La donació comtal de 1154 es confirma i amplia en la seva totalitat l’any 1157 i
es fa extensiva a Gasquet de Volta, fill de Bonifaci. Aquest últim acte rep la confirmació
reial els anys 1171 per Alfons I, i el 1217 per Jaume I, a favor dels successors de Bonifaci
i Gasquet de Volta.
En documentació tortosina dels anys 1173 i 1178 figura un marquès de Flix, i en un de
1176 apareix un Ennec de Flix. No dubtem que s’està fent referència en un i altre cas al
senyor de la baronia de Flix. El cas és que Bonifaci de Volta el succeeix el seu fill Gasquet
vers el 1157, i a aquest possiblement l’indicat Ennec de Flix, pot ser que la confirmació
reial de 1171 es fes al seu favor.
18
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Desconeixem altres descendents fins que el 1233 apareix un Humbert de Volta com a
senyor de Flix, que també és ambaixador de la República de Gènova a la cort de Jaume
I; també en aquest cas és probable que la confirmació reial del domini sobre la baronia de
1217 s’hagués fet al seu favor com a hereu d’aquell Ennec de Volta o de Flix. A Humbert
de Volta el succeeix a la baronia un nét del mateix nom, segons confirmació reial de 4 de
febrer de 1257, però poc després el nou senyor se’n desprèn, suposem que per la venda
dels seus drets, a favor de Jaume I.19

2.2.2. El domini reial: Jaume I i Teresa Gil de Vidaure (1157-1262)
Jaume I recupera el ple domini sobre el castell de Flix i els seus termes el 1257 per cessió
del successor de Bonifaci de Volta; al cap de poc temps, el 18 d’agost del mateix any, el
monarca en fa donació a Teresa Gil de Vidaure.20

2.2.3. El domini lleidatà: la família de Bosc (1262-1381)
L’1 de desembre de 1262 Teresa Gil, amb la perceptiva autorització reial, ven la baronia
a Arnau del Bosc, ciutadà i antic batlle reial de Lleida. D’aquest document de 1262, cal
destacar que s’hi cita per primera vegada el lloc habitat de Ça Palma, i des d’aleshores la
documentació que coneixem acostuma a referir-se ja a la baronia de Flix i la Palma.
Pericó del Bosch, nét d’Arnau de Bosc, atorga el 1308 a la universitat i vassalls dels
termes de Flix (creiem que amb inclusió dels de la Palma) un privilegi amb el qual aprova
antics usos, concedeix nous capítols de costums i al mateix temps hi reconeix la vigència
del dret de Tortosa. Un altre Arnau de Bosch intenta fer una nova població en un terme
menor de la baronia conegut com el Mas de Flix, segons una carta que concedeix el 8
d’agost de 1345. La família de Bosch posseeix la baronia fins al 1381, any en que li és
confiscada i el seu titular és empresonat per uns enormes delictes i crims que malgrat tot
desconeixem amb exactitud .21
En el fogatge de 1358, Salvador de Bosc, fill d’Arnau de Bosc, difunt ciutadà de Lleida,
reconeix tenir als llocs de Flix i de la Palma un total de 196 focs.22 Per als anys posteriors,
alguns historiadors locals proporcionen altres xifres que caldria contrastar amb certa

19

Serrano Daura, Josep. «Els costums de Flix, una baronia de Barcelona». Barcelona quaderns
d’història, 5, 2001: 87-89.
20
Serrano Daura, Josep. «Els costums de Flix, una baronia de Barcelona». Barcelona quaderns
d’història, 5, 2001: 90.
21
Serrano Daura, Josep. «Els costums de Flix, una baronia de Barcelona». Barcelona quaderns
d’història, 5, 2001: 90.
22
Pons Guri, Josep M. «Un fogatjament desconegut de l’any 1358». Butlletí de la Reial Acadèmia de
Bones Lletres de Barcelona, 30, 1964: 125.
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cautela. Segons el fogatge de 1365 Flix tindria 103 focs i la Palma 6223; mentre que en el
de 1378 Flix en tindria 35, el Mas de Flix 5, i la Palma 28.24

2.2.4. El domini lleidatà: la família Sant Climent (1382-1398)

Sota domini novament de la corona, el 21 de juny de 1382 el rei ven tots els dominis de
Flix, inclosos la Palma i el Mas de Flix, a Francesc de Sant Climent, també ciutadà de
Lleida, per un preu de 9700 florins d’or d’Aragó; i ja el 14 d’agost del mateix any el
monarca n’ordena que es faci la presa de possessió.25
Els Sant Climent era una de les famílies més poderoses de l’oligarquia urbana de Lleida
des de mitjan segle XIII a la darreria del XIV; s’havien enriquit amb el comerç, el préstec
i l’explotació dels senyorius territorials que havien adquirit; pertanyien al grup de famílies
que monopolitzaven els càrrecs municipals, les dignitats del capítol de la catedral i altres
càrrecs de l’Estudi General.26
El 1382 que el terme de Flix passa íntegre a la vegueria de Tortosa fins al riu Ebre, pel
marge dret, mentre el marge esquerre amb els termes de la Palma i del Mas de Flix formen
part definitivament de la vegueria de Lleida.27
Des de la fi del segle XIV la família es trobava en una situació econòmica precària,
completament endeutada.28 Finalment, per nombrosos deutes, la baronia és embargada i
posada a la venda a instàncies dels creditors de Sant Climent. 29

2.2.5. El domini de la Ciutat de Barcelona (1399-1708)
Els consellers de Barcelona decideixen participar i intervenir en la subhasta: el 25 d’abril
de 1398, el Consell de Cent acorda comprar-la per 15.000 lliures jaqueses, la baronia
s’adjudica a Barcelona i la seva adquisició es formalitza en un document del 7 de juny de

Escolà, Rossend. Guia de la Palma d’Ebre (Ribera d’Ebre). Llibres de la Medusa, 24, Diputació de
Tarragona, 1984: 13.
24
Ciuraneta, Joan. La Palma. Documents i records. Montblanc: Impremta Recasens, 1987: 21
25
Serrano Daura, Josep. «Els costums de Flix, una baronia de Barcelona». Barcelona quaderns d’història,
5, 2001: 91.
26
Ferrer i Mallol, Maria Teresa. «Flix, un port fluvial blader per a Barcelona. La compra de la Baronia de
Flix i La Palma l’any 1400». Acta historica et archaeologica mediaevalia, 23, 2002: 470.
27
Serrano Daura, Josep. «Els costums de Flix, una baronia de Barcelona». Barcelona quaderns
d’història, 5, 2001:91.
28
Ferrer i Mallol, Maria Teresa. «Flix, un port fluvial blader per a Barcelona. La compra de la Baronia de
Flix i La Palma l’any 1400». Acta historica et archaeologica mediaevalia, 23, 2002: 471.
29
Serrano Daura, Josep. «Els costums de Flix, una baronia de Barcelona». Barcelona quaderns
d’història, 5, 2001: 91.
23
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1399. Així doncs, la ciutat pren possessió com a nou titular baronial el 4 de desembre de
1400.30
L’interès de Barcelona per adquirir aquests llocs i termes radica en les necessitats
d’assegurar el transport i l’abastament de cereals.31 Durant anys, Barcelona havia vist
assegurat el seu proveïment de blat als mercats tradicionals de Sardenya, de Sicília i del
Llenguadoc. A la darreria del segle XIV, ja feia temps que Sardenya no podia complir la
seva funció de graner de Barcelona a causa de la guerra; l’enfrontament amb els Arborea
des de mitjan segle XIV havia privat als catalans de les terres bladeres sardes i de la
possibilitat de comprar gra a Oristà. Aquelles circumstàncies havien mostrat cruament la
necessitat d’assegurar l’arribada a Barcelona del blat aragonès o navarrès i castellà que
seguia el camí de l’Ebre. Però aquesta via de proveïment era mediatitzada per Tortosa,
que controlava el comerç de blat quan arribava al tram final del seu llarg trajecte fluvial.
A parer de la ciutat comtal, Tortosa s’aprofitava de la seva situació per imposar les seves
conveniències a Barcelona. Per això, la notícia que Flix, un port fluvial a l’Ebre, es
trobava en venda suggerí als consellers barcelonins una solució al problema que patia la
ciutat en aquella font de proveïment que era l’Ebre. Atès que Flix es trobava situat sobre
el riu Ebre, però molt més amunt que Tortosa, semblava factible aturar en aquest punt el
blat que la ciutat volgués comprar abans que arribés a Tortosa.
La ciutat comtal decidí, llavors, portar el seu blat per terra de Flix a Salou. Ben aviat,
però, mitjançant un acord amb el comte de Prades perquè li permetés travessar el seu
territori, Barcelona agençà un camí perquè hi poguessin passar carros, des de l’antic
castell de Banyoles, prop de Tivissa, que també fou comprat, fins al lloc anomenat
Guardamar o Miramar, un llogarret situat entre Cambrils i l’Hospitalet, a la costa, i que
la ciutat usà com a carregador; el camí i les obres a Miramar costaren 30000 florins d’or.
També calgué negociar un acord, l’any 1406, amb l’arquebisbe de Tarragona i el capítol
de la catedral per construir el carregador de Miramar o Guardamar i per fer el camí que
hi portava, ja que tenien drets a la plana sota el Coll de Balaguer. El blat era desembarcat
a Banyoles, una mica més avall que Flix, i portat per terra fins a Miramar, on era embarcat
novament i portat per mar a Barcelona. La ciutat construí un porxo a Banyoles per a
descarregar-hi el blat i fortificà un dipòsit i carregador a Miramar, acabat, probablement
pel juliol de 1411.32
La ciutat de Barcelona senyoreja aquesta baronia fins al 1708, amb uns intervals en què
és confiscada per la corona: entre 1466 i 1481 arran de la guerra contra Joan II, i del 1640
fins al 1670 amb la Guerra dels segadors. El mateix ocorre vers el 1708 arran de la Guerra
de Successió a la corona espanyola, bé que aquesta vegada ho és de manera definitiva
atès que el 1718 quan la ciutat demana la devolució de Flix i la Palma el rei li ho nega.33

30

Serrano Daura, Josep. «Els costums de Flix, una baronia de Barcelona». Barcelona quaderns
d’història, 5, 2001: 90.
31
Serrano Daura, Josep. Senyoriu i municipi a la Catalunya Nova (segles XII-XIX). Volum I. Barcelona:
Fundació Noguera, 2000: 85.
32
Ferrer i Mallol, Maria Teresa. «Flix, un port fluvial blader per a Barcelona. La compra de la Baronia de
Flix i La Palma l’any 1400». Acta historica et archaeologica mediaevalia, 23, 2002: 490.
33
Serrano Daura, Josep. «Els costums de Flix, una baronia de Barcelona». Barcelona quaderns d’història,
5, 2001: 90.
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3 EL CAPBREU DE 1403
L’adquisició de la Baronia de Flix i la Palma per part de Barcelona l’any 1399 comportà
la redacció d’un capbreu. El document amb el que basarem aquest estudi és el capbreu de
Flix, el Mas de Flix i de la Palma, redactat l’any 1403 i conservat a l’Arxiu Històric de la
Ciutat de Barcelona (AHCB). Aquest cabreu està redactat amb una escriptura gòtica de
tipus notarial, molt regular, arrodonida i amb algun traç de lletra bastarda. La major part
del document està escrit en llatí medieval, el català tan sols el trobem en l’ordre de
capbrevació i de l’anunci dels drets del senyor.

3.1. Aspectes formals
Com és habitual els capbreus van lligats als canvis jurisdiccionals, en aquest cas el canvi
de jurisdicció es produí el 1399 amb l’adquisició de la Baronia de Flix i la Palma per part
de la ciutat de Barcelona. El capbreu fou manat fer el 8 de març de 1403 pels consellers
de la ciutat de Barcelona a Berenguer Carbó, procurador general del castell i llocs per la
ciutat de Barcelona.
Els emfiteutes del castell de Flix comencen les seves confessions el dia 20 de març de
1403, el 8 de desembre continuen els habitants del Mas de Flix i, per últim, els del lloc
de la Palma reconeixen els seus béns entre els dies 10 i 17 del mateix mes. El capbreu és
iniciat pel notari Jaume sa Carrera, mort l’11 d’abril d’aquell de 1403. Per aquest motiu
els Consellers de Barcelona encomanen a Gabriel Canyelles que en reprengués la redacció
el 26 d’octubre d’aquell mateix any.
La Honorable Ciutat de Barcelona indica que capbrevarà totes les honores i possessions
en els termes del castell de Flix i dels llocs del Mas de Flix i la Palma. Després de
capbrevar les possessions de Flix i del Mas de Flix, el 8 de desembre de 1403, els
testimonis Ramon Batlle, escrivà, Pericó Corretger, fill del Bartomeu Corretger, batlle, i
Joan Solera, saig, són presents davant Gabriel Canyelles, notari, qui comunica
públicament que els consellers de la ciutat de Barcelona, senyora del lloc de la Palma,
ordenen la capbrevació de tots els censos, agrers, senyories i altres drets que li pertanyen
per les dites propietats han de satisfer mitjançant pagament. Tots els habitants hauran de
declarar sota pena de mil sous i per un termini de trenta dies.
Tot seguit, cadascun dels habitants del lloc de la Palma comencen a declarar tots els béns
que tenen cedits en emfiteusi. En primer lloc s’indica la data en què es duu a terme la
confessió, amb els noms del notari, de l’escrivà i del testimoni convocat, tot referenciant
el lloc de residencia d’aquest. Després de jurar davant dels quatre evangelis, l’emfiteuta
reconeix tenir tot un seguit de parcel·les agrícoles i altres béns de tipus urbà, dels quals
s’especifiquen les seves afrontacions o límits. Finalment s’indica la data d’expedició del
document, el nom dels habitants del lloc i el drets que el senyor tenia sobre el lloc.
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Ordre de capbrevació de les propietats dels habitants de Flix, la Palma i el Mas de Flix i de les rendes i drets que la ciutat de
Barcelona té sobre aquests llocs. FONT: Capbreu de Flix, el Mas de Flix i la Palma, 1403 (AHCB).

«Ara orats tot hom generalment que som los Honorables de la Ciutat de Barcelona,
Senyora dels Castells de Fflix e de la Palma e del mas de Fflix per consuatio de les
rendes e drets que la dita ciutat ha e li pertany en los dits Castells e mas haguessen
començat a reconeixer e capbrevar aquells en lo mes de març prop passat en poder
del destret en Jaume sa Carrera quonda notari publich de Barcelona, lo qual capbreu
volem que sia continuat e menat e conclusio deguda, per so l’honrat en Barthomeu
Corrager, batlle en los dits Castells e lochs per la dita Ciutat per manament a ell fet
per los dits Honorables Consellers, mana a tots e sengles homes e fembres, poblats e
habitants en la vila e terme del dit Castell de Fflix e en los termes o lochs de la Palma
e del mas de Fflix qui hagen e tinguen nagunes propietats o altres qualsevol coses per
la dita Ciutat com a Senyora de sussdita en lo terme de dit loch de la Palma, per les
quals li sien tanguts fer ne prestar censos, agrers o part desplets Senyories futures e
altres qualsevol drets que per les dites propietats son tanguts de fer migençant
pagament e mostra de les cartes e titols que de aquelles han en poder den Gabriel
Canyelles, notari publich de Barcelona en aquest acte assignat per ? per los dits
Honorables Consellers, lo qual per lo dit temps, personalment trobaran el lo dit loch
de la Palma. En altra manera, passats los dits XXX dies, los dits Honorables
Consellers en nom de la dita Ciutat, Senyora dessus dita, procuraria contra ells e
cascun d’ells segons de dret sa pertanyera».
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3.2. Els emfiteutes
1. Guillem Jover
2. Guillem Gibert
3. Siuraneta de Cabasers
4. Berenguer Masip de la Bisbal
5. Pere Jover de la Granadella
6. Jaume Oro
7. Ramon Jover
8. Bernad Perello
9. Pere Myro
10. Pericó Berard
11. Pere Jover
12. Anthony Gibert
13. Arnau Gibert
14. Joan Pons
15. Saurina, muller d’en Domingo Jover
16. Ramoneta, muller d’en Pere Gibert
17. Pere Siuraneta
18. Montserrat Vallers o los pubills
19. Pere Vallers
20. Eulalia, muller de Bernad Segarres
21. Montserrat Vallers
22. Pere Llorens
23. Guillem Gombau
24. Pere Mora

25. Guillemona, muller de Arnau Gibert
26. Arnau Siuraneta
27. Fferrer Mora
28. Pere Valles
29. Anthony Pasqual
30. Bramon Gibert

31. Berenguer Jover
32. Anthony Masip
33. Anthony Vall
34. Dominga, muller d’en Pere Bertran
35. Domingo Valles
36. Pasqual Scapolat
37. Bernad Vidal
38. Alegra, muller de Barthomeu Llorens
39. Arnau Siuraneta
40. Perico Vidal
41. Perico Gibert
42. Montserrat Vallers, fill de Valenti
Vallers
43. Ramon Jover
44. Deustajut Scapolat
45. Montserrat Masip
46. Maria, muller de Montserrat Jover
47. Guillem Jaume
48. Pere Tarrago
49. Guillem Vallers
50. Arnau Gibert
51. Pere Vallers
52. Guillem Poli
53. Valenti Valles

54. Pere Gravalosa
55. Dominga, muller d’en Domingo Vila
56. Dolça, muller d’en Pere Masip
57. Anthony Masip e Montserrat Masip
58. Jaume Borrell
59. Perico Vallers
60. Ramon Roser de la Bisbal
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En el capbreu de 1403 consten les confessions d’un total de seixanta emfiteutes,
cinquanta-cinc dels quals son habitants del lloc de la Palma; dels quatre restants, dos son
de la Bisbal, un de Cabacés i un altre de la Granadella. Gran part d’aquests emfiteutes son
homes encara que també identifiquem alguna dona, habitualment vídues que, soles o per
part dels seus fills, fan algun tipus de reconeixement. Sembla força evident que alguns
d’aquests emfiteutes formarien part del mateix nucli familiar.
També identifiquem altres tenidors que tan sols localitzem en les afrontacions de les
propietats dels confessors, encara que no declaren ni reconeixen de manera directa tenir
de cap tipus de bé en domini útil. Aquests son Maimó Miró, els fills de Maimó Miró, els
fills de Jaume Ferrando, el fill de Domènec Vilar i el Rector de la vila.
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Memorial del capbreu de la Palma. FONT: Capbreu de Flix, el Mas de Flix i la Palma, 1403 (AHCB).
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3.3. Buidatge de dades

Data
08/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Un tros de terra campa al Comellar de na Segarra
Un tros de terra a la Cova de l’Arna
Un hort al Toll d’en Feliu
Un tros de terra campa al Tormell
Un tros de terra campa a la Plana d’en Alegre
Un tros de terra campa al Corral del cap de Coma de
vaques
Una peça de vinya plantada al cap del Tormell
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana
Una peça vinya plantada a la Coma d’en Feliu
Un farraginal al Tirador
Un tros de terra campa als Ortals
Una peça de vinya plantada al Sord
Un hort al Rocafort
Un corral prop de la Font
Un corral prop de la Bassa de dit lloc
Un corral fora de la vila
Una casa al lloc de la Palma

Data
10/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Guillem Jover, habitant
del lloc de la Palma (foli
239v)

Límits
Pericó Gibert; Arnau Gibert; Pere Jover
Comú de la Palma; torrent públic; dita cova; garriga
Comú de la Palma; torrent públic; Montserrat Vallès
Pere Tarragó; camí de Flix; Pere Jover
Pere Vallès
Antoni Gibert; Bernat Perelló
Pere Gravalosa; Arnau Ciuraneta
Montserrat Ciuraneta; Montserrat Vallès
Pere Gibert; Guillem Poli; Berenguer Jover
Pere Jover; Montserrat Vallès; fills de Montserrat
Vallès; camí del Castell de Flix
Antoni Gibert; Bernat Perelló; camí de Cabacés
Torrent del Sord; fill de Montserrat Ciuraneta
Antoni Gibert; Bernat Perelló; Pere Tarragó; camí de
Vinebre
Dominga, muller de Pere Bertran; empriu de la vila
Pere Masip; Bernat Perelló; públic de la vila
Arnau Ciuraneta; Pere Llorenç; camí públic
Plaça de dit lloc; Arnau Jover; Bernat Perelló, escrivà
d’aquesta vila; via publica

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Guillem Gibert, fill de
Bernat Gibert (foli 241)

Béns confessats
Una peça de vinya plantada a l’Estinclar

Límits
Pere Ciuraneta; Pere Vallès, notari

Data
10/12/1403

Escrivent

Notari
Gabriel Canyelles

Béns confessats
Un tros de terra campa a la Sisquella

Límits
Comunal de la vila

Data
10/12/1403

Escrivent

Notari
Gabriel Canyelles

Confessor
En Ciuraneta, habitant
del lloc de Cabacés (foli
241)

Confessor
Berenguer Masip, de la
Bisbal (foli 241)

Béns confessats
Una peça de vinya plantada al Coll de la Carabassa

Límits
Fills de Ramon Roser de la Bisbal; Coll de la Carabassa

Data
10/12/1403

Escrivent

Notari
Gabriel Canyelles

Béns confessats
Un tros de terra campa al davall del Molí
Un tros de terra campa al Tormell

Confessor
Pere Jover, habitant del
lloc de la Granadella (foli
241)

Límits
Fills de Domènec Vilar; torrent públic; Berenguer
Jover
Pere Jover
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Data
10/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Un tros de terra campa al sol de Coma de vaques
Una peça de vinya plantada a la Rovina jussana
Una sort de terra a la Covassa
Una peça de vinya plantada al sol de la Coma mitjana
Una sort de terra a la Coma d’en Feliu
Una peça vinya plantada a les Peces
Una era a la Cantanovella
Un tros de terra a sol dels Estoldrans
Un tros de terra campa al sol dels Estoldrans
Casa al lloc de la Palma

Data
10/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Un tros de terra campa al sol de Coma de vaques
Una peça de vinya plantada a la Rovina
Una peça de vinya planta al sol de la Coma mitjana
Un tros de terra a la Coma d’en Feliu
Una peça de vinya plantada a les Peces
Un tros de terra als Farraginals
Una tros de terra amb una part de vinya plantada al sol
de l’Olivera

Data
10/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles

Béns confessats
Un tros de terra a la Penya roja
Un hort a lo Molí
Un tros de terra al Toll de la freixa
Un hort al Toll d’en Feliu
Un tros de terra a la Rovina
Un tros de terra campa al sol de la Coma mitjana
Un tros de terra campa a les Planetes jussanes
Un tros de terra a les Planes d’amunt
Una albereda al Rocafort
Un tros de terra a la Quarterada
Un tros de terra als Comellars
Una sort de terra als Pous
Una sort de terra al Noguer
Una sort de terra a les Sorts
Una peça de vinya plantada al Coll
Una sort de terra campa amb una part de vinya plantada
al Pi ver
Un tros de terra al Domenge

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Jaume Oró, habitant del
lloc de la Palma (foli
241v)

Límits
Ramon Jover
Antoni Masip; torrent públic; Ramon Jover
Arnau Gibert; Ramon Jover
Torrent públic; Arnau Gibert
Bernat Perelló; Ramon Jover; camí del Mas de Flix
Fills de Montserrat Vallès; Bernat Perelló
Arnau Gibert del Bessons; Arnau Gibert; camí de la
Serra
Ramon Jover; Pere Móra
Jaume Borrell; Arnau Gibert del carrer Nou; Pere
Bertran
Bernat Vidal; mur de dita vila; via pública

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Ramon Jover, habitant
del lloc de la Palma (foli
242v)

Límits
Antoni Gibert; Pere Vallès notari; Guillem Gombau;
Jaume Oró
Jaume Oró; torrent públic; Pericó Vidal
Pericó Vidal; torrent públic; Arnau Gibert; camí de
Vinebre
Jaume Oró; Bernat Perelló; Guillem Gombau
Montserrat Vallès; fills de Domènec Vilar; fills de
Montserrat Vallès
Dolça, muller Pere Masip; Berenguer Jover, fills de
Montserrat Ciuraneta; Antoni Masip
Pere Móra; fill de Domènec Jover; camí de la Bisbal

Escrivent

Confessor
Bernat Perelló, habitant
del lloc de la Palma (foli
243)

Límits
Jaume Borrell; torrent públic; Berenguer Masip
Fills de Domènec Vilar; torrent públic; Jaume Borrell,
bassa de dit molí
Pericó Vallès; torrent públic; camí de Vinebre
fills de Montserrat Vallès; torrent públic; Pere Móra
Torrent públic; abeurador del comú; camí de Vinebre
camí de Flix; Antoni Masip
Guillem Poli; Pere Tarragó
Pericó Vidal; Guillem Vallès; Montserrat Vallès
Guillem Jover; Antoni Gibert; Pere Tarragó
Valentí Vallès; Ramoneta, muller de Pere Gibert
Pere Vallès, notari; Guillem Vallès; Valentí Vallès
Pere Vallès, notari
Antoni Masip; camí de Flix; Montserrat Masip
Montserrat Vallès; camí de les Eres; Pere Vallès,
notari; Bernat Segarrès
Arnau Ciuraneta; camí de les Eres; Montserrat Vallès;
Antoni Masip
Fills d’Antoni Jover; Pere Jover; Pere Vallès, notari,
camí de Bovera
Fills de Montserrat Vallès; camí de la Granadella;
Antoni Gibert; fills de Berenguer Masip
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Una peça de vinya plantada al Domenge
Un tros de terra al Clot
Una era a dit lloc
Un tros de terra a la Vinyassa
Una albereda al sol del Sord
Un tros de terra al Sord
Un tros de terra amb oliveres al Sord
Un tros de terra erma a l’Ortiell
Un tros de terra al Coll de la Carabasa
Un tros de terra campa amb oliveres a la Carrera del
Molí
Un tros de terra a la Coma d’en Feliu
Un tros de terra a la Coma d’en Feliu
Una vinya a la Coma mitjana
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana
Un tros de terra a l’Estinclar jussà
Una sort de terra a les Peces
Una vinya i terra campa a l’Estinclar per sobre del camí
Un tros de terra erma a l’Estinclar
Un tros de terra i oliveres al Tormell
Un tros de terra campa al cap de Coma de vaques
Una sort de terra campa al Fossar de fora vila
Un hort a la Sort d’en Ballester
Un viridariu i oliveres a la Bassa del Portal
Una casa (domu) fora de la vila de la Palma
Una casa al lloc de la Palma

Data
10/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Un hort a la Rovina
Un tros de terra campa a la Vall d’en xova
Un hort al Rocafort
Un tros de terra a la Quarterada
Una sort de terra al Pontarró
Un tros de terra campa a la Coma d’en Selva
Un tros de terra campa a la Carrera del Molí
Una era a les Sorts
Un tros de terra a les Sorts
Una peça de terra amb vinya plantada a l’Estinclar
Un tros de terra campa amb una part de vinya plantada
a la Coma mitjana
Un tros de terra campa a Coma de vaques
Una casa al lloc de la Palma, prop lo Portal jussà
Un tros de terra campa en part plantat vinya al Tormell
Un corral fora del lloc de la Palma

Guillem Poli; Montserrat Vallès; camí de la Granadella
Camí de la Granadella; Pere Tarragó
Arnau Ciuraneta; Jaume Borrell; Arnau Gibert del
carrer Nou; camí de les Eres
Pere Vallès, notari; Berenguer Jover; camí de la Bisbal
Domènec Vallès; Arnau Gibert dels bessons
Pericó Gibert; Pere Vallès, notari
Montserrat Vallès; Pericó Vallès
Arnau Ciuraneta
Toll de la Carabassa; Berenguer Masip de la Bisbal
Domènec Vallès; Antoni Vall
Guillem Gombau; Jaume Oró; camí públic
Guillem Gombau; Joan Pons; camí del Mas (de Flix)
Guillem Gombau; fills de Montserrat Vallès
Arnau Ciuraneta; camí del Mas de Flix; Arnau Gibert;
Montserrat Vallès
Montserrat Masip; Pere Móra
Jaume Oró; fills de Domènec Vilar
Guillem Poli; Antoni Masip
Arnau Jover; Montserrat Masip
Camí de Flix; fills de Berenguer Masip
Guillem Jover
Fills de de Montserrat Ciuraneta; dit fossar; camí públic
Guillem Jover; Pere Llorenç; camí públic
Dolça, muller de Pere Masip; Guillem Jover; Pere
Ciuraneta; camí públic
Guillem Gombau; fills de Berenguer Masip; camí
públic
Guillem Vallès; Valentí Vallès; Antoni Masip; les
cases del forn; Guillem Jover; Pere Tarragó

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Pere Miró, habitant del
lloc de la Palma (foli
246v)

Límits
Pere Llorenç; Arnau Ciuraneta; Montserrat Ciuraneta
Arnau Ciuraneta; Montserrat Jover
Arnau Gibert; torrent públic; Déutajudi Escapolat; via
publica
Pere Masip
Arnau Gibert; Joan Pons; Bernat Gibert; via pública
Alegra, vídua de Pere Llorenç
Domènec Vilar; Bramont Gibert
Arnau Ciuraneta; fill de Berenguer Masip; Bramont
Gibert
Pere Vallès; Arnau Gibert; fill de Montserrat Jover;
Arnau Ciuraneta
Arnau Gibert; camí públic; Arnau Jover
Guillem Jover; fill de Pere Vallès
Camí de Flix; Antoni Gibert
Mur de dita vila; via publica; fills de Montserrat Jover;
Arnau Gibert
Domènec Jover, Pericó Vallès
Pericó Gibert; Arnau Gibert, camins públics
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Data
10/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Un tros de terra campa amb una part de vinya plantada
al Tormell
Un tros de terra campa amb una part de vinya plantada
a la Quarterada
Un tros de terra campa amb una part de vinya plantada
al Sord
Una era amb un tros de terra a l’Obac
Un tros de terra campa a la Coma d’en Feliu
Un tros de terra a la Coma de Cabacés
Un corral (ovile) al Pedro
Una casa al Portal jussà del lloc de la Palma

Data
10/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Dos horts a Coma de vaques
Un tros de terra i un Corral al Tormell
Un tros de terra al Comellar de na Segarra
Un tros de terra a Coma de vaques
Un tros de terra a Coma de vaques
Un tros de terra al Tormell
Un tros de terra campa al Tormell
Un tros de terra a la Rovina
Una peça de vinya plantada a la Rovina
Una peça de vinya plantada al Clot perdut
Un tros de terra campa amb un hort tancat a les
Planetes
Un tros de terra campa i un olivar al Pontarró
Un tros de terra campa al Pontarró
Un tros de terra campa al Pontarró
Un tros de terra campa a la Vall dels Pous
Un farraginal a la Costa del Pou
Una sort de terra campa a les Sorts
Un tros de terra campa a l’Obac
Un tros de terra campa a les Peces
Un tros de terra campa al Domenge
Un tros de terra a la Coma d’en Selva
Un tros de terra campa al Rabedor
Una peça de vinya plantada al Tormell
Un corral al Padro
Un corral al lloc de la Palma
Un estable al lloc de la Palma
Una casa al lloc de la Palma
Una era a l’Obac

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Pericó Berart, habitant
del lloc de la Palma (foli
247v)

Límits
Camí de Flix; Pere Vallès
Guillem Poli; Antoni Vall; Ramoneta, muller Pere
Gibert, difunt
Arnau Alegre, difunt; Arnau Ciuraneta
Camí de Flix; Antoni Móra; Pere Tarragó; Jaume
Borrell
Montserrat Vallès; muntanya
Arnau Gibert; Dominga, vídua de Domènec Vilar
Camí públic; Pere Ciuraneta; Pere Jover; Montserrat
Masip
Portal jussà; Fills de Montserrat Jover; Arnau Gibert;
Pere Jover; via pública.

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Pere Jover, habitant del
lloc de la Palma (foli 248
v)

Límits
Arnau Gibert; torrent públic; fill de Domènec Jover;
Ramon Jover; Pericó Gibert
Guillem Jover; Montserrat Masip
Arnau Gibert; Ramon Jover
Montserrat Vallès; Ramon Jover
Montserrat Vallès; Ramon Jover
Guillem Jover; Pericó Jover de la Granadella
Valentí Vallès; torrent públic; Bernat Perelló
Berenguer Jover; Jaume Borrell
Pere Llorenç
Pere Tarragó; Pere Vidal; Antoni Masip; via pública
Antoni Gibert; camí públic; fill de Valentí Vallès
Montserrat Vallès; Pericó Vidal; fills de Montserrat
Jover
Pericó Ciuraneta; camí públic; Montserrat Vallès
Pere Vallès; Antoni Gibert; fills de Berenguer Masip
Guillem Jover; via publica; Montserrat Vallès
Bernat Perelló; Arnau Gibert; Pericó Gibert
Dolça, vídua de Pere Masip; Pere Móra; Guillem
Vallès; Antoni Gibert
Bernat Perelló; Pere Vallès del carrer Nou
Antoni Gibert; Arnau Ciuraneta
Guillem Segarrès; Jaume Borrell
Camí de Cabacés
Arnau Ciuraneta; Pere Gravalosa
Montserrat Masip; Pere Ciuraneta; Berenguer Jover;
camí públic
Guillem Jaume; Bernat Perelló; via pública
Fills de Montserrat Jover; Bernat Perelló; Guillem
Jaume; camí públic; via pública
Pericó Berart; Antoni Gibert; via pública
Pericó Berart; camí públic
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Data
11/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Un tros de terra campa a Coma de vaques
Un hort a Coma de vaques
Un hort al Rocafort
Un tros de terra campa al Pontarró
Una sort de terra a la Mallola
Una albereda al Boscar
Un tros de terra a dit lloc
Un tros de terra campa a l’Obac
Un corral amb una sort de terra al Pedro
Un tros de terra al Domenge
Una peça de vinya plantada al Domenge
Una peça de vinya plantada a les Peces
Un tros de terra campa a les Peces
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana d’avall
Un tros de terra campa a Coma de vaques
Un tros de terra campa amb oliveres a Coma de vaques
Una casa al lloc de la Palma per sota del carrer
Una casa al lloc de la Palma per sobre del carrer

Data
11/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Una albereda al Toll d’en Feliu
Un hort al Rocafort
Un bancal de terra a l’Hort d’en Selva
Una sort de terra fora del mur de dit lloc
Un tros de terra campa al Pla d’en Granyena
Una era amb una peça de terra al sol dels Estoldrans
Una peça de terra plantada de vinya amb una part de
terra campa al Mont Blanquet
Un tros de terra campa al Mont blanquet
Un tros de terra campa als Comallars de na Polia
Un tros de terra campa a les Peces
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana
Una peça de vinya plantada a l’Estinclar
Un corral a la vora de la Bassa, fora de la vila de la
Palma
Una casa al lloc de la Palma

Data
11/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles

Béns confessats
Una peça de vinya plantada al sol de l’Estinclar
Un tros de terra campa a Coma de vaques

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Antoni Gibert, habitant
del lloc de la Palma (foli
250v)

Límits
Fills de Maimó Miró; Guillem Gibert
Pericó Gibert; torrent públic; Pere Jover
Guillem Vallès; Bernat Perelló; Guillem Jover; camí de
Vinebre
Camí de Vinebre; Pere Jover; fills d’Antoni Móra; Pere
Ciuraneta
Bramont Gibert; Guillem Jover
Pere Vallès; Dominga, vídua de Pere Bertran
Pere Vallès; Pere Jover; fills de Berenguer Masip
Pere Jover; Guillem Vallès
Pere Tarragó; Pere Vallès; Alegra, muller de Pere
Llorenç; camí públic
Bernat Perelló; fills de Berenguer Masip; Pere Jover;
camí de la Granadella
Montserrat Masip; camí de la Granadella; fill de Pere
Vallès; Ramon Jover
Fills de Jaume Ferrando, difunt; Arnau Jover
Arnau Jover; Arnau Gibert del carrer Nou
Fills de Montserrat Jover; muntanya
Ramon Jover; Arnau Gibert; fills de Montserrat Vallès
Pere Tarragó; Pere Móra
Fills d’Antoni Móra; Jaume Borrell; Pere Masip
Arnau Gibert; Pere Jover; via pública
Guillem Gombau; Pere Móra; Arnau Ciuraneta; camí
públic o via pública

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Arnau Gibert, habitant
del lloc de la Palma (foli
252)

Límits
Montserrat Vallès; Arnau Gibert; Domènec Vilar
Bramont Gibert; torrent públic; Maimó Miró; camí
públic
Domènec Vallès; Jaume Oró
Arnau Gibert; Bernat Perelló; camí de les Eres; Pere
Vallès
Bernat Perelló; Pere Tarragó; Arnau Gibert; camí
públic
Camí de la Granadella; Bramont Gibert; Antoni Masip
Dominga, muller de Pere Bertran; Bramont Gibert
Bramont Gibert
Domènec Vilar
Antoni Gibert; fills de Montserrat Vallès
Antoni Gibert; Bramont Gibert
Camí de Flix; fills de Maimó Miró; fills de Berenguer
Masip
Fills de Maimó Miró; Pericó Gibert; fills de Bernat
Segarrès; via pública
Antoni Gibert; Pere Jover; Joan Pons; camí públic

Escrivent

Confessor
Joan Pons, habitant del
lloc de la Palma (foli 253)

Límits
Montserrat Vallès; Pasqual Escapolat
Pasqual Escapolat; fills de Berenguer Masip
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Una peça de vinya plantada al Rebollar
Un tros de terra campa a la Coma d’en Feliu
Una casa al lloc de la Palma

Data

Notari

11/12/1403

Gabriel Canyelles

Pasqual Escapolat; Guillemona, vídua d’Arnau Gibert
Bernat Perelló; camí del Mas de Flix; Déutajudi
Escapolat
Portal Jussà; mur de dit lloc; fill de Pere Vallès; via
pública

Escrivent

Confessor
Saurina, vídua de
Domènec Jover. Joan, fill
de dit difunt. (foli 253v)

Béns confessats

Límits

Un hort al sol de Coma de vaques
Un tros de terra campa al Tormell
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana
Un camp a les Saleres
Un camp a l’Olivera
Una casa al cap de vila

Pere Jover; torrent públic; Guillem Vallès
Fills de Montserrat Jover; fills de Maimó Miró
Arnau Gibert
Jaume Borrell; Arnau Gibert; Berenguer Jover
Jaume Oró; Antoni Masip; camí de la Bisbal
Bonanat Masip; Antoni Vall, Dominga, muller de
Pere Bertran; mur de dit lloc; via pública

Una casa al Carrer Nou

Ramoneta, vídua de Pere Gibert; mur de dit lloc; fill
de Domènev Jover; via pública

Data
11/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Valles

Béns confessats
Un hort al sol de Coma de vaques
Un bancal de terra campa a la Quarterada
Un tros de terra a la Quarterada
Un tros de terra campa a la Quarterada
Una peça vinya plantada al Rebollar
Una era de terra al costat de a la Bassa de l’Obac
Una casa al lloc de la Palma

Data
11/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Ramoneta, vídua de Pere
Gibert habitant lloc la
Palma (513, foli 254v)

Límits
Guillem Gombau; torrent públic; Pericó Gibert
Bernat Perelló; Valentí Vallès
Bernat Perelló; Guillem Jover
Camí de Flix; Berenguer Jover; Guillem Jover
Bernat Perelló; Montserrat Vallès; camí del Mas de
Flix
Pere Tarragó; fill d’Antoni Móra
Fills de Montserrat Jover; mur de dit lloc; Saurina,
vídua de Domènec Jover; via pública

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Pere Ciuraneta, habitant
del lloc de la Palma (foli
255)

Béns confessats
Un tros de terra campa a la Penaroja
Un hort a Coma de vaques
Una albereda amb un tros de terra campa al Pontarró
Una peça vinya plantada al Sord
Un tros de terra campa amb una part de vinya plantada
al Mont blanquet

Límits
Ramon Jover
Ramon Jover; Antoni Vall; torrent públic
Pere Vallès; Pere Jover
Domènec Vilar; camí de Cabacés
Pericó Gibert; Guilllem Jaume; camí de la Granadella

Un tros de terra campa al Coll de la creu

Montserrat Vallès, fills de Berenguer Masip; camí de la
Granadella
Antoni Masip
Pere Llorenç; fill de Bernat Gibert
Montserrat Vallès; Déutajudi Escapolat; Bernat Perelló;
camí públic
Montserrat Masip; Pere Jover; Ramon Jover; via
pública
Montserrat Vallès; mur de dita vila; fills de Montserrat
Jover; via pública

Un tros de terra campa a les Peces
Un tros de terra erma a l’Estinclar
Un bancal de terra a dit lloc, prop de la Casa d’en
Engans
Un corral al Pedro
Una casa al lloc de la Palma
La quarta part del forn del lloc de la Palma
Un pati de cases al lloc de la Palma

Pere Valls; Pere Bertran; via pública
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Ha de pagar com a cens anual una gallina el dia de
Nadal.

Data
11/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles

Béns confessats
Un hort al Toll d’en Feliu
Una peça de vinya plantada al Clot perdut
Un hort a la Rovina
Un tros de terra campa al Tormell
Un tros de terra campa a la Coma mitjana
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana
Un tros de terra campa a la Coma d’en Feliu
Un tros de terra campa al Coll
Un tros de terra campa al Pou Veïnal
Un farraginal al Tirador
Un tros de terra campa a les Sorts
Un tros de terra campa als Freginals
Una sort de vinya al Domenge
Un tros de terra campa amb una part de vinya plantada
al Domenge
Un tros de terra campa a les Peces
Un tros de terra campa al Coll dels Millars
Un tros de terra campa a les Peces
Un hort damunt de la Font
Un corral al Tirador
Un corral al Tirador
Una casa al lloc de la Palma

Data
12/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Una peça de terra campa amb albereda al Toll d’en
Feliu
Un tros de terra campa al Toll d’en Feliu
Un tros de terra campa amb oliveres amb una part de
vinya plantada a la Quarterada
Un tros de terra campa a les Sorts
Una sort de terra campa al sol de les Peces
Mig bancal de terra campa a les Peces
Una sort de terra damunt de la Font
Una peça de vinya plantada al Tormell
Una casa al lloc de la Palma

Escrivent

Confessor
Antoni Vall, tutor del seu
fill Montserrat Vallès,
difunt, habitant del lloc de
la Palma (foli 256)

Límits
Guillem Jover; torrent públic; Bernat Perelló
Arnau Gibert; Pere Llorenç
Torrent públic; Montserrat Masip
Pericó Jover de la Granadella
Antoni Escapolat; Bernat Perelló
Guillem Gibert; Berenguer Jover
Bernat Perelló; Camí del Mas de Flix
Camí del Mas de Flix; Antoni Vall; Guillem Jover
Guillem Jover; Valentí Vallès
Pere Vallès; Antoni Vallès; Pere Jover; camí públic
Guillem Jover; Montserrat Masip; mur de dit lloc; camí
públic
Montserrat Jover; Valentí Vallès; Arnau Gibert;
Déutajudi Escapolat
Domènec Vilar; Pere Llorenç, camí de la Bisbal
Montserrat Vallès; Bernat Perelló
Fills de Berenguer Masip; Arnau Ciuraneta; Jaume
Ferrado; camí de Bovera
Jaume Oró
Bernat Segarrès; Pere Vallès
Antoni Masip; Jaume Oró; Eulàlia, muller de Bernat
Segarrès
Pere Vallès; Pere Vallès; camí públic
Fills de Montserrat Jover; Alegra, muller de Pere
Llorenç; Arnau Gibert; camí públic
Domènec Vilar, Pere Móra; camí públic
Pere Ciuraneta; mur de dit lloc; Montserrat Vallès; via
pública

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Pere Vallès, habitant del
lloc de la Palma (foli 258)

Límits
Domènec Vilar; Pericó Vallès
Torrent públic; albereda de Pericó Vallès
Dolça, vídua de Pere Masip; Dominga, muller de Pere
Bertran
Déutajudi Escapolat; Arnau Gibert; fill de Maimó
Miró; camí públic
Arnau Gibert; Pere Móra; fills de Montserrat Vallès;
Dominga vídua de Pere Bertran
Pere Jover; Jaume Borrell
Pere Vallès, notari; Montserrat Vallès; camí públic
Pericó Berart; Guillem Jover; Guillem Vallès
Fills de Montserrat Vallès; Montserrat Vallès; Eulàlia,
muller de Bernat Segarrès; via publica

26

Data
12/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles

Béns confessats
Un tros de terra campa al Quadró
Un tros de terra campa als Pous
Un tros de terra campa a les Sorts
Una albereda amb terra campa de terra campa al
Pontarró
Una peça de vinya plantada als Comellars
Un hort al Rocafort

Escrivent

Confessor
Eulàlia, muller de Bernat
Segarrès, habitants del
lloc de la Palma (foli 258
v)

Límits
Pere Vallès, del carrer Nou, Berenguer Jover; camí de
les Eres; fill de Berenguer Masip
Guillemona, muller d’Arnau Gibert; Pericó Vallès
Bernat Perelló; Pere Vallès, notari; Bernat Gibert; camí
de les Eres
Joan Pons; Pere Vallès, notari

Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana
Una casa al lloc de la Palma

Antoni Vall; Pere Vallès, notari
Guillem Jaume; torrent públic; Valentí Vallès; camí de
Vinebre
Camí de Flix; Montserrat Masip
Montserrat Vallès; Pere Vallès; via pública.

Data
12/12/1403

Escrivent
Ramon Batlle

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Confessor
Montserrat Vallès,
habitant del lloc de la
Palma (foli 259v)

Béns confessats
Un tros de terra campa a la Penaroja
Un tros de terra campa a la Cova de l’Arna
Un tros de terra campa al sol de l’Estinclar
Un tros de terra campa al sol de Coma de vaques
Un comellar de terra campa a Coma de vaques
Un tros de terra campa a Coma de vaques
Un tros de terra campa erma a l’Estinclar
Un tros de terra campa a la Coma Mitjana

Límits
Torrent públic; Jaume Borrell; Pere Ciuraneta
Torrent públic; Guillem Jover; Arnau Gibert
Fills de Domènec Vilar; Joan Pons
Valentí Vallès; Pere Jover
Ramoneta, víuda de Pere Gibert; Pasqual Escapolat
Camí del Castell de Flix; Arnau Gibert
Arnau Jover
Bernat Perelló; Ramoneta, viuda de Pere Gibert

Una peça de vinya plantada a la Coma d’en Feliu
Un tros de terra campa al Coll

Valentí Vallès; fills de Berenguer Masip
Bernat Perelló; Dominga, viuda de Pere Bertran;
Valentí Vallès
Jaume Borrell; Antoni Vall; Arnau Ciuraneta; Antoni
Masip
Bernat Perelló; fills de Berenguer Masip; Antoni Gibert
Arnau Ciuraneta; fills de Montserrat Vallès
Fills de Berenguer Masip; Pere Vallès; G. Vallès; camí
de les Eres
Pere Jover; Arnau Gibert; Pericó Gibert; camí de les
Eres
Fills de Montserrat Vallès; Pere Jover; Bernat Perelló;
camí de les Eres
Pere Jover; Pericó Vidal
Fills de Montserrat Jover; camí de Cabacés
Camp de Cabacés; Arnau Gibert; Pere Móra; camí de
Vinebre
Fill de Montserrat Ciuraneta; Pere Vallès, notari
Antoni Masip; Bernat Perelló
Antoni Masip; Bernat Perelló; camí de Cabacés
Arnau Ciuraneta; la Penya; Bernat Perelló; via pública
Pere Llorenç; camí públic; Eulàlia, viuda de Bernat
Segarrès

Una peça de vinya plantada a les Peces
Una peça de vinya plantada al Domenge
Una peça de vinya plantada al Clot
Una sort de terra a les Sorts
Una sort de terra a la part del darrere del mur de dit lloc
Una sort de terra amb una era al Pou
Un tros de terra campa al Pontarró
Una sort de terra a l’Hort d’en Selva
Una sort de terra a l’Hort d’en Selva
Un tros de terra campa als Ortals
Un tros de terra campa a les Forques
Una albereda al Sord
Un corral fora de dit lloc, a la Bassa
Una casa al lloc de la Palma
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Data
12/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Un hort a la Rovina
Una peça de vinya plantada al Clot Perdut
Una peça de vinya plantada a les Codines
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana
Un bancal de terra al Rocafort
Un tros de terra campa a l’Agaonar
Un tros de terra campa a l’Olivera
Un tros de terra campa al Junquet
Un corral fora de la vila, prop de la casa (domu) de na
Dominga
Un tros de terra campa a l’Olivar
Una casa al lloc de la Palma
Una casa al lloc de la Palma

Data
12/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Pere Llorenç, habitant
del lloc de la Palma (foli
261v)

Límits
Torrent públic; Alegra, muller de Pere Llorenç; fills de
Maimó Miró; fill de de Montserrat Ciuraneta
Pericó Vallès; Arnau Gibert
Fills de Berenguer Masip; Pere Vallès, notari
Alegra, vidua de Pere Llorenç; Antoni Pasqual
Antoni Gibert; camí de Vinebre
Fills de Montserrat Vallès; Pere Móra; camí de la
Bisbal
Guillemona, vidua d’Arnau Gibert
Camí de Cabacés; Alegra, muller de Pere Llorenç
Camins públics
Bramont Gibert; Pericó Gibert; Arnau Gibert; camí de
la Serra
Montserrat Vallès; Arnau Ciuraneta; via pública
Joan Pons; mur de dit lloc; fills de Domènec Jover; via
pública

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Guillem Gombau,
habitant del lloc de la
Palma (foli 262v)

Béns confessats
Un hort a Coma de vaques
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana
Una sort de terra campa a la Coma d’en Feliu
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana d’amunt
Un tros de terra campa a les Peces
Un corral fora del lloc de la Palma
Una casa al lloc de la Palma

Límits
Ramon Jover; Antoni Gibert; Antoni Vall
Antoni Pasqual; Pere Vallès, notari
Arnau Ciuraneta; Bernat Perelló
Fills de Montserrat Vallès; Berenguer Jover
Rector del lloc de la Palma; Arnau Ciuraneta
Bernat Perelló; Pericó Vidal; via pública
Antoni Gibert; Perti Móra; via pública

Data
12/12/1403

Escrivent

Notari
Gabriel Canyelles

Béns confessats
Un tros de terra erma al Comellar de na Gueralda
Un tros de terra campa al Segarrar
Un hort al Toll d’en Feliu
Un tros de terra campa a Coma de vaques
Un tros de terra a la Plana de Coma de vaques
Una peça de vinya plantada a l’Estinclar
Una peça de vinya plantada al Rebollar
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana
Un tros de terra campa al sol de la Quarterada
Un tros de terra campa al sol de la Quarterada
Un tros de terra campa a l’Hort d’en Selva
Un tros de terra campa a les Sorts
Un tros de terra campa als Estoldrans
Un tros de terra campa a l’Obac
Un tros de terra campa a l’Abellar
Una era a dit lloc

Confessor
Pere Móra, habitant de
lloc de la Palma (foli 263)

Límits
Dominga, muller de Domènec Vilar
Berenguer Jover; fills d’Antoni Móra
Bernat Perelló; torrent públic; Pere Vallès, notari; camí
de Vinebre
Antoni Móra; Jaume Borrell; Dolça, vídua de Pere
Masip
Pere Tarragó; Antoni Gibert
Bernat Perelló, Dolça, muller de Pere Masip; Arnau
Ciuraneta
Pere Tarragó; camí del Mas de Flix; Pasqual Escapolat
Bramont Gibert; Arnau Jover
Dolça, muller de Pere Masip; Antoni Gibert
Pere Vallès, notari; Dolça, muller de Pere Masip
Montserrat Vallès; Arnau Gibert; Domènec Vallès; via
pública
Arnau Gibert; Valentí Vallès; Arnau Ciuraneta; Pere
Vallès
Jaume Oró; Arnau Ciuraneta
Dolça, muller Pere Masip; Pere Tarragó; camí de Flix
Dolça, muller de Pere Masip; Pere Tarragó; Pere
Vallès, notari
Fills de Montserrat Jover; Pere Tarragó; Dolça, muller
de Pere Masip; camí públic

28

Un tros de terra campa al Domenge
Un tros de garriga al Boscar
Un tros de terra campa erma a la Vall d’en xova
Un corral fora de dit lloc
Una casa al lloc de la Palma

Pericó Vallès; Dolça, muller de Pere Masip
Arnau Gibert
Fills de Berenguer Masip; Domènec Vallès
Fills de de Domènec Vilar; camí públic
Guillemona, vídua d’Arnau Gibert; via publica;
Guillem Jover

Data
12/12/1403

Escrivent
Ramon Batlle

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Un tros de terra campa a la Vall dels Pous
Un tros de terra campa al Noguer
Un hort a dit lloc
Un tros de terra campa als Ortals
Un tros de terra campa a l’Agaonar
Un tros de terra campa a l’Olivera jussana
Un tros de terra campa a l’Olivera jussana
Un tros de terra campa a l’Olivera jussana
Un tros de terra campa a la Roureda
Una peça de vinya plantada al Rebollar
Una casa al lloc de la Palma, prop del forn
Una casa al lloc de la Palma

Confessor
Guillemona, vídua
d’Arnau Gibert, habitant
lloc de la Palma (foli 265)

Límits
Pericó Vallès; Bernat Perelló
Fills de Maimó Miró; Arnau Gibert; Guillem Jaume
Hort d’en Martí; Pericó Vidal; fills de Montserrat
Ciuraneta; les Penyes del comú
Pere Gravalosa, teixidór; Arnau Ciuraneta; camí de
Cabacés
Pere Llorenç; Jaume Oró
Camí de la Bisbal; Antoni Masip
Antoni Masip; Bramont Gibert
Antoni Masip
Bramont Gibert; Pere Llorenç
Joan Pons; camí de Faro; fill d’Andreu Bertran
Bernat Perelló; Antoni Masip; forn de dit lloc; via
pública
Pericó Gibert; Pere Móra; Guillem Jover; Arnau
Ciuraneta

La quarta part del forn del lloc la Plama

Data
12/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Un tros de terra campa al Molí
Un hort a la Cova de l’Arna
Una peça de vinya plantada al Comellar de na Jaumesa
Un corral amb hort i terra campa a la Rovina
Una peça de vinya plantada a l’Estinclar
Una peça de vinya plantada al Tormell d’avall
Una peça de vinya plantada al Tormell d’amunt
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana
Un tros de terra campa a la Coma d’en Feliu
Un tros de terra campa a l’Obac
Un bancal de terra als Pous
Un tros de terra campa al Coll
Una sort de terra campa a les Serveres
Una peça de terra a les Peces
Un tros de terra campa a les Peces
Un tros de terra campa al Domenge
Un tros de terra campa al Clot
Un farraginal prop de la Bassa del Pi

Un hort a sota de la Font de dit lloc
Una peça de vinya plantada als Estoldrans
Un tros de terra campa a la Torre del Molí
Un tros de terra campa al Panical
Un tros de terra campa a l’Ortiell

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Arnau Ciuraneta,
habitant del lloc de la
Palma (foli 266)

Límits
Fills d’Antoni Móra; Pere Gravalosa, teixidor
Pere Jover; torrent públic; Pere Vallès, notari
Fills d’Andreu Bertran
Pere Llorenç; fills de Maimó Miró; Pericó Vidal
Pere Móra; Pere Tarragó
Fills de Montserrat Jover, Pere Jover
Pere Jover; Pere Gravalosa, teixidor; Guillem Jover
Camí del Mas de Flix; Bernat Perelló; Valentí Vallès;
Arnau Gibert
Jaume Borrell; Guillem Gombau
Guillem Vallès; camí de Flix
Montserrat Masip; camí de Flix; Dolça, vídua de Pere
Masip
Fills d’Antoni Móra; Berenguer Jover; Bernat Perelló
Montserrat Vallès
Montserrat Vallès; Sort de terra del Rector
Guillem Gombau; Antoni Masip
Pere Jover; Pericó Vallès; Montserrat Vallès
Fills de Montserrat Jover; camí de la Granadella;
Montserrat Vallès
Montserrat Vallès; Antoni Vall; camí de les Eres;
Dominga, vídua de Domènec Vilar; camí de la
Granadella
Pere Móra; Alegra, vídua de Pere Llorenç
Pere Móra; Jaume Borrell
Bramont Gibert; Domènec Vallès
Domènec Vallès
Pericó Berart; Bernat Perelló; camí de la Bisbal

29

Una terra de garriga a dit lloc
Una albereda al Sord
Un corral fora del lloc de la Palma
Un corral fora del lloc de la Palma
Una magatzem i un estable al lloc de la Palma
Una casa al lloc de la Palma

Data
13/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Un tros de terra campa al Segrar
Un hort al Molí
Un hort al toll d’en Feliu
Una peça de vinya plantada amb terra campa al
Pontarró
Un tros de terra campa a l’Obac
Una sort de terra campa al Coll
Una peça de vinya plantada al Domenge
Una peça de vinya plantada al Domenge
Una peça de vinya plantada a l’Estinclar
Un tros de terra campa a Coma de vaques
Una casa al lloc de la Palma

Data
13/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Arnau Ciuraneta, habitant
del lloc de la Palma

Béns confessats
Un tros de terra campa amb albereda al Toll d’en Feliu
Una garriga a la Quarterada
Un tros de terra campa all Quadró

Camí de la Bisbal
Dominga, viuda de Pere Bertran; Valentí Vallès; Pericó
Vidal
Pere Vallès, notari; Montserrat Vallès: camí públic
Guillem Jaume; Pere Llorenç; camí públic
Antoni Pasqual; Arnau Gibert; via pública
Montserrat Vallès; Pere Llorenç; Pericó Gibert; via
pública.

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Ferrer Móra i Bernat
Móra habitants lloc de la
Palma (foli 268v)

Límits
Pere Móra
Jaume Borrell; torrent públic; Berenguer Jover; Arnau
Ciuraneta
Pere Vallès, notari; torrent públic; Arnau Gibert
Antoni Gibert
Pere Tarragó; camí de les Eres
Berenguer Jover; Arnau Ciuraneta
Dolça, muller de Pere Masip, difunt; Antoni Masip
Antoni Masip; Dominga, muller de Pere Bertran; Pere
Tarragó
Vinya del Rector de la Palma; camí de Flix
Pere Tarragó; Pere Móra
Pere Vallès; Bramont Gibert; mur de dit lloc; via
pública

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Pere Vallès, Andreu
Vallès, difunt, habitant
del lloc de la Palma (foli
269 v)

Una peça de vinya plantada al Tormell
Una casa al lloc de la Palma
Un estable al lloc de la Palma

Límits
Dominga, vídua de Domènec Vilar; Pericó Vallès
Pericó Vallès
Montserrat Masip; Montserrat Vallès; Valentí Vallès;
Eulàlia, vídua de Bramont Segarrès
Pericó Vallès; Montserrat Jover; Dominga, muller de
Pere Bertran
Pericó Vallès; Montserrat Vallès; Pere Vallès notari;
camí públic
Pericó Vallès
Ferrer Móra; casa del Rector de dit lloc; via pública
Montserrat Vallès; mur de dit lloc; via pública.

Data
13/12/1403

Escrivent
Ramon Batlle

Un tros de terra campa a les Peces
Un bancal de terra campa damunt de la Font de dit lloc

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Un tros de terra campa a la Rovina
Un tros de terra erma al Comellar bes
Un tros de terra campa amb oliveres al Pontarró
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana jussana
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana sobirana
Un tros de terra campa a Coma de vaques
Un corral fora de dit lloc, prop de la Bassa
Una casa al lloc de la Palma

Confessor
Antoni Pasqual, habitant
del lloc de la Palma (foli
270v)

Límits
Pere Vallès, notari; Berenguer Jover
Valentí Vallès
Camí de Vinebre; Pere Ciuraneta; Antoni Gibert
Pere Llorenç; Guillem Gombau; camí de Flix
Pere Móra; Montserrat Vallès; Bernat Perelló; camí de
Flix
Ramoneta, muller de Pere Gibert; camí de Flix
Montserrat Vallès; camí públic
Arnau Ciuraneta; Arnau Gibert; via pública

30

Data
13/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles

Béns confessats
Una peça de vinya plantada a la Canaleta
Un tros de terra campa al Clot perdut
Un hort al Rocafort
Un hort tancat (viridariu clausum) i una sort de terra
campa al Pontarró
Un bancal de terra a la Mallola
Un tros de terra campa erma a la Coma d’en Selva
Un tros de terra campa al Comellar de na Polia
Un tros de terra campa a la Carrera del molí més amunt
Un tros de terra campa a la Carrera del molí jussà
Un tros de terra campa a l’Olivera
Un tros de terra campa al cap de Mont blanquet
Un tros de terra campa al Mont blanquet
Una peça de vinya plantada al sol del Mont blanquet
Un tros de terra campa a la Cantanovella
Un tros de terra campa al Colomer
Una era a les Sorts
Un tros de terra campa a la Coma d’en Feliu
Una peça de vinya plantada al Cap de la Coma mitjana
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana
Una casa al lloc de la Palma

Data
13/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles

Béns confessats
Un hort al Molí
Una peça de vinya plantada a la Rovina
Una peça de vinya plantada a l’Abeurador de la Rovina
Una peça de vinya plantada a la Coma d’en Feliu
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana
Una era amb una sort de terra campa damunt la Bassa
de Pi
Un tros de terra campa per sobre de la Font dit lloc
Un tros de terra campa a la Car comprada
Un olivar a l’Hort d’en Selva
Una sort de terra campa al Coll
Un corral al Pedro
Una casa al lloc de la Palma

Data
13/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Escrivent

Confessor
Bramont Gibert,
habitant del lloc de la
Palma (foli 271)

Límits
Pere Vallès; torrent públic; camí de Vinebre; fills de
Domènec Vilar
Alegra, vídua de Pere Llorenç; Pericó Vallès
Pere Tarragó; Arnau Gibert; camí de Vinebre
Fills de Maimó Miró; Joan Pons; camí de Vinebre
Fill de Valentí Vallès; Antoni Gibert; camí de Cabacés
Montserrat Masip
Dominga, muller de Domènec Vilar
Fills de Maimó Miró; Arnau Ciuraneta
Fills de Domènec Vilar; camí de la Bisbal
Pere Móra
Arnau Gibert
Arnau Gibert
Guillem Jaume; Pericó Gibert
Camí de la Pobla de Granadella; Arnau Gibert; Pere
Llorenç; Pericó Gibert
Camí de la Granadella; Bernat Perelló; fills de
Montserrat Jover
Eulàlia, vídua de Bernat Segarrès; Pere Vallès, notari;
camí de les Eres; fills de Maimó Miró
Una sort que fou de Guillem Segarrès; camí del Mas de
Flix
Arnau Gibert; fills de Montserrat Jover; camí del Mas
de Flix; Arnau Ciuraneta
Camí del Castell de Flix; Pere Móra; Pericó Vidal
Pere Vallès; Ferrer Móra; mur de dit lloc; fills de
Jaume Ferrando; via pública

Escrivent

Confessor
Berenguer Jover,
habitant del lloc de la
Palma (foli 272v)

Límits
Torrent públic; Comellar del Seguarrar; Ferrer Móra
Pere Vallès, notari, Antoni Pasqual; Pere Tarragó; camí
de Vinebre
l’Abeurador comú; Pere Jover
Guillem Jover; camí de Flix
Fills de Montserrat Vallès; Guillem Gombau
Montserrat Masip; Bramont Gibert; camí de la Serra
Bernat perelló; Pere Vallès, notari; Pericó Vallès
Pericó Vidal; Dolça muller de Pere Masip; camí de la
Pobla de la Granadella; Pericó Gibert
Fills de Montserrat Jover
Valentí Vallès; Arnau Ciuraneta; Bernat Perelló; camí
de les Eres
Pere Jover; Pere Llorenç; Pere Gravalosa, teixidor; via
pública
Celler d’Antoni Vall; mur de dit lloc; fills de
Montserrat Jover; via pública

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Antoni Masip, habitant
del lloc de la Palma. (foli
274)

31

Béns confessats
Un tros de terra campa a Coma de vaques
Un tros de terra campa a la Rovina
Un tros de terra campa a l’Estinclar
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana
Un tros de terra campa a les Planetes
Un tros de terra campa al Pontarró
Un tros de terra campa amb albereda al Sord
Un tros de terra campa amb una part de vinya plantada
a les Saleres
Un tros de terra amb una part de vinya plantada a
l’Olivera jussana
Un tros de terra campa a la Vall de l’Olivera
Un tros de terra campa a la Vall de l’Olivera
Un bancal de terra al sol de Mont blanquet
Una peça de vinya plantada al Domenge
Dos trossos de terra contigua de vinya plantada a les
Peces
Una peça de vinya plantada a les Peces
Una peça de vinya plantada al Coll
Dos bancals de terra campa als Pous
Un tros de terra campa a la Coma d’en Feliu
Un tros de terra campa al Rebollar
Un tros de terra campa al Toll de la Carabassa
Un corral fora del lloc de la Palma
Una casa al lloc de la Palma

Data
13/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Una era al Freginal de n’Arnau Ciuraneta
Un hort al sol de Coma de vaques
Un tros de garriga a la Carrera del Molí
Un hort al sol de Coma de vaques
Un tros de terra campa amb una part de vinya plantada
a la Coma d’en Feliu
Un tros de terra campa amb una part de vinya plantada
a les Peces
Un tros de terra campa a la Coma d’en Feliu
Un corral fora del lloc de de la Palma
Un celler al lloc de la Palma
Una casa al lloc de la Palma

Límits
Ramon Jover; Pericó Gibert
Berenguer Jover; torrent públic; Jaume Oró
Jaume Borrell; Dolça, vídua de Pere Masip
Bernat Perelló; Pericó Vallès
Guillem Poli; Pere Jover; Pericó Gibert
Antoni Gibert; Guillem; camí de Vinebre
Berenguer Masip; Montserrat Vallès
Bernat Perelló; camí de l’Ortiell; fills de Domènec
Vilar; camí de la Bisbal
Fills de Domènec Jover; fills de Maimó Miró; camí de
la Bisbal
Pere Móra; Bernat Gravalosa; camí de la Bisbal
Bernat Gravalosa; Pere Móra
Camí de la Bisbal; Valentí Vallès; Guillem Vallès
Ferrer Móra; Dolça, muller de Pere Bertran; camí de la
Granadella
Arnau Ciuraneta; Pere Ciuraneta
Pere Ciuraneta; fills de Montserrat Vallès
Montserrat Vallès; Pere Jover; Bernat Perelló
Fills de Berenguer Masip; Pericó Vidal; camí de la
Vall; fills de Montserrat Ciuraneta
Camí de Flix
Dominga, muller de Pere Bertran; camí de Faro
Lo Toll; camí de la Bisbal
Dominga, muller de Pere Bertran; lo públic de la vila
Valentí Vallès; Bernat Perelló; Pere Móra; fills de
Domènec Vilar

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Antoni Vall, habitant del
lloc de la Palma (foli
275v)

Límits
Arnau Ciuraneta; Guillem Jaumi; fills de Jaume
Ferrado; Dominga vídua de Pere Bertran
Pere Ciuraneta; torrent públic; Ramon Jover
Bernat Perelló
Guillem Gombau; Ramoneta, muller de Pere Gibert
Fill de Montserrat Vallès; fill de Bernat Segarrès; Pere
Vallès, notari
Montserrat Vallès; Arnau Ciuraneta; Jaume Borrell;
Pere Vallès, notari; camí de Bovera
Pere Berart
Guillem Vallès; fills de Domènec Vilar; públic de dita
vila
Fills de Jaume Ferrado; mur de dit lloc; Berenguer
Jover; via publica
Antoni Masip, mur de dit lloc; Dominga, muller de
Pere Bertran; via publica

32

Data
13/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles

Béns confessats
Un tros de terra campa a Coma de vaques
Una peça de vinya plantada al Sol de na Jaumesa
Un tros de terra campa a les Codines
Un tros de terra campa al Comellar bes
Un tros de terra campa a la Quarterada
Un hort al Rocafort
Un bancal de terra a la Quarterada
Un tros de terra campa amb albereda al Sort
Una peça de vinya plantada al Mont Blanquet
Una peça de vinya plantada al Domenge
Una peça de vinya plantada al Domenge
Un tros de terra campa al Clot
Una era a dit lloc
Un farraginal prop del mur de dit lloc
Una sort de terra campa a la Bassa del Caslà
Un tros de terra campa al Rebollar
Un tros de terra campa als Estoldrans
Un corral fora del lloc de la Palma
Una casa lloc de la Palma
Un corral al lloc de la Palma

Data
13/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Un hort a Coma de vaques
Un tros de terra campa a la Vall d’en xova
Un tros de terra campa al Llanar
Un bancal de terra al Sord
Un tros de terra campa amb una part de vinya plantada
a l’Olivera
Un bancal de terra a l’Hort d’en Selva
Una peça de vinya plantada a la Carrera del Molí
Un tros de terra campa amb una part de vinya plantada
al Panical
Un corral fora del lloc de la Palma
Una casa al lloc de la Palma

Escrivent

Confessor
Dominga, muller de
Pere Bertran del lloc de
la Palma; en nom i per
part d’Andreu Bertan,
fill d’Andreu Bertran,
difunt, habitant del lloc de
la Palma (foli 276v)

Límits
Pere Vallès, notari; Pere Tarragó
Antoni Masip; Arnau Ciuraneta; fills de Montserrat
Jover
Pere Vallès; Pere Llorenç
Guillem Jaume
Pere Vallès del carrer Nou; Valentí Vallès
Pere Vallès, notari; torrent públic; comunal de dit lloc
Bernat Perelló; Valentí Vallès
Antoni Gibert; Arnau Ciuraneta
Fills Domènec Vilar; Arnau Gibert
Ferrer Móra; Antoni Masip
Ferrer Móra; Guillem Poli; camí de la Granadella
Arnau Gibert; Domènec Vilar; camí de Bovera; fills de
Montserrat Jover
Arnau Ciuraneta, Guillem Jaume; Antoni Vall; fills de
Maimó Miró
Pere Vallès, notari; fills de Domènec Vilar; Arnau
Ciuraneta; camí de la Granadella
Bernat Perelló; camí de la Granadella
Guillemona, muller d’Arnau Gibert; camí de Faro,
Antoni Masip; garriga
Jaume Oró, fills de Berenguer Masip; Arnau Gibert;
camí de la Serra
Antoni Masip; Guillem Jover; comunal de dit lloc
Antoni Vall; mur de dit lloc; Domènec Vallès; via
pública
Pere Ciuraneta; Arnau Ciuraneta; via pública
Per cens de dit corral ha de pagar anualment una gallina
el dia de Nadal

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Domènec Vallès, habitant
del lloc de la Palma (foli
278)

Límits
Dolça, vídua de Pere Masip; torrent públic; Pericó
Gibert
Pere Móra; Pericó Vidal
Bernat Vidal; camí de Cabacés
Camí de Cabacés; Bernat Perelló
Antoni Masip; fills de Domènec Jover
Arnau Gibert; Pere Móra; Arnau Gibert del carrer Nou;
camí de Cabacés
Arnau Ciuraneta; Bernat Perelló
Camí de la Bisbal; Arnau Ciuraneta
Fills de Montserrat Jover; Antoni Vall; Jaume Borrell;
camí públic
Dominga, vídua de Pere Bertran; mur de dit lloc;
Pasqual Escapolat; via publica

33

Data
14/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Pasqual Escapolat,
habitant del lloc de la
Palma (foli 279)

Béns confessats
Una peça de vinya plantada al sol de l’Estinclar
Una peça de vinya plantada al Rebollar
Un tros de terra erma a Coma de vaques
Una casa al lloc de la Palma

Límits
Joan Pons; camí de Coma de vaques
Pere Móra; camí del Mas de Flix; Joan Pons
Montserrat Vallès; Jaume Borrell
Domènec Vallès; mur de dit lloc; la fàbrega; via
pública

Data
14/12/1403

Escrivent

Notari
Gabriel Canyelles

Confessor
Bernat Vidal, habitant
del lloc de la Palma (foli
379v)

Béns confessats
Un tros de terra campa amb una part de vinya plantada
al Coll del Llanar
Una casa al lloc de la Palma

Límits
Camí de Cabacés; Domènec Vallès

Data
14/12/1403

Escrivent

Notari
Gabriel Canyelles

Béns confessats
Un hort a la Rovina
Una peça de vinya plantada a la Rovina
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana
Un tros de terra campa al Rocafort
Una sort de terra amb una era a l’Hort d’en Ballester
Un hort per sota de la Font de dit lloc
Un tros de terra campa al Junquet
Un corral al lloc de la Palma
Una casa (domu) al lloc de la Palma
Una casa al lloc de la Palma

Data
14/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Un hort a la Rovina
Un bancal de terra al Pou Veïnal
Un tros de terra campa als Ortals
Una peça de vinya plantada al Domenge
Un tros de terra campa amb oliveres prop del mur de
dit lloc
Una peça de vinya plantada al Sord
Un tros de terra campa als Freginals
Una sort de terra campa al Pi

Jaume Oró; mur de dit lloc; les cases comunes ; via
pública

Confessor
Alegra, vídua de
Bartomeu Llorenç,
habitants del lloc de la
Palma, per part del seu
fill, Pericó Llorenç, del
lloc de la Palma (foli
279v)

Límits
Pericó Vidal; Pere Llorenç; torrent públic
Pericó Vidal; Pere Llorenç
Pericó Vallès; Pere Llorenç
Antoni Gibert; Antoni Masip; torrent públic
Bernat Perelló; fills de Montserrat Ciuraneta; Antoni
Gibert; Pere Vallès, notari
Pere Móra; públic de dit lloc
Pere Llorenç
Guillem Poli; Pere Vallès; Ramon Jover; via pública
Fills de Montserrat Ciuraneta; mur de dit lloc
Montserrat Ciuraneta; mur de dit lloc; Bernat Vidal; via
publica

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Arnau Ciuraneta,
habitant del lloc de la
Palma; fill i hereu de
Montserrat Ciuraneta,
difunt (foli 280 v)

Límits
Pere Llorenç; torrent públic; fills d’en Miró;
l’abeurador de la vila
Pericó Vidal; Antoni Masip; camí de Flix
Fills de Pere Llorenç; Montserrat Vallès; Pere
Gravalosa; Déutajudi Escapolat
Fills de Jaume Ferrando
Camí de la Granadella, camí de la Bisbal, fill de
Domènec Vilar
Guillem Jover
Jaume Oró, Berenguer Jover; camí de la Pobla
Arnau Gibert; Pere Vallès, notari; camí de la Pobla;
fills de Domènec Vilar
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Un bancal de terra als Ortals
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana
Un celler al lloc de la Palma
Una casa al lloc de la Palma

Data
14/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles

Béns confessats
Una peça de vinya plantada a la Rovina jussana
Una peça de vinya plantada a la Rovina
Un tros de terra campa al Sort
Un tros de terra campa als Freginals
Un hort als Ortals
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana
Una peça de vinya plantada a les Planetes
Un corral a dit lloc prop de la Bassa del lloc de la
Palma
Un tros de terra campa a la Coma d’en Selva
Un tros de terra campa els Cabaners
Un tros de terra campa amb era al Coll de les Forques
Una albereda al Sord
Una peça de vinya plantada al sol de la Coma mitjana
Un tros de terra campa al Pou Veïnal
Una casa al lloc de la Palma

Data
14/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Un tros de terra campa al sol de Coma de vaques
Un tros de terra campa a Coma de vaques
Un hort a Coma de vaques
Una peça de vinya plantada amb terra campa al
Tormell
Un tros de terra campa a l’Obac
Una era amb una sort de terra campa a la part del
darrere del mur de dit lloc
Un tros de terra campa al Mont blanquet
Una peça de vinya plantada al Mont blanquet
Una peça de vinya plantada a la Cantanovella
Una peça de vinya plantada amb hort a les Planetes
Un corral fora de del lloc de la Palma, prop de la Bassa
Una casa al lloc de la Palma, al carrer Jussà
Una casa a la Plaça de dit lloc

Pere Móra; Pericó Vidal; camí fitat de la vall; Pere
Gravalosa
Pericó Vidal; Guillem Jover
Pere Vallès, notari; via pública
Fill de Pere Llorenç; mur de dit lloc; fills de Domènec
Vilar; via pública

Escrivent

Confessor
Pericó Vidal, habitant del
lloc de la Palma (foli
281v)

Límits
Ramon Jover; torrent públic; fill de Pere Llorenç; camí
de la Sisquella
Jaume Borrell; camí de Vinebre; fill de Pere Llorenç
Camí del Boscar; Berenguer Jover
Valentí Vallès; Dolça muller de Pere Masip; Berenguer
Jover
Pere Vallès, notari; Pere Móra; fill de Montserrat
Ciuraneta
Bramont Gibert; fill de Montserrat Ciuraneta
Arnau Gibert; torrent públic; Bernat Perelló, camí de
Vinebre
Jaume Borrell, públic de dit lloc
Domènec Vallès; fills de Domènec Vilar
Dels Barbarans
Arnau Ciuraneta
Pericó Gibert; Arnau Gibert; camí del Boscar
Pere Llorenç; camí de Vinebre; Jaume Oró
Antoni Masip; fill de Montserrat Ciuraneta; camí
públic; Arnau Gibert
Pericó Gibert; mur de dit lloc; fills de Domènec Vilar,
via pública

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Pericó Gibert, habitant
del lloc de la Palma (foli
282 v)

Límits
Ramoneta, muller de Pere Gibert; torrent públic;
Guillem Gombau; Arnau Gibert
Ramon Jover; Guillem Jover
Antoni Gibert
Pere Jover; Pere Tarragó
Camí de Flix
Pere Vallès, notari; Arnau Gibert del carrer Nou; Pere
Jover; Montserrat Vallès
Pere Ciuraneta; Berenguer Jover; Bramont Gibert
Bramont Gibert; fills de Domènec Vilar
Jaume Oró; camí de la Serra; Pere Llorenç
Antoni Masip; torrent públic; Arnau Gibert; camí de
Vinebre
Fill de Maimó Miró; fill de Bernat Segarrès; públic de
dit lloc
Montserrat Vallès fill de Valentí Vallès; mur de dit
lloc; Pericó Vidal; via pública
Arnau Ciuraneta; Pere Móra; Guillem Jover, via
pública
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Data
14/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles

Béns confessats
Un tros de terra campa a Coma de vaques
Un tros de terra campa al Tormell
Un hort al Rocafort
Una peça de vinya plantada a la Coma d’en Feliu
Un tros de terra campa als Pous
Un bancal de terra campa a la Covassa
Una peça de vinya plantada al Domenge
Una peça de vinya plantada Coma mitjana
Una casa al lloc de la Palma

Data
14/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Escrivent

Confessor
Montserrat Vallès, fill
de Valentí Vallès,
habitant del lloc de la
Palma (foli 284)

Límits
Ramon Jover; Pere Vallès, notari
Pere Jover; Ramon Jover
Bernat Perelló; torrent públic, Guillem Jaume; camí de
Vinebre
Ramon Jover
Pere Jover; camí de Vinebre; Ramon Jover
Ramon Jover; Bramont Gibert
Antoni Gibert; Ramon Jover; Déutajudi Escapolat;
camí de la Granadella
Guillem Jover; Maimó Miró; Ramon Jover
Déutajudi Escapolat ; mur de dit lloc; Pericó Gibert; via
publica

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Ramon Jover; habitant
del lloc de la Palma (foli
284 v)

Béns confessats
Un hort al sol de Coma de vaques
Un tros de terra campa a Coma de vaques Pla de na
Martra
Un tros de terra campa a Coma de vaques
Un tros de terra campa als Pous
Un bancal de terra a la Covassa
Una peça de vinya plantada al Domenge
Una peça de vinya plantada a la Coma d’en Feliu
Un tros de terra campa al Tormell
Casa al lloc de la Palma

Límits
Pere Ciuraneta; torrent públic; fills de Domènec Vilar
Pere Jover

Data
14/12/1403

Escrivent

Notari
Gabriel Canyelles

Béns confessats
Una sort de terra a les Sorts
Un tros de garriga a la Sisquella
Un tros de garriga al Comellar de la Pleta
Un tros de garriga al Boscar
Una sort de terra campa al Colomer
Un tros de garriga al Domenge
Un tros de terra campa a les Peces
Un tros de terra campa a la Coma d’en Feliu
Una peça de vinya plantada al cap de la Coma mitjana
Una peça de vinya plantada al Tormell
Un hort al Rocafort
Una casa al lloc de la Palma

Pere Jover; Montserrat Vallès
Montserrat Vallès; Guillem Vallès
Jaume Oró; Montserrat Vallès; camí de Vinebre
Antoni Gibert; Montserrat Vallès
Pere Gravalosa, teixidor; Montserrat Vallès
Pere Jover; Montserrat Vallès
Pere Vallès, notari, Guillem Vallès, Pere Gravalosa; via
pública

Confessor
Déutajudi Escapolat,
habitant del lloc de la
Palma (foli 285 v)

Límits
Montserrat Vallès; Arnau Gibert; Pere Vallès; camí de
les Eres
Pere Gravalosa; Jaume Borrell
Pere Vidal; comunal de dit lloc
Arnau Gibert
Fill de Pere Llorenç; fill de Montserrat Ciuraneta;
Montserrat Vallès; camí públic
Montserrat Vallès
Montserrat Vallès; Guillem Gombau
Joan Pons; camí del Mas de Flix; Guillem Segarrès
Guillem Valls
Pere Gravalosa
Fill de Maimó Miró; torrent públic; Pere Vallès, notari;
camí de Vinebre
Montserrat Vallès; mur de dit lloc; públic
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Data
14/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Un hort a la Rovina
Un tros de terra campa amb albereda a la Vall d’en
xova
Un tros de terra campa al Clot Perdut
Una peça de vinya plantada a l’Estinclar
Una garriga a Coma de vaques
Un tros de terra campa al cap del Tormell
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana
Un olivar a la Coma d’en Feliu
Una era amb una sort de terra campa a l’Obac
Un hort tancat (viridarium clausum) a la part del
darrere del mur de dit lloc
Un tros de terra campa a la Bassa del Pi
Una albereda al Sord
Un tros de terra erma a la Coma d’en Selva
Una cova anomenada la Cova dels Coloms
Una casa (domu) amb un corral fora del lloc de la
Palma
Una casa (domu) i un corral fora del lloc de la Palma
Una casa al lloc de la Palma

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Montserrat Masip,
habitant del lloc de la
Palma (foli 288v)

Límits
Fill de Montserrat Vallès; torrent públic; Valentí Vallès
Fills de Montserrat Jover; fills de Berenguer Masip
Bramont Gibert; Pericó Vallès
Fills de Berenguer Masip; Bernat Perelló
Jaume Borrell; camí de Flix
Bernat Perelló; Pericó Vallès
Bernat Segarrès; camí de Flix
Fills de Berenguer Masip; Jaume Borrell
Bernat Perelló, Arnau Ciuraneta; Jaume Borrell;
Montserrat Vallès
Fill de Montserrat Vallès; Pericó Gibert; camí de l’Era
Camí de la Granadella, fills de Domènec Vilar;
Berenguer Jover; bassa de dit lloc
Guillem Vallès; camí de Cabacés; Antoni Masip; fills
de Berenguer Masip
Camí de Cabacés; Bramont Gibert
Pericó Vidal
Fills de Berenguer Masip; Pericó Berart; Pere
Ciuraneta, camí públic
Fills de Berenguer Masip; Pericó Berart; Pere
Ciuraneta, camí públic
Fills de Berenguer Masip; fills de Montserrat Jover; via
pública

Una quarta part del forn de la Palma

Data
14/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles

Béns confessats
Una peça de terra amb una part de vinya plantada a la
Canaleta
Una peça de vinya plantada a la Vall d’en xova
Un tros de terra campa a l’Hort d’en Selva
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana
Una sort de terra a les Sorts
Un tros de terra campa al Clot
Una peça de terra amb una part de vinya plantada al
Rebollar
Una peça de terra amb vinya plantada al Tormell
Una peça de terra amb vinya plantada a la Vall del
Tormell
Una era a dit lloc
Un hort a la part del darrere del mur de lloc de la Palma
Un corral al lloc de la Palma
Una sort de terra campa al sol de les Peces
Un magatzem al lloc de la Palma
Un magatzem al carrer Nou del lloc la Palma
Un magatzem amb celler al lloc de la Palma

Escrivent

Confessor
Maria, vídua de
Montserrat Jover,
habitant del lloc de la
Palma (foli 287 v)

Límits
Berenguer Jover
Fills de Maimó Miró; Montserrat Masip
Pericó Vidal; camí de Vinebre; Montserrat Vallès;
Berenguer Jover
Bramont Gibert; Antoni Gibert; camí del Mas de Flix;
Arnau Ciuraneta
Guillem Vallès; Valentí Vallès, fills de Montserrat
Vallès; camí de les Eres
Camí de Bovera; Arnau Ciuraneta; camí de la
Granadella
Camí de Faro; camí del Mas de Flix
Pericó Vallès; Arnau Ciuraneta
Guillem Vallès; fill de Domènec Jover
Pere Jover; Pere Tarragó; Pere Móra; camí públic
Domènec Vallès; fills de Domènec Vilar; comú de la
vila
Fills de Montserrat Vallès; Pere Llorenç; camí públic
Pere Vallès; Bernat Perelló; camí de Bovera
Fills de Maimó Miró; Pere Berart; camí públic
Ramoneta, muller de Pere Gibert, difunt; Pere
Ciuraneta; via pública
Berenguer Jover; mur de dit lloc; empriu de la vila
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Una casa al lloc de la Palma

Data
14/12/1403

Montserrat Masip; Dolça, muller de Pere Masip; Pere
Jover; via pública

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Una sort de terra campa al Rocafort
Un tros de terra campa a la Coma d’en Selva
Un tros de terra campa a la Carrera del Molí
Una peça de vinya plantada al Mont blanquet
Un corral a la Bassa
Una casa (domu) al lloc de la Palma
Una casa al lloc de la Palma

Data
14/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles

Béns confessats
Un hort al Molí
Un hort a la Rovina
Un comellar erm a la Rovina
Un tros de terra campa a Coma de vaques
Un tros de terra campa a Coma de vaques
Un tros de terra campa al Comellar de les Serres
Un tros de terra campa a Coma de vaques
Un tros de terra campa al Tormell
Una peça de vinya plantada a l’Estinclar
Una peça de vinya plantada al Rebollar
Un tros de terra campa a la Bassa de l’Obac
Un tros de terra campa a l’Abellar
Un hort al Rocafort
Una peça de vinya plantada a les Planetes
Una peça de vinya plantada al Pla d’en Granyena
Un corral al Pedro
Una casa al lloc de la Palma

Data
14/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles

Béns confessats
Un hort al sol de Coma de vaques
Un tros de terra campa a Coma de vaques
Un tros de terra campa a l’Estinclar
Un hort a la Rovina
Un hort al Rocafort
Un tros de terra campa amb albereda a les Planetes
Un tros de terra campa al Comellar bes
Una albereda al Sord
Un tros de terra campa a les Saleres
Un tros de terra campa als Freginals
Un tros de terra campa a les Saleres
Un tros de terra campa a l’Obac

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Guillem Jaume; habitant
del lloc de la Palma (foli
289)

Límits
Montserrat Vallès; torrent públic; fill de Bernat
Segarrès; camí de Vinebre
Pere Jover
Fills de Domènec Vilar
Pere Ciuraneta; Bramont Gibert
Arnau Ciuraneta; comú de dit lloc
Pere Jover; Bernat Perelló, via pública
Pere Jover; Bernat Perelló; Pere Tarragó; via pública

Escrivent

Confessor
Pere Tarragó, habitant
del lloc de la Palma (foli
289 v)

Límits
Ferrer Móra; Pericó Vallès; torrent públic
Berenguer Jover; torrent públic; Arnau Jover
Camí de Vinebre
Pere Vallès, notari
Dominga muller de Pere Bertran; Ramoneta, muller de
Pere Gibert
Jaume Borrell; Ferrer Móra
Jaume Borrell; Antoni Gibert; Pere Móra
Pericó Gibert; Guillem Jover
Arnau Ciuraneta; camí de Flix
Fills de Montserrat Vallès; Pere Móra; camí del Mas de
Flix
Pere Móra, camí de les Eres, Ferrer Móra
Arnau Gibert; Pere Móra; Antoni Gibert; Pere Jover
Bernat Perelló; Bramont Gibert; Guillem Jover
Bernat Perelló; torrent públic; Antoni Masip; camí de
Vinebre
Arnau Gibert del carrer Nou; Bernat Perelló; Arnau
Gibert; camí de la Serra
L’empriu de la vila; Pere Gravalosa
Guillem Jaume; Bernat Perelló; via pública

Escrivent

Confessor
Guillem Vallès, habitant
del lloc de la Palma (foli
291)

Límits
Torrent públic; Berenguer Jover
Ramon Jover; Guillem Vallès,
Valentí Vallès; Jaume Borrell
Montserrat Masip; Torrent Públic; Valentí Vallès
Valentí Vallès; Antoni Gibert
Antoni Masip; Arnau Gibert; Pericó Vidal; Bernat
Perelló
Guillem Jaume; Arnau Gibert, Valentí Vallès
Valentí Vallès; Montserrat Masip
Pericó Vallès; Berenguer Jover; fill de Domènec Jover
Antoni Masip; Valentí Vallès
Valentí Vallès; Jaume Borrell
Arnau Ciuraneta; camí de Flix; Antoni Gibert
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Un tros de terra campa a les Sorts
Un tros de terra campa als Pous
Una peça de vinya plantada a la Coma d’en Feliu
Una peça de vinya plantada al Tormell
Un tros de terra campa erma al Tormell
Un corral fora del lloc de la Palma
Un corral a la Bassa
Una casa al lloc de la Palma

Data
14/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Un hort al Toll d’en Feliu
Un tros de terra campa al sol de Coma de vaques
Un tros de terra campa al comellar de Coma de vaques
Un tros de terra campa a Coma de vaques
Un tros de terra erma al Tormell
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana

Montserrat Vallès; Valentí Vallès; fills de Montserrat
Jover; camí de les Eres
Ramon Jover; Pere Vallès, notari
Pere Gravalosa; Ramon Jover; Valentí Vallès, camí de
Flix
Pere Vallès; Valentí Vallès; camí de Flix, fills de
Montserrat Jover
Valentí Vallès
Jaume Borrell; Domènec Vallès; Antoni Vall; camí
públic
Fill de Bernat Segarrès, Valentí Vallès; camí públic
Ramon Jover; Bernat Perelló; camí públic; Arnau
Gibert

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Arnau Gibert; habitant
del lloc de la Palma (foli
292 v)

Una pallissa al lloc de la Palma

Límits
Ferrer Móra; torrent públic; Arnau Gibert
Guillem Jover; Pere Jover
Ramoneta, muller de Pere Gibert
Montserrat Vallès; Jaume Borrell;
Comú de la Palma
Arnau Ciuraneta; Valentí Vallès; Guillem Vallès; fill
de Domènec Jover
Pere Llorenç; fills de Montserrat Vallès
Jaume Oró; Guillem Poli
Pere Gibert; torrent públic; Pericó Vidal; camí de
Vinebre
Camí de Vinebre; fills de Maimó Miró; Joan Pons
Bernat Perelló; camí del Boscar; Pericó Vidal
Antoni Gibert; Déutajudi Escapolat ; Pericó Berart
Guillem Vallès; Guillem Segarrès
Montserrat Vallès; Pere Móra; Domènec Vallès
Jaume Borrell; fill de Domènec Jover
Pere Vallès, Valentí Vallès; fills Domènec Vilar; fill de
Montserrat Ciuraneta
Pere Llorenç; Jaume Oró
Pere Tarragó; camí de la Serra
Jaume Oró
Ramon Jover
Pere Móra; Dominga, muller de Pere Bertran
Montserrat Vallès; Bernat Perelló; Arnau Gibert del
carrer Nou; Pericó Gibert
Camí de la vall; Pericó Vidal; Pere Tarragó; Pere Jover
Pere Vallès, notari; Pericó Vallès
Pere Vallès, notari; Ramon Jover; Guillem Vallès; via
pública
Arnau Ciuraneta; Antoni Pasqual; via pública

Data
14/12/1403

Escrivent
Ramon Batlle

Una peça de vinya plantada al Clot Perdut
Una peça de vinya plantada al sol de la Coma mitjana
Una peça de vinya plantada a les Planetes
Un tros de terra campa al Pontarró
Una albereda al Sord
Un tros de terra campa al Boscar
Un tros de terra erma al Comellar bes
Un hort a la Coma d’en Selva
Un tros de terra campa a la Salera
Un bancal de terra als Freginals
Una vinya a la a Cantanovella
Un olivar al Pla d’en Granyena
Una peça de vinya plantada als Estoldrans
Un tros de terra campa als Estoldrans
Un tros de terra campa als Noguers del Clot
Un tros de terra campa al Freginal detràs lo mur
Un tros de terra campa al sol de l’Abellar
Un tros de terra campa als Pous
Casa al lloc de la Palma

Notari
Gabriel Canyelles
Antoni Gibert, habitant

Béns confessats
Un tros de terra campa als Torms
Un hort a la Cova de l’Arna
Un camp amb corral i era a Coma de vaques
Un tros de terra campa a Coma de vaques
Un hort al Toll d’en Feliu
Una peça de vinya plantada a la Canaleta

Confessor
Pere Vallès, notari,
habitant del lloc de la
Palma (foli 295)

Límits
Bernat Perelló; camí de Vinebre; Ramon Jover
Berenguer Jover; Arnau Ciuraneta; abeurador públic
Montserrat Vallès; Pere Tarragó
Pere Tarragó; Dominga muller de Pere Bertran
Pere Móra; torrent públic; Ferrer Móra; camí de
Vinebre
Camí de Vinebre; torrent públic; Antoni Pasqual
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Un tros de terra campa a les Codines
Un tros de terra campa a la Sisquella
Un hort al Rocafort
Un tros de terra campa amb albereda al Pontarró
Una albereda al Sord
Un tros de terra campa als Ortals
Un tros de terra campa a la vinyassa sobre la Font
Un tros de terra campa per sobre de la Font
Un tros de terra campa als Pous
Un bancal de terra a la Vall dels Pous
Un tros de terra campa amb era al Pedro
Un tros de terra campa a les Sorts
Un farraginal amb oliveres a la part del darrere del mur
de dit lloc
Un tros de terra campa al Toll
Un tros de terra erma a les Peces
Un tros de terra campa amb oliveres a les Peces
Una peça de vinya plantada al Comellars
Una peça de vinya plantada a la Quarterada
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana
Una peça de vinya plantada a l’Estinclar
Un corral al lloc de la Bassa
Un hort (viridarium) al Pou Veïnal
Una casa al lloc de la Palma

Data
14/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles

Béns confessats
Una casa al lloc de la Palma
Una peça de vinya plantada al Domenge
Una peça de vinya plantada a l’Estinclar
Un tros de terra campa a la Quarterada

Data
14/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Un camp de terra a Coma de vaques
Un tros de terra campa a l’Estinclar
Un hort a la Roura
Un comellar erm al Rocafort
Un hort al Rocafort
Un camp al Comellar bes
Un camp al Codonyer del Sord
Un camp a les Saleres
Una sort de terra als Freginals
Una sort de terra a les Sorts
Un camp al Comellar
Una peça de terra amb vinya plantada a la Coma d’en
Feliu
Una peça de terra de vinya plantada a la Coma mitjana
Una peça de vinya plantada al Tormell

Pere Llorenç; Dominga muller de Pere Bertran
Jaume Borrell; Dolça muller de Pere Masip
Déutajudi Escapolat ; torrent públic; Dominga muller
de Pere Bertran; camí de Vinebre
Fill de Bernat Segarrès; Pere Ciuraneta
Bernat Perelló; Antoni Gibert
Montserrat Vallès; Pericó Vidal; Pere Móra; Arnau
Ciuraneta
Dita Font; camí públic; Berenguer Jover; Bernat
Perelló
Bernat Perelló; Arnau Gibert; camí de la Bisbal
Guillem Vallès; Bernat Perelló; Arnau Gibert; camí de
la vall
Bernat Perelló; Antoni Gibert; Pere Jover
Pere Móra; Dolça, muller de Pere Masip; Antoni Gibert
Bernat Perelló; fill de Bernat Segarrès; Bramont Gibert;
camí de les Eres
Arnau Gibert del carrer Nou; Pericó Gibert; camí de les
Eres; mur de dit lloc
Valentí Vallès; Dominga, muller de Pere Bertran
Eulàlia, muller de Bernat Segarrès; camí del Castell de
Flix
Jaume Borrell; Antoni Vall; Bernat Perelló
Antoni Vall; fill de Bernat Segarrès
Fill de Pere Móra; fill de Maimó Miró
Guillem Gombau; camí de Flix
Fill de Bernat Gibert; camí superior de Flix
Pericó Vidal; Pericó Berart; camí públic
Camí de Flix; fill de Montserrat Vallès
Arnau Gibert; Ramon Jover, Guillem Poli; via pública

Escrivent

Confessor
Guillem Poli, habitant del
lloc de la Palma (foli 297)

Límits
Pere Vallès, notari; fill de Pere Llorenç; via pública
Ferrer Móra; Dominga, muller de Pere Bertran; Bernat
Perelló; camí de la Granadella
Camí de Flix; Bernat Perelló
Guillem Jover; Ramoneta, muller de Pere Gibert;
Pericó Berart

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Valentí Vallès, habitant
del lloc de la Palma (foli
297v)

Límits
Guillem Vallès; Montserrat Vallès
Fills Domènec Vilar; Valentí Vallès
Guillem Vallès; torrent públic; Pere Jover
Bernat Perelló
Fill de Bernat Segarrès; Guillem Vallès; camí de
Vinebre
Guillem Vallès; Antoni Pasqual
Arnau Ciuraneta; Guillem Vallès
Arnau Gibert; Pere Vallès, notari; Guillem Vallès
Antoni Masip; Guillem Vallès
Guillem Vallès; Berenguer Jover, camí de les Eres
Guillem Vallès; Bernat Perelló
Guillem Valls; Montserrat Vallès
Arnau Gibert; Guillem Vallès
Guillem Vallès; camí de Flix
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Una peça de vinya plantada al Toll
Un corral al lloc de la Bassa
Una casa al lloc de la Palma

Data
17/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Un tros de terra erma a la Sisquella
Un tros de terra campa al Colomer (colubarium) d’en
Gibert
Un tros de terra campa al Pontarró
Un tros de terra campa als Ortals
Un tros de terra campa a les Forques
Una peça de vinya plantada a la Coma d’en Feliu
Una peça de terra amb vinya plantada al Tormell
Una casa al lloc de la Palma

Data
17/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles

Béns confessats
Un hort al Molí
Un tros de terra campa al Toll d’en Feliu
Un tros de terra campa a l’Estinclar
Un hort a Coma de vaques
Una peça de vinya plantada a la Canaleta
Una cova closa (covam clausam) a Canaleta
Una peça de vinya plantada al Clot Perdut
Un hort al Rocafort
Una erm a la Pena roja
Una albereda al Sord
Un tros de terra campa al Sord
Una peça de vinya plantada al Mont Blanquet
Una sort de terra amb una era al cap dels Freginals
Un camp al Boïc
Un camp erm al cap de l’Estinclar
Un camp a les Peces
Un tros de terra campa amb una part de de vinya
planada a les Peces
Un tros de terra campa a les Saleres
Un tros de terra campa amb una part de de vinya al
Carrer del Molí
Un camp de terra al Carrer del Molí
Un camp de terra amb vinya a Coma de Cabacés
Un farraginal a la part del darrere del mur de dit lloc
Una casa al lloc de la Palma que antigament fou d’en
Masip

Montserrat Vallès; Dominga, muller de Pere Bertran;
Pere Vallès, notari
Guillem Vallès; Arnau Gibert del carrer Nou; Bramont
Gibert; camí públic
Bernat Perelló; Pericó Vallès; via pública

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Pere Gravalosa; habitant
del lloc de la Palma (foli
299)

Límits
Arnau Ciuraneta; Déutajudi Escapolat
Dit colomer; fills de Montserrat Ciuraneta
Pere Vidal; fills de Montserrat Jover; Montserrat Vallès
Montserrat Ciuraneta; camí de la Covassa; Pere Móra;
la roca de dit lloc
Camí de les Forques; Brenguer Jover
Camí de Flix; Ramon Jover; Guillem Vallès
Arnau Ciuraneta; Pere Jover; Déutajudi Escapolat;
Guillem Jover
Ramon Jover; Dolça, muller de Pere Masip; fills de
Domènec Vilar; via pública

Escrivent

Confessor
Dominga, vídua de
Domènec Vilar, habitant
del lloc de la Palma (foli
299v)

Límits
Bernat Perelló; torrent públic; Ramon Jover; bassa del
molí
Abeurador comú; Montserrat Vallès, Pere Vallès
Camí de Coma de vaques; Valentí Vallès
Pere Ciuraneta; torrent públic; Dolça, muller de Pere
Masip
Torrent públic; Antoni Pasqual
Camí de Vinebre; Bramont Gibert
Pere Jover; Pere Llorenç
Antoni Gibert; torrent públic; Guillem Jover
Torrent púbic; lo Segueràs; Pere Jover de la Granadella
Pericó Vallès; camí de Cabacés
Pericó Vidal; Pere Ciuraneta; torrent de na Alegra;
camí de l’Ortiell
Pericó Gibert; Dominga, muller de Pere Bertran
Arnau Gibert; Valentí Vallès; fills de Montserrat
Vallès; fills de Montserrat Ciuraneta
Dominga, muller de Pere Bertran; camí de Bovera
Montserrat Vallès; Pericó Vallès
Bernat Perelló; Montserrat Vallès
Montserrat Vallès; Jaume Oró; camí de Bovera
Antoni Masip; camí de l’Ortiell; Arnau Gibert; camí de
la Bisbal
Bramont Gibert; fills de Maimó Miró
Guillem Jaume; camí de la Bisbal; Bramont Gibert
Pere Berart
Arnau Ciuraneta; carrer de les Eres; Dominga, muller
de Pere Bertran
Antoni Masip; via pública
Ha de pagar com a cens anual una gallina el dia de
Nadal
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Una casa (domu) que fou d’en Masip al lloc de la
Palma
Una casa al lloc de la Palma
Una casa al lloc de la Palma

Data
17/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Un hort al sol de Coma de vaques
Un tros de terra campa a la Sisquella
Una peça de vinya plantada a l’Estinclar
Una peça de vinya plantada a l’Estinclar
Un tros de terra campa a Coma de vaques
Una sort de terra campa a la Coma d’en Feliu
Un tros de terra campa al Tormell
Un tros de terra campa a l’Obac
Una sort de terra a l’Abellar
Un tros de terra campa als Freginals
Una peça de vinya plantada al Domenge
Un tros de terra campa al sol de la Quarterada
Un bancal de terra a Quarterada
Una era a lo Padro
Un corral al lloc predit
Una casa al lloc de la Palma

Data
17/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Un tros de terra erma a la Pena roja
Un tros de terra campa amb albereda a la Vall d’en
xova
Una peça de vinya plantada a l’Estinclar
Un tros de terra campa al Tormell
Un tros de terra campa a la Coma d’en Feliu
Un hort tancat (viridariu clausum) als Pous
Una sort de terra a les Sorts
Un tros de terra campa amb una part de de vinya
plantada al Domenge d’avall
Una peça de vinya plantada al Domenge d’amunt
Una albereda al Sord
Un tros de terra als Estoldrans
Un corral fora del lloc de la Palma
Una casa al lloc de la Palma

Antoni Masip; via pública
Dolça, muller de Pere Masip; Pere Gravalosa, teixidor,
via pública
Pericó Vidal; mur de dit lloc; fills de Montserrat
Ciuraneta; via pública

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Dolça, vídua de Pere
Masip, difunt, habitant
del lloc de la Palma (foli
301v)

Límits
Fills de Domènec Vilar; torrent públic; Domènec
Vallès
Pere Vallès, notari; Pericó Vidal; comú de dit lloc
Antoni Masip; fills de Berenguer Masip
Pere Móra; Arnau Ciuraneta
Pere Móra
Fills de Maimó Miró; Pere Vallès
Fills de Maimó Miró; Pericó Vallès
Anrau Ciuraneta; Pere Móra; Pere Jover
Pere Vallès, notari; Antoni Gibert
Pere Vidal; Berenguer Jover; Jaume Oró; Antoni Masip
Pericó Vallès; Ferrer Móra; camí de la Granadella
Pere Móra
Fills de Maimó Miró; Pere Vallès del carrer Nou
Antoni Gibert; Pere Móra, públic de dit lloc
Bernat Perelló; Guillem Jover; camí públic
Fills de Berenguer Masip; Bernat Perelló; fills de
Domènec Vilar; via pública

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Antoni Masip i
Montserrat Masip, per
part de fill Berenguer
Masip, habitants del lloc
de la Palma (foli 303)

Límits
Camí de Vinebre
Montserrat Masip, Pere Llorenç; Pere Móra
Montserrat Masip; Dolça, muller de Pere Masip
Bernat Perelló; Montserrat Masip
Montserrat Vallès; Montserrat Masip; Jaume Borrell
Pere Jover; Antoni Gibert; Antoni Masip; camí de la
vall
Bramont Gibert; Pere Vallès; Montserrat Vallès; camí
de les Eres
Bernat Perelló; Montserrat Vallès; camí de Bovera
Montserrat Vallès; Pere Ciuraneta; Jaume Borrell
Guillem Vallès; Montserrat Masip; Antoni Masip
Jaume Oró; Arnau Gibert
Bernat Perelló; Pericó Vidal; Montserrat Masip; camí
públic
Dolça, muller de Pere Masip; fills de Montserrat Jover;
Montserrat Masip; via publica

La quarta part del forn
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Data
17/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles

Béns confessats
Un hort al Molí
Una peça de terra amb vinya plantada al Tormell
Un tros de terra campa a Coma de vaques
Un tros de terra campa a la Coma d’en Selva
Un tros de terra campa a les Saleres
Un tros de terra campa amb oliveres a les Peces
Una peça de vinya plantada al Domenge
Un hort (viridarium) prop de a la Font de dit lloc
Un corral fora de dita vila
Un tros de terra campa a la Pena roja
Un bancal de terra per sobre del Molí
Una peça de terra amb vinya plantada a la Rovina
Un tros de terra campa al Cap del Tormell
Una albereda al Sord
Una era de a dit lloc
Un tros de terra campa a la Coma d’en Feliu
Una sort de terra amb era a l’altre costat de lo Pou
Veïnal
Casa al lloc de la Palma

Data
17/12/1403

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès

Béns confessats
Una peça de vinya platada al Tormell
Un bancal de terra als Pous
Un tros de terra al Llanar
Un tros de terra campa al Freginal
Un corral fora de dit lloc
Un hort al Molí

Escrivent

Confessor
Jaume Borrell, habitant
del lloc de la Palma (foli
304)

Límits
Bernat Perelló; torrent públic; Pericó Vallès; camí de
Vinebre
Fills de Montserrat Jover; Pericó Vallès
Dolça, muller de Pere Masip; camí de Flix
Guillem Segarrès; Pere Jover
Guillem Vallès; fill de Domènec Jover; Arnau Gibert
Pere Vallès; Montserrat Vallès; Antoni Vall; Pere
Vallès, notari
Fills de Berenguer Masip
Pericó Vidal; la comunitat de la vila
Domènec Vallès; Guillem Vallès; Pericó Vallès; camí
públic
Lo sol de l’Oliver; torrent públic; fill de Berenguer
Masip
Antoni Gibert; torrent públic; Pericó Vallès
Pere Jover; Pericó Vidal
Pericó Vallès
Bernat Perelló; Domènec Vilar
Bernat Perelló; Arnau Ciuraneta; Pericó Vallès; Arnau
Gibert dels bessons
Fills de Berenguer Masip; Arnau Ciuraneta
Camí de Flix; Pere Berart; camí de les Eres; Montserrat
Masip
Pericó Vallès; cementiri (ciminterio) de dit lloc; Bernat
Perelló; via púbica

Escrivent
Ramon Batlle

Confessor
Pericó Vallès, habitant
del lloc de la Palma (foli
305v)

Una era a dit lloc
Un tros de terra campa a la Sisquella
Una peça de vinya plantada a la Coma mitjana
Un tros de terra erma a l’Estinclar
Una albereda al Toll d’en Feliu
Casa al lloc de la Palma

Límits
Fills de Maimó Miró; Jaume Borrell; Montserrat Jover
Aranau Gibert; Pere Móra
Joan Pons; camí de Cabacés
Bernat Perelló; Guillem Vallès; Berenguer Jover
Jaume Borrell; Guillem Vallès; camí públic
Jaume Borrell; comú dit lloc; camí de Vinebre; Ferrer
Móra
Bernat Perelló; torrent públic; Jaume Borrell
Montserrat Masip; fills de Montserrat Vallès
Arnau Gibert; Pere Tarragó
Montserrat Masip; Jaume Borrell
Arnau Ciuraneta; camí de la Granadella; Dolça, muller
de Pere Masip; Pere Móra
Arnrecoau Ciuraneta; Jaume Borrell; Pere Jover
Déutajudi Escapolat; Pere Vallès, notari
Antoni Masip; fill de Pere Llorenç
Domènec Vilar; Pere Jover; camí de Faro
Torrent públic; Pere Vallès
Jaume Borrell; Valentí Vallès; via pública

Data

Escrivent

Un bancal de terra campa per sobre del Molí
Una peça de vinya plantada al Clot Perdut
Un tros de terra campa a Coma de vaques
Un tros de terra campa al cap del Tormell
Una peça de vinya plantada al sol del Domenge

Béns confessats
Una peça de vinya platada

Notari
Gabriel Canyelles
Pere Vallès
Guillem Vallès, habitant
del lloc de la Palma

Confessor
Fills i hereus de Ramon
Roser, habitant del lloc
de la Palma (foli 307)

Límits
Berenguer Masip
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3.4. Drets del senyor
Un cop tots els emfiteutes del lloc de la Palma han declarat els seus béns, s’anuncien els
drets del senyor i els censos que la universitat i els habitants del lloc de la Palma han de
pagar a la ciutat de Barcelona.

Drets del senyor sobre el lloc i terme de la Palma. FONT: Capbreu de Flix, el Mas de Flix i la Palma, 1403 (AHCB).

Et primo es tinguda de fer la dita universitat de la Palma a la dita Honorable Ciutat
de Barcelona per tot dret a que sien tanguts a Senyor, set cafissos nou faneques de
forment; Item cinch cafissos de ordi, ço es cinch cafissos de forment i cinch d’ordi per
cens de tot lo terme de dit loch.
E dos cafissos de forment per ço que puguen anar moldre hon se vullen.
E nou faneques de forment per la corredoria, car lo Senyor ha tanir corredor franch
als dits homes de la Palma, exceptuant que lo dit corredor ha un diner per cascuna
penyora que fa e dos diners per liura de tot encant.
Item ha lo Senyor fadigua de deu dies e deu per loisme en cascuna propietat del loch
e terme, so es de deu sols un sol.
Item tot hom qui te furo deu donar dos pells de conills a Senyor, ço es un a Nadal e
altre a Carnestoltes.
Item la scrivania es de Senyor, exceptuant testaments e nubcies que han de prendre
en poder del Rector de l’Esglesia de dit loch. Dels inventaris empero ha lo Senyor la
meytat tant com l’scrivania naura.
Item la quarta part del forn de dit loch es de Senyor.
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Després de l’anunci dels drets del senyor, una nota fa constar que Arnau de Bosc renuncià
a tots els altres drets en un document de 1357 davant el notari Guillem Marquès. Segons
aquest document donà als habitants del lloc de la Palma tot el terme de dita vila, amb les
seves aigües, fustes, llenyes, gleves, herbes i pedres i renuncià al cens de deu cafissos de
mestura, cinc de forment i cinc d’ordi, i dos cafissos de forment pel molí, i nou faneques
de forment per la corredoria.
D’acord amb els censos establerts, els habitants del lloc de la Palma havien de pagar unes
quantitats fixes de gra en forma cafissos i faneques per tal satisfer els drets del senyor,
per cens de tot el terme, per anar a moldre allà on volguessin i pel dret de corredoria.
El cafís és una mesura de capacitat per a grans emprada a la Ribagorça, a Tortosa, a Lleida
i al País Valencià. La faneca és una mesura de capacitat per a àrids pròpia del País
Valencià i de les comarques occidentals de Catalunya; en ambdós casos el valor és
variable segons el territori.34 Desconeixem quins valors s’haurien aplicat a la baronia de
Flix, doncs no sempre queda clar si hauria format part de l’organització territorial de
Lleida o de Tortosa.
El servei de corredoria és el que prestava el corredor, l’oficial encarregat de córrer o fer
crida pública de la venda de productes i mercaderies i de béns mobles i immobles per
encàrrec d’un particular, en subhastes ordenades per sentències judicials o per
embargaments fiscals. Els drets que aquell oficial cobra pels seus serveis s’anomenen de
corredura o corredoria. Els drets de corredoria son recollits amb detall als Costums de
Flix de 1308, un privilegi amb el que Pere de Bosc fixà el dret propi pel qual s’hagueren
de regir la universitat i els habitants dels termes del castell de Flix.35
El corredor, doncs, hauria de rebre un pagament en moneda pels seus serveis, en aquest
cas un diner per penyora i una lliura per encant.
La fadiga era un dret que el propietari del domini directe tenia sobre els béns contractats
transmissibles mitjançant venta o pignoració; d’aquesta manera el senyor es reservava el
dret de prelació o tanteig per recuperar el bé al preu fixat per un termini de deu dies. Per
altra banda, el lluïsme era una taxa que percebia el propietari del domini directe en cas de
no executar el dret de fadiga, habitualment un percentatge sobre el preu de venta del
domini útil36, que en aquest cas era del deu per cent.
Un altre cens que els habitants del lloc de la Palma havien de fer front era la donació de
dues pells de conill al senyor, una per Nadal i una altra per Carnestoltes. Aquest pagament
en producte tan sols s’aplicava a aquelles persones que tinguessin un furó a casa.
Per últim el senyor es reservava el dret de posseir l’escrivania del lloc de la Palma i de la
meitat dels seus inventaris.

Alsina, Claudi; Feliu, Gaspar; Marquet, Lluís. Pesos, mides i mesures dels Països catalans. Barcelona:
Curial, 1990: 127-154.
35
Serrano Daura, Josep. «Els costums de Flix, una baronia de Barcelona». Barcelona quaderns
d’història, 5, 2001: 97
36
Virgili, Antoni. «Campesinos y renta feudal en una sociedad colonial en construcción. La región de
Tortosa (1148-1212)». La España Medieval, 41, 2018: 23- 47.
34
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A part d’aquests censos fixos que la universitat de la Palma havia de satisfer de manera
conjunta i anual a la ciutat de Barcelona, alguns habitants del lloc havien de pagar per
cens d’algunes propietats una gallina bona el dia de Nadal.
Els censos establerts per la ciutat de Barcelona tingueren un efecte immediat sobre els
habitants de la Palma; durant el segle XV les relacions entre la Palma i la ciutat de
Barcelona foren cada vegada mes freqüents. Les constants missives entre ambdós llocs
posa de manifest les grans dificultats que els habitants de la Palma tenien per satisfer el
censos a la ciutat, condint-los a la pobresa i a l’endeutament permanents.
El primer document referent a aquesta qüestió és una carta que els vassalls del lloc de la
Palma adreçaren als consellers de Barcelona el 1404 per denunciar la decisió de
desposseir-los de la notaria. Asseguren que havent estat el lloc posseït per tot tipus de
senyories, qualsevol dels senyors havia tingut satisfet el seu cens sense menystenir els
seus drets. Afegeixen que era costum que per qualsevol canvi, permutació, traspàs de
cases o possessions el senyor els retornava la meitat dels diners, reservant-se per a ell
l’altra meitat i demanen que no es pagui ni la fadiga ni el lluïsme que ara son novament
demanats.
En la majoria de les missives intercanviades entre el lloc de la Palma i Barcelona durant
el segle XV observem que els habitants del lloc demanen a la ciutat l’aplaçament en
l’entrega del censos o bé la seva reducció. La documentació constata que molts dels
habitants del lloc de la Palma deixaven ermar la terra i les possessions del seu terme per
conrear-ne en d’altres, on la ciutat no hi tenia cap dret. Conseqüentment, Barcelona hagué
d’ordenar que els seus habitants conreessin totes les terres del terme i que no es moguessin
ni desemparessin les seves cases i possessions.
A través d’un document de 1460 sabem que la universitat de la Palma hauria establert un
censal mort amb la ciutat de Barcelona per tal de satisfer els seus deutes. Un censal mort
és un instrument de crèdit que estableix l’obligació redimible de pagar una pensió anual
a una persona i als seus successors en virtut d’un capital rebut. 37 Amb aquest benefici
Barcelona pretendria mantenir i assegurar la població del lloc, després de que els seus
habitants advertissin que el pagament dels censos assignats podria suposar la seva
perdició.
Tot i aquest benefici, els recàrrecs als que havien de fer front els habitants del lloc de la
Palma seguien sent molt elevats, per aquest motiu hagueren de cercar una nova solució
per tal d’evitar la ruïna i la despoblació del lloc. Així doncs, el 1461 els consellers de
Barcelona imposaren el pagament de la dotzena part dels fruits acostumats a pagar per
delme, tot ordenant la construcció d’un edifici que permetés recollir els fruits per a tal
finalitat.
El pagament d'una quantitat proporcional a la collita podria semblar una bona solució al
problema, tot i que podria haver una solució temporal o no aplicada, doncs el 1484 ens
trobem que la ciutat de Barcelona reclama novament censos amb quantitats fixes i que
habitants de la Palma no poden atendre.

37

Rubio, Daniel. «El Crèdit a llarg termini a Barcelona a la segona meitat del segle XIV: els censals
morts i els violaris». Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 2003: 1.
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Sembla evident que des del moment que la ciutat de Barcelona pren possessió de la
baronia, el lloc de la Palma es troba amb serioses dificultats per pagar els censos a la
ciutat; durant tot el segle XV hauria tingut lloc una negociació constant entre ambdues
parts per tal de buscar la forma menys perjudicial per als habitants del lloc de la Palma
per pagar el cens.
El juny del 1500 el rector Joan Cistella comunica que dels 80 focs que hi solia haver ara
tan sols en quedaven uns 30 i que els que quedaven estaven a punt de marxar. Comunica
que el passat mes d’abril se’n anà Ramon Perelló, qui tenia la millor heretat de la vila,
amb cases, mobles i terres. Demana un reducció dels censals de blat i de diners, afegint
que si s’hi posava remei, aquella universitat quedaria sense ningú.38
Aquesta reducció pot semblar exagerada tot i que no deixa dubte de la penúria existent al
lloc de la Palma.39 Si tenim en compte el fogatge de 1378, l’últim abans que la ciutat de
Barcelona prengués possessió de la Baronia, el lloc de la Palma tindria 28 focs40. Més
d’un segle després, el 1497 en tindria 27 focs,41 els mateixos que el 1515.42
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4. EL LLOC DE LA PALMA
4.1. Situació
El nucli urbà és el resultat d’un procés de transformació contínua que tindria el seu origen
al lloc on la tradició oral situa el castell, ubicat al punt més elevat de la vila. 43 Des d’aquest
primer recinte i mitjançant una sèrie de closos, el casc urbà s’aniria ampliant vers al sud.
És difícil traçar una línia pel que fa aquesta qüestió, però si donem un cop d’ull a la
fotografia aèria del poble podem intuir l’existència d’una sèrie de closos que
correspondrien a les diferents etapes d’aquest procés.

Recreació idealitzada del lloc de la Palma a mitjan segle XV

Filella, Francesc; Sas, Ricard; Cuadrado, Sergi; Boqué, Ricard; Galceran, Antoni. La Palma d’Ebre.
Itinerari pel nucli urbà. La Palma d’Ebre: Associació Cultural l’Espona, 2014: 17.
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4.2. Elements identificats en el capbreu

Al punt més alt del poble trobem la zona del castell, un espai on la tradició oral ha situat
l’existència d’un castell i el punt a partir del qual va originar-se la vila. Degut a
l’aprofitament de l’espai del castell en èpoques posteriors i la construcció del dipòsit
d’aigua l’any 1924, les restes que en quedaven varen quedar esborrades, mantenint-se
solament el nom del lloc.44 Atès que la documentació parla unes vegades del lloc de la
Palma, i d’altres dels castells de Flix i la Palma, existeix certa controvèrsia si l’anomenat
castell va existir com a tal. Fins a l’actualitat s’ha mantingut el topònim castell per
denominar la part alta del poble, pel que hem de considerar que sí que se’n hauria bastit
d’algun, probablement un lloc preparat per a la defensa on les muralles serien les parets
exteriors d’un nucli urbà que aniria creixent fins a constituir-se en vila closa.45
Al capbreu de 1403 s’utilitza de manera indistinta els termes castell i lloc per referir-se a
la vila de la Palma. No s’identifica cap referència explicita pel que fa a l’existència d’un
castell. Probablement, doncs, hauríem d’entendre el terme castell com l’òrgan
administratiu d’un districte des d’on s’emprendrien les tasques de govern i de defensa
d’aquest. Resulta interessant la localització del topònim bassa del castlà, un espai situat
a la vora del camí de la Granadella. El castlà o castellà era el vassall encarregat del govern,
la defensa i la jurisdicció d’un castell en domini útil i possessió immediata en nom del
senyor, amb l’obligació de defensar-lo. D’aquesta manera, sembla que a la zona del
castell podríem trobar la casa del castlà o una casa forta.

Aspecte actual de la zona del castell de la Palma.

Escolà, Rossend. Guia de la Palma d’Ebre (Ribera d’Ebre). Llibres de la Medusa, 24, Diputació de
Tarragona, 1984: 41.
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Al capbreu de 1403 documentem seixanta-cinc cases i un pati de cases, la majoria de les
quals situades dins la vila closa, tot i que també en trobem d’altres construïdes al mateix
mur de la vila o fora d’aquesta. Topònims com lo mur de dit lloc, lo Portal, lo Portal
jussà o lo carrer nou, son també testimonis d’aquests processos expansius que acabaren
conformant la vila closa i la seva expansió fora murs.
A través d’una missiva de 1384, Pere el Cerimoniós demana a Francesc de Sant Climent
que fortifiqui i faci defensables els llocs de Flix, la Palma i el Mas de Flix, donant-li i
plena llicència per manar i imposar impostos durant tres mesos per tal de satisfer la
despesa causada per la construcció de murs, estacades i fortificacions.46 Sembla que
durant el regnat de Pere el Cerimoniós aquest procés de fortificació es feu extensiu a totes
les viles i ciutats del país.

Fotografia del Portal abans de la seva destrucció l’any 1936.

Al voltant de la vila trobem documentats una quarantena de corrals, la majoria dels quals
situats al voltant de la Bassa del Portal i espais no localitzats com lo Pedro o lo Tirador.
La quantitat de corrals demostra la importància que tingué la ramaderia domèstica en
aquest indret durant l’Edat Mitjana.
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Un altre edifici d’especial interès que identifiquem al capbreu de 1403 es la parròquia del
lloc de la Palma amb el seu cementiri o fossar i la casa del rector.
L’antiga església parroquial dedicada a Santa Maria està situada a la part més elevada de
la vila, molt propera al lloc anomenat Castell.47 Són escasses les referències d’aquesta
primitiva parròquia en època medieval; la primera d’elles figura en la relació de la dècima
papal recaptada a la diòcesi, on consta que el capellà de la Palma satisféu 20 sous els anys
1270 i 1280. També hi ha la notícia que la parròquia de la Palma fou visitada el 1314 pel
bisbe de Tortosa Francesc de Paolac.
L’edifici actual és format per l’estructura medieval original més altres construccions
afegides posteriorment com a ampliacions. Es tracta d’una construcció romànica d’una
sola nau, dividida en tres trams mitjançant una sèrie d’arcs torals. A la façana de ponent
es troba una porta senzilla feta amb un arc de mig punt adovellat, sobre seu, hi destaca
finestra geminada. La nau queda capçada a llevant a través d’un absis semicircular amb
una petita finestra esqueixada al centre. L’estructura d’aquesta església la situa entre els
exemples més característics de la fi dels llenguatges romànics en arquitectura de la segona
meitat del segle XIII i palesa una gran fidelitat a les formules pròpies del deu estil, sense
presentar influències de les noves formulacions arquitectòniques.48
Darrera l’absis de l’església, al lloc que ocupava el verger del rector, es conserven les
restes de dos dels trulls que emmagatzemaven la verema dels veïns de la Palma per pagar
el delme, un cens corresponent a la desena part dels fruits destinat al sosteniment del
clergat i dels edificis religiosos.49
La part solana de l’exterior de l’església fins carrer Major era el lloc que ocupava el
primitiu cementiri o fossar, del que se’n conserva un conjunt d’esteles funeràries.50
Aquestes esteles es conserven clavades sobre el mur de l’actual cementiri, procedents de
l’antic fossar de l’església. Es tracta d’esteles funeràries de cap discoïdal i peu trapezoïdal
cisellades en pedra calcaria i tindrien una datació aproximada entre els segles XIII i XV.51
Pel que fa a la casa del rector, a nivell documental sabem que el bisbe Joan Fabra va
visitar la parròquia de la Palma l’any 1363 i veié que no s’havien complert els decrets
sinodals de 1330 i 1343, que feien referència a la necessitat que els rectors tinguessin
casa pròpia. El consell parroquial va prometre al bisbe que es donaria compliment a la
dita obligació; l’any 1384 s’utilitzaria una casa de petites dimensions i el 1390 es
construiria l’abadia a la vora de l’església.52
Dins la mateixa vila trobem documentat en el capbreu un espai conegut com la Platea,
una plaça que identifiquem actualment davant de la zona de l’actual edifici de
l’Ajuntament. En un altre document del 1450 referent a les obres de la presó, el
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constructor d’aquesta demana a Barcelona que s’ampliï el pressupost per acabar l’obra,
doncs les pedres es troben escampades per la plaça i seria una pena que l’obra és deixes
perdre.
Encara que la construcció de la presó sigui posterior al moment de redacció del capbreu,
és important fer-ne referència, doncs es tracta d’una de les obres més destacables dutes a
terme a la Palma durant el domini de la ciutat de Barcelona. A nivell documental,
coneixem la seva existència gràcies a una missiva que el 1447 Fructuós de Castellví,
procurador i batlle de Flix, i Ramon Perelló, batlle de Palma, adrecen als Consellers de
Barcelona per comunicar-los que al lloc de la Palma no hi ha presó i que els malfactors
han de ser traslladats al castell de Flix, ocasionant gran dany i despeses per tals persones.
Barcelona concedeix fer la presó, recomanant que les despeses no superin la quantitat de
25 lliures. No obstant, el 1450, Ramon Perelló s’adreça novament als Consellers de
Barcelona per demanar-los 15 lliures més per tal de finalitzar les obres.53

Vista de l’absis de l’església romànica.

Volta de la presó (s. XV)

Un
Un altre espai que trobem documentat en el capbreu és el forn que hi havia al lloc de la
Palma, del la quarta part del qual era del senyor. És habitual durant l’Edat Mitjana que
els forns de destret fossin un monopoli del senyor, motiu pel qual cap habitant del lloc
podia fer pa ni proveir-se’n si no era en l’establiment del senyor; al seu torn, aquest,
l’arrendava a través d’un contracte emfitèutic. En el cas del forn de la Palma, segons el
capbreu, els emfiteutes n’eren Pere Ciuraneta, Guillemona, vídua d’Arnau Gibert,
Montserrat Masip i Berenguer Masip, propietaris de la quarta part del forn cadascú. Al
document de 1447 sobre la construcció de la presó, Ramon Perelló exposa que al lloc de
la Palma hi ha un forn de destret el qual els seus propietaris n’oferien un mal servei; per
aquest motiu proposa a Barcelona la possibilitat que el forn sigui venut al comú i que se’ls
53
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doni llicència per construir-ne un de nou. El batlle proposa que la presó sigui construïda
en el lloc que ocupava el forn i que els homes del lloc treballarien com a manobres; no
obstant, Barcelona denega la petició i ordena que no es construeixi cap altre forn.54
A través del capbreu identifiquem els punts de captació d’aigua situats al voltant de la
vila, la Basa del Portal, la Basa del Pi, lo Pou Vehinal i la Font.
En sentit sud trobem la bassa del Portal, situada enfront del Portal. Ubicada fora del mur
de dit lloc, recollia les aigües que baixaven des de l’interior de la vila cap a l’exterior a
través del Portal. La bassa era un punt de referencia, cruïlla de camins públics i els camins
que conduïen a Flix i al Mas de Flix, a Vinebre i Cabacés i a la Bisbal. Era també el
principal espai per abeurar el bestiar, tal com ho demostra la presència d’una desena de
corrals documentats al seu voltant.

Fotografia de la Bassa del Portal el 1917.

Per altra banda, en direcció nord i situada entre els camins de Bovera i la Granadella
trobem documentada la Bassa del Pi. Aquesta bassa recollia les aigües que baixaven pel
camí de la Granadella i de la Pobla. Al capbreu de 1403 identifiquem el topònim al Pi,
un espai situat al límits del el camí de la Granadella, el Pla de Granyena i la Cantanovella.
aquestes referències no deixen cap dubte que es tracta del Pi de cal Pino, un pi centenari
de dimensions excepcionals que podem datar, gràcies a aquest capbreu, de principis del
segle XV.
El Pou Veïnal és l’únic pou al que es fa referència de manera explicita al capbreu. Es
troba situat a uns dos-cents cinquanta metres a l’oest del poble, a tocar del camí de Flix i
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al qual s’hi accedia a través d’un camí públic (la costa del Pou). Tal com indica el seu
nom, era un pou d’ús públic al que tots els veïns del poble hi tenien accés.
La Font, actualment coneguda com Font Vella, és una mina d’aigua situada a un centenar
de metres del poble en sentit est, tot just al fons del barranc al què li dóna nom. La seva
construcció consta d’un dipòsit d’aigua subterrani i de tres arcs de pedra adossats en un
marge situat a la part superior. Tal com consta en el capbreu de 1403 la Fontem quedava
per sota del camí de la Bisbal, l’actual carrer Font Vella, i s’hi accedia a través d’un camí
públic, la costa de la Font.
Diverses propietats situades al voltant de la Font limitaven amb lo públic, lo comú o la
comunitat de la vila, tres termes que signifiquen el mateix per fer referència a algun bé
de tipus comunal. Els béns comunals són aquells que són d’ús general dels veïns del
municipi on es troben situats; normalment són boscos, pastures, terres marjalenques i
saladars, i naturalment l’aigua, indispensable per a la subsistència i necessària per a molts
conreus.55 D’aquesta manera, doncs, hauríem d’entendre que la Font seria d’ús públic,
així com els recursos naturals que es trobarien al seu entorn.
Prop de la Font, seguint el camí de les Forques trobem documentades diverses parcel·les
agrícoles situades a les Forques i al Coll de les Forques. El Coll de les Forques és un
topònim que encara perdura en l’actualitat i que la tradició oral el descriu com el lloc on
s’hi penjaven els ajusticiats, visible des del poble per causar escarment. A nivell
documental podem contextualitzar aquest espai a través d’una carta de 1337 en que Pere
el Cerimoniós dóna potestat a Arnau de Bosc per construir forques i fustes, anomenades
lapideres, als castells i llocs de Flix i de la Palma, per tal que tingués dret a fer justícia i
penjar-hi els criminals.56

Fotografia de la Font Vella a principis dels anys vint.
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5. EL TERME DE LA PALMA
El terme municipal de la Palma el conformen tot un conjunt de valls inclinades que es
dirigeixen per ambdues bandes cap a un mateix curs d’aigua central, la Vall Major. Totes
les valls neixen dins les pròpies vessants del terme, raó per la qual no hi entra aigua de
manera natural des de l’exterior. El terme ocupa una superfície de 37,92 km², amb unes
altituds que oscil·len entre els cinc-cents i els cent-cinquanta metres respecte el nivell del
mar. La Vall Major troba a través del Toll de l’Estret l’única sortida natural de les aigües
del terme, prenent a partir d’aquest punt el nom de torrent de Gorraptes. Aquesta vall
acaba desembocant al marge esquerra de l’Ebre, prop de Vinebre.

Topònims identificats sobre el mapa del terme municipal de la Palma d’Ebre
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5.1. Llista de topònims
ARBRES

Basses
EDIFICIS, LLOCS I
CARRERS

Basa del molí, la

Pi ver, al
Pi, al

CAMINS

Basa del casla, la

Carrer jussa

Basa del obach, la

Carrer nou

Basa del pi, la

Cellario d’Anthony Vall

Basa del portal, la

Columbarium d’en Gibert
Bisbal, cami de la

Domu d’en Engans

Altres

Boschar / Boscar, cami del

Domu de na Domenge

Bovera, cami de

Domu que fut d’en Masip

Abeurador comú (Toll
d’en Feliu)

Cabasers / quo itur ad locum
de Cabasers, cami de

Domus comunibus

Coma de vaques, cami de
Covasa, cami de la

Fossar extra villa, al
(fossario o ciminterio)

Serra, cami de la

Furny (forn)

Toll de la frexa, al

Mas de Fflix / Mansi de Fflix,
cami del

Molendinum

Toll den Ffeliu, al

Era, cami de la

Platea dicti loci

Eres, cami de les

Portal jussà, lo

Ffaro, cami de

Portal, lo

Colls i muntanyes

Fflix / quo itur ad Castrum de
Fflix, cami de

Vico de les Eres

Coll de la carabassa, al

Fabregua, la

Granadella, cami de la
Ortiell, cami del
Pobla / Pobla de la
Granadella, cami de
Serra, cami de la

Toll de la carabassa, al

ORÒNIMS

Coll de la creu, al
HIDRÒNIMS

Coll de les forques, al
Coll del lanar, al

Cursos d’aigua

Coll dels millars, al

Torrent de na Alegra

Penya, la

Torrente del sort

Penyes del comu, les

Torrente publico

Roca, la (Ortals)
Cova dels coloms, la

Sisquella, cami de la
Sisquella, cami de la

Fonts i pous

superiori de Fflix, cami

Fontem dicti loci

vall (de l’Abellar), cami de la

Pou Vehinal

Vinebre, cami de

Abeurador públic (Cova
de l’Arna)

Muro dicti ville

fitat de la vall (Ortals), lo cami
Forques, cami de les

Abeurador de la Rovira
(del comú o de la vila),

Covasa, la

Altres
Comunal de la vila, lo
Comunitat de la vila, la
Empriu de la vila
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Comallar de na Segarra, al

Pou Vehinal, al

Comallars de na Polia, als

Pou, al

Abellar, al

Comallars, als

Pous, als

Agahonar, al

Cova de la arna, la

Quadro, al

Basa del casla, la

Covassa, la

Quarterada, la

Basa del obach, la

Domenge, al

Raberdor, al

Basa del pi, la

Fferreginals, als

Rebollar, al

Bohic, al

Fontem / Font, la

Rocafort / Rochafort

Boschar / Bosquar , lo /al

Forques, les

Roureda, la

Cabaners, als

Junquet, al

Rovira, la

Canaleta, la

Lanar, al

Saleres, les

Cantanovella, la

Mallola, la

Segrar, al

Car comprada, la

Moli, lo

Seguarrar, al

Carrera del moli, la

Munt blanquet

Serveres, les

Clot perdut, al

Noguer, al

Sisquella, la

Clot, al

Noguers del clot, als

Sort den Ballester, la

Codines, les

Obach, al

Sort, al / lo

Codonyer del sort, al

Olivar, al

Sorts, les

Coll de la carabassa, al

Olivera, la

Stinclar / Estinclar, al

Coll de la creu, al

Ort d’en Ballester, al

Tirador, al

Coll de les forques, al

Ort d’en Martí, al

Toll d’en Ffeliu, al

Coll del lanar, al

Ort d’en Selva, al

Toll de la carabassa, al

Coll dels millars, al

Ortals, als

Toll de la frexa, al

Coll den Ffaliu, al

Ortiell, al

Toll, al

Coll, al

Peces, les

Tormell, al

Colomer, al

Pedro / Padro, al

Torms, als

Coma d’en Ffeliu / Ffaliu, la

Penicalt, al

Torre del moli, la

Coma d’en Selva, la

Penya roja / Penaroja, la

Vall de la olivera, la

Coma de Cabassers, la

Pi ver, al

Vall dels pous, la

Coma de vaques

Pi, al

Vall den xova, la

Coma migana

Pla de na Martra, al

Vinyassa, la

Comallar bes, al

Pla den Grenyena /
Granyena, al

PARTIDES

Comallar de la pleta, al
Comallar de les Serres, al
Comallar de na Gueralda, al
Comallar de na Jaumessa, al

Plana d’en Alegra, la
Planetes, les
Pontarro, al
57

5.2. La xarxa de camins
Els desplaçaments ha exigit sempre una infraestructura i això precisava d’una xarxa de
camins, ponts i llocs de refugi. Les vies medievals de la Corona d’Aragó, fins molt
recentment, han estat estudiades tan sols a escala comarcal, per historiadors locals, de
preparació tècnica molt desigual. Els camins, pel seu estatut jurídic, poden classificar-se
en públics, rals, de titularitat reial i molt segurs, doncs les persones i mercaderies que
circulaven per ells estaven sota la protecció directa del sobirà; o bé privats o senyorials,
construïts i conservats per particulars, per recaptar peatges als usuaris.57
Tal com consta en el Capbreu de 1403, trobem en el lloc de la Palma una quantitat
destacable de camins públics, tant en indrets situats al voltant dels murs de la vila, com
altres que es dirigien cap a les diverses partides del terme. A més, trobem que des del lloc
de la Palma sortien també diversos camins que donaven accés als set nuclis de població
veïns: Flix, el Mas de Flix, Vinebre, Bovera, la Granadella, la Pobla de la Granadella
(Bellaguarda) i la Bisbal (de Falset).
Pel nord, sortia el camí de la Granadella i la Pobla de la Granadella. El camí s’iniciava
prop del mur de la vila, seguint per la Bassa del Pi, el Pla de Granyena i la Cantanovella,
els Etoldrans i el Montblanquet. Per fer referència al mateix camí la documentació utilitza
indistintament el nom de camí de la Granadella i de la Pobla i també el de camí de la
Serra.
També en sentit nord sortia el camí de Bovera que, després de passar pel Clot, el Domenge
i les Peces feia cap al Coll de la Creu. El topònim de Coll de la Creu fa referència a la
creu de terme que limita els termes de la Palma i Flix, pel que creiem que aquesta
construcció ja existiria a principis del segle XV.
En direcció nord-est i des la Bassa del Portal sortia el camí de la Bisbal. Posteriorment,
al voltant d’aquest camí es va desenvolupar la Raval de la Bisbal (l’actual carrer Font
Vella). Tal com consta en la documentació, el camí seguia per sobre de la Font, l’Agaonar,
les Saleres, l’Olivera, la Carrera del molí, l’Ortiell, el Panical i el Toll.
També des de la Bassa del Portal i en direcció sud sortia el camí de Vinebre i de Cabacés
i al voltant del qual es va formar la Raval de la Torre. Després de recórrer uns dos-cents
metres aquest camí es bifurcava prop de la Covassa, vers l’esquerra i seguint pels Ortals
i el Coll del Llanar el camí es dirigia cap Cabacés, mentre que vers la dreta i en direcció
al Pontarró, seguint el torrent públic fins al Molí, el camí conduïa a Vinebre.
La tradició oral situa el camí de Cabacés com part d’una via de comunicació més
important i extensa, un camí ral que uniria les ciutats de Lleida i Reus. Segons sembla, es
tractava d’una via comercial entre ambdues zones, permetent l’intercanvi de cereal i oli
de la plana de Lleida, amb el vi i altres productes del Priorat i el Camp de Tarragona.
Per últim, i en direcció oest trobem documentat el camí de Flix i el camí del Mas de Flix.
Si bé en el capbreu s’utilitzen indistintament els dos noms, és cert que en tot el seu
recorregut pel terme de la Palma es tracta del mateix camí. El camí de Flix i del Mas de
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Flix sortia del lloc de la Palma dirigint-se cap al Pou veïnal, l’Obac, la Coma d’en Feliu,
la Quarterada, la Comitjana, l’Estinclar, el Tormell i Comadevaques.

Recreació de la xarxa de camins de la Palma d’acord amb els límits i la toponímia vigents al capbreu de 1403.

Empedrat del camí de Cabacés, al Coll del Llanar

Creu de terme, al Coll de la Creu
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5.3. Els espais agraris

Per referir-se a les diferents tipologies de parcel·lari agrari s’utilitza una terminologia
força diversa, sent les més habituals el tros (troseum) i la peça (petia). També trobem
parcel·les amb extensions més reduïdes, com la sort (sortem), el bancal (banchale) i el
comellar (comellar).
Pel que fa a l’ús parcel·les de cultius de secà identifiquem espais de terra (terra), terra
campa (terra campa) o camps (campum); en tots tres casos l´ús d’aquests espais agraris
era el cereal. A l’entorn de la vila trobem diversos farraginals, espais de cultiu dedicats al
conreu de plantes farratgeres emprades com a aliment per al bestiar. Trobem també una
quantitat significativa de peces plantades de vinya (vinea plantada), i gairebé residual era
el conreu de l’olivera (olivi).
Als espais de regadiu identifiquem una quantitat destacable d’horts (ortu), (viridarium) i
horts closos (viridarium closem); a diferencia dels horts, els viridaris solien tenir arbres
fruiters, herbes aromàtiques, plantes medicinals o flors ornamentals. Al mateix barranc
trobem documentada algun bosc de ribera que conformava una albereda (albareda) de la
qual els pagesos n’obtenia una fusta porosa i poc resistent emprada en la fusteria lleugera.
Trobem també parcel·les agrícoles no cultivades, ermes (heremum) o de garriga
(garriga). A part de el parcel·lari agrari, conreat o no, trobem documentades pel terme
vint-i-cinc eres, quatre corrals i dues coves.
La principal característica del paisatge de la Palma és la seva condició de paisatge de secà.
El fet de ser un territori de secà, doncs, ha estat determinant en l’estructura ds conreus.58
En un terme dedicat àmpliament als conreus de secà, els barrancs, per la seva
disponibilitat d’aigua, han estat l’ambient més diferenciat. Tot i la seva escassa superfície,
s’hi han cultivat horts i hi creixen arbres que no trobem enlloc més del terme.59
Els conreus de secà s’ubicaren habitualment a les valls abancalades, situades a banda i
banda del torrent públic. El grup de conreus de secà terra el conformaven totes aquelles
parcel·les dedicades al cultiu de cereal (terra, terra campa, camp, farraginal), vinya i
oliveres. Era habitual, també, que alguna d’aquestes parcel·les combinés dos tipus
diferents, com era el cas del cereal i la vinya. La presència de camps de pastura queda
reflectida en la documentació; així, identifiquen quatre corrals de bestiar: dos a
Comadevaques, un al Tormell i un altre a la Rovina. Resulta interessant la clara
diferenciació que es fa en la documentació entre els espais situats a la zona més elevada
de les valls –cap– i els espais més profunds i properes al torrent públic –sol–. Els dels
espais agraris de secà més extensos del terme es trobaven en indrets prou coneguts avui
dia, com Comadevaques, el Tormell, l’Estinclar, la Comitjana, la Quarterada, les Peces,
els Estoldrans, els Montblanquets, les Oliveres o la Carrera del molí, entre d’altres.
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Vinya plantada a la Comitjana.
Segons el capbreu de 1403 és
l’únic espai agrari de secà on hi
predomina la vinya per davant del
cereal.

Aspecte actual del Tormell. En primer
pla, un corral de bestiar identificat en
el capbreu de 1403. Les plantacions
intensives d’oliveres han desdibuixat
l’antic parcel·lari on hi predominava
el conreu del cereal.

Era al voltant del torrent públic on els pagesos tenien accés a l’aigua del barranc,
convertint el parcel·lari situat al seu voltant en espais de regadiu emprats per fer-hi hort.
Tot i que no consta de manera explicita en el capbreu, aquest parcel·lari hauria de requerir
de sistemes de regadiu més o menys complexos, com pous, ginys, sènies, rescloses,
sèquies o safarejos. La majoria d’horts els identifiquem a través de la documentació en
indrets com el Pou veïnal, a la Font, el Pontarró les Planetes, el Clot perdut, la Rovina, a
la Cova de l’Arna, el sol de Comadevaques i al Molí. Altres espais d’horta no identificats
els trobaríem al Toll d’en Feliu, a l’Hort d’en Selva, a la Penya roja o al Rocafort.
A través del capbreu identifiquem l’existència de tres abeuradors públics o del comú, un
a la Rovina, que a més tindria un corral, un al Toll d’en Feliu i un altre a la Cova de
l’Arna.
Els horts havia d’estar localitzat necessàriament prop del barranc o prop d’alguna font o
pou amb aigua abundant i disponible. Tenir un bon lloc on fer hort significava tenir
garantit l’abastiment familiar de productes frescos. No hi havia un prototipus determinat
d’hort, i mentre alguns eren un simple bancal, d’altres eren molt més grans i podien estar
protegits per una paret de tàpia o per alguna mena de tanca per evitar l’entrada d’animals
salvatges o per protegir-lo de petits robatoris. En els horts mes grans també hi havia arbres
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i plantes ornamentals. El sistema de reg era un aspecte important, ja fos aprofitant l’aigua
corrent pel desnivell natural del terreny a través de sèquies i parades, amb sènies mogudes
per animals o mitjançant safarejos o basses per acumular l’aigua60.

Hort tancat per un mur de tapia al
Pontarró, situat a la vora del barranc.
És un dels elements que identifiquem
en el capbreu de 1403.

Bancal de regadiu situat a sota
d’una sènia a la vall del Pou Veïnal.

Sènia del Clot perdut, situada a la vora
del barranc. El capbreu de 1403 fa
esment a diverses parcel·les de regadiu
en aquest indret, encara que no cita de
manera explicita aquest element.
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Resulta important destacar que en el capbreu de Flix i del Mas de Flix alguns habitants
del lloc de la Palma reconeixen posseir terres en els seus termes, en indrets com al Millar,
les Planes den Roig, lo riu de la Cana, al Pas del ase, l’Abellar, Ffaro, Tresfonts,
Vingalib, la vall del oliver o lo riu de Gorrapte.
Una de les construccions més importants que trobem en el terme de la Palma a través del
capbreu de 1403 és el Molí del senyor, situat a l’extrem meridional del terme, a la vora
del torrent públic i el camí de Vinebre. Tot i trobar-se molt allunyat del poble, la seva
situació privilegiada li permetia recollir gairebé la totalitat de les aigües que baixen del
terme. A través del capbreu localitzem també dos dels seus elements estructurals, la bassa
i la torre. Al voltant del molí trobem documentats una quantitat destacable de parcel·les
agrícoles, especialment horts. L’actual edifici del molí es troba en ruïnes al mig del
barranc i cobert de vegetació; no obstant, podem identificar diversos elements de la seva
estructura, com el canal que duia l’aigua, la bassa que l’emmagatzemava i l’edifici format
per dos pisos, al superior hi correspondria l’obrador i l’inferior la sala de moles.

Aspecte actual del Molí.
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5.4. Els conreus
Al capbreu de 1403 identifiquem un total de 671 parcel·les de cultiu repartides pels
diferents espais agraris repartits pel terme. A la majoria de parcel·les hi predomina un sol
conreu, tot i que és habitual trobar-ne alguna que combini dos cultius diferents. El conreu
majoritari s’acostumava a conrear de forma extensiva per tot el bancal, deixant als magres
d’aquest els conreus complementaris, habitualment vinya o oliveres.
Les parcel·les dedicades als cultius de secà (cereal, vinya i oliveres) representen un
82,86% dels espais de conreu identificats, mentre que els cultius de regadiu (horts i
alberedes) representen el 12,66%; el 4,47% restant correspondria al parcel·lari no cultivat,
erm o de garriga, ubicat majoritàriament en espais de conreu de secà. El cultiu majoritari
és sens dubte el cereal, que representa un 60,06% del parcel·lari, seguit, a molta distància,
per la vinya (22,35%), els horts (10,13%), les alberedes (2,53%) i les oliveres (0,45%).
Al següent quadre mostrem tots els tipus de conreus esmentats al capbreu de forma
desglossada, exclusius i mixtos, el número de parcel·les que corresponen a cada grup i el
seu percentatge sobre el total. El segon quadre mostra una simplificació dels tipus de
conreus.

TIPUS DE CONREU
(DESGLOSSAT)

NÚMERO DE
PARCEL·LES

PERCENTATGE

Terra campa

254

37,85%

Mixt (majoritari terra campa)

38

5,66%

Terra

75

11,18%

Mixt (majoritari terra)

20

2,98%

Camp

8

1,19%

Mixt (majoritari camp)

1

0,15%

Farraginal

6

0,89%

Mixt (majoritari farraginal)

1

0,15%

146

21,76%

Mixt (majoritari vinya)

4

0,60%

Hort

65

9,69%

Mixt (majoritari hort)

3

0,45%

Albereda

15

2,24%

Mixt (majoritari albereda)

2

0,30%

Olivar

3

0,45%

Garriga/erm

30

4,47%

TOTAL

671

100,00%

Vinya
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TIPUS DE CONREU PER PARCEL·LES

Cereal

Vinya

Hort

Albereda

Oliveres

Garriga/erm

Pel que fa a la distribució del tipus de conreu entre els diferents espais agraris del terme
ens trobem amb diferències força evidents, fet que constata una planificació i una
organització de l’espai agrari ben definides. En la majoria d’espais de secà el conreu del
cereal és majoritari, com és el cas de Coma de vaques o el Tormell; per contra, en espais
molt propers com la Coma mitjana o l’Estinclar el conreu de la vinya predomina
clarament. És habitual en tots els espais identificar diverses parcel·les que combinin el
conreu del cereal amb la vinya o a l’inrevés, així com també el del cereal amb el de
l’olivera, molt minoritària. En els espais de regadiu, com la Rovina, la Cova de l’Arna o
el Molí el parcel·lari dedicat a l’horta és important o majoritari, tot i que també hi trobem
espais de cereal, vinya o cultius mixtos. Mostrem a continuació una sèrie de gràfics que
permeten entendre les divergències de cultius entre els diferents espais agraris:
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6. CONCLUSIONS

L’adquisició de la Baronia de Flix i la Palma per part de Barcelona comportà la
capbrevació de totes possessions de Flix, del Mas de Flix i de la Palma l’any 1403. Al
capbreu de la Palma identifiquem un total de 60 emfiteutes, 793 confessions i la relació
dels censos que els habitants del lloc havien de pagar a la ciutat. A través de l’anàlisi
d’aquest document observem la dinàmica desenvolupada després de la conquesta feudal
i el repartiment del territori, amb les corresponents cessions de béns als colons cristians
mitjançant un contracte emfitèutic i per les quals haurien de pagar un cens al senyor.
L’estudi del capbreu de 1403 ha estat útil per conèixer la configuració urbanística de la
vila a principis de segle XV i les dades demogràfiques que aquest aporta, podent-les
contrastar els fogatges. Segons el capbreu el lloc de la Palma estaria constituït per unes
70 cases i ja s’hauria ampliat fora dels seus murs; d’aquesta manera intuïm certa
prosperitat demogràfica. Hi identifiquem el reconeixement de 56 emfiteutes, alguns dels
quals formarien part d’un mateix nucli familiar, probablement més extens. Caldria sumarhi, a més, els habitants que identifiquem a través dels límits d’altres propietats, però que
no reconeixen tenir cap tipus de bé en domini útil, aproximadament set.
El nombre d’habitants localitzats al capbreu i el nombre de cases documentades no
semblen unes dades massa discordants, no obstant si les comparem amb els fogatges de
l’època mostren un decalatge molt evident. Segons el fogatge de 1378 el lloc de la Palma
tindria 28 focs, i el 1497, després de les dificultats i penúries reflectides en la
documentació al llarg del segle XV, en tindria 27. Son unes dades que cal prendre amb
cautela, doncs la raó dels fogatges era la d’establir un tribut o una imposició a raó d’una
quantitat per foc o casa habitada. És probable, doncs, que els fogatjaments de la Palma
no reflecteixin la realitat i estiguin fets clarament a la baixa, amb l’objectiu d’eximir-se
d’una part molt significativa d’aquest impost. De totes maneres, aquesta és una qüestió
que caldria analitzar amb més detall i que deixa la porta oberta a futures investigacions
de tipus poblacional o demogràfic.
Caldria remarcar que gran part dels cognoms identificats al capbreu de 1403 no s’han
conservat fins al dia d’avui. Algun dels més freqüents actualment son Ciuraneta, Masip,
Jové i Perelló, però d’altres com Vallès, Segarrès o Escapolat s’han perdut completament.
El capbreu reflecteix el coneixement que els habitants del lloc tenien sobre l’espai i el
mode amb el que el van saber adaptar a les seves necessitats més bàsiques. Per tant,
entenem que la vila de la Palma és fruit d’una planificació premeditada: situada en una
cruïlla de camins, constituïda sobre un espai elevat, amb unes ampliacions organitzades
del casc urbà i la localització de punts d’abastiment d’aigua propers a la població.
Aquest coneixement de l’entorn i organització del territori també va donar-se sobre els
espais de cultiu. Una de les aspectes més característics referent als espais agraris
identificats en el capbreu és que no es proporciona cap mida ni referència que ens permeti
calcular la seva extensió o superfície de manera aproximada.
Pel que fa a la distribució de la propietat de la terra entre els 56 emfiteutes de la Palma
trobem una distribució molt desigual. Identifiquem 29 petits agricultors (51,79%), que
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posseeixen entre 1 i 10 parcel·les de conreu; 20 agricultors mitjans (35,71%), que tenen
entre11 i 20 parcel·les; i 7 grans propietaris (12,5%), que posseeixen 21 espais de cultiu
o més. Dins d’aquest últim grup és especialment destacable el cas de Bernat Perelló, que
tenia fins a 40 parcel·les de conreu. Els 4 emfiteutes que declaren possessions al terme de
la Palma però que habiten en d’altres llocs, com la Bisbal, Cabacés i la Granadella,
pertanyen tots al grup de petits agricultors, amb una o dos possessions cadascun.
Localitzant sobre el mapa tots aquells topònims identificables actualment observem certa
concentració dels espais agraris a la zona oest del terme, més accessible i més favorable
per als conreus. Per contra, els espais agraris situats a l’oest del terme, més allunats, amb
un relleu més accidentat i amb terres menys fèrtils, son força reduïts. Tot i que la
distribució del parcel·lari agrari entre els diferents emfiteutes és força homogènia,
observem que els espais agraris més desfavorables predominen especialment entre els
petits i mitjans agricultors.
A nivell general, el cultiu del cereal és el predominant al terme de la Palma (60,06%),
seguit de la vinya (22,35%), de l’hort (10,13%), de les alberedes (2,53%), de les oliveres
(0,45%) i de la terra erma (44,47%). Si ens fixem de manera més concreta amb el tipus
de cultiu present en cada espai agrari observem que no sempre és així. Hi ha espais on
predomina clarament el cultiu del cereal, mentre en d’altres el cultiu majoritari és la vinya.
Els cultius mixtos son força presents en tots els espais agraris, essent majoritaris els que
combinen el cereal amb la vinya i a l’inrevés. Els horts i les alberedes s’ubiquen de
manera evident en zones properes al torrent públic per la seva disponibilitat d’aigua.
No hi ha dubte que aquesta diferència es deu a una planificació i organització de l’espai
agrari. Probablement, alguns dels criteris que se seguiren a l’hora de planificar aquest
espai correspondrien a la diferenciació entre les zones de secà i de regadiu; les
característiques morfològiques i climàtiques de cada espai; l’adaptació dels cultius
d’acord amb els censos establerts; i la subsistència de l’emfiteuta, amb el conreu d’horts
d’autoconsum i altres activitats complementaries com la caça.
Una última qüestió son les propostes de futures investigacions i les perspectives que
queden obertes amb aquesta recerca. Certament, un capbreu és una font de primer ordre
per als estudis demogràfics, socials econòmics i també onomàstics. Si bé, també és una
font absolutament necessària per a l’estudi del paisatge i dels espais agraris a l’Edat
Mitjana. La recerca sobre de les societats pageses medievals mitjançant els procediments
propis de l’arqueologia i l’anàlisi dels textos permet realitzar estudis sobre els espais de
cultiu, els sistemes de conreu, les plantes, la gestió de les collites, les formes d’organitzar
les feines pageses, i la connexió de l’agricultura amb la ramaderia i amb les àrees incultes,
en diferents societats medievals. En aquest sentit, doncs, aquest treball deixa la porta
oberta a futures investigacions sobre els espais agraris medievals, podent definir de
manera més precisa tot el parcel·lari i transformacions sofertes al llarg del temps
mitjançant l’anàlisi d’altes capbreus o documents d’interès.
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