
del segle XVII i principis del XVIII; entre les pàgines 56 i 70 es recullen resumides
algunes qüestions sobre el Consolat de Figueres; de la 70 a la 82, es presenten
també resums de documents relatius a l’hospital de la ciutat; de la 82 a la 91 fi-
gura l’índex del llibre-resum, i de la pàgina 91 a la 97 s’inclou una correspon-
dència entre el calendari actual i el romà.

L’autor explica que no ha pogut localitzar els documents originals dels que es
transcriuen en el resum referit; això no obstant, Cobos opta finalment per publi-
car-los. El primer és la Carta de població de 1267 atorgada per Jaume I, i el darrer
un privilegi de Felip II sobre insaculacions de 1585. Són noranta-tres documents
de contingut divers, no sempre privilegis en sentit estricte malgrat el títol de la cò-
pia mecanografiada, ja que s’hi inclouen actes de venda, rebuts, sentències, etc.

A aquests documents s’afegeixen altres dinou localitzats per l’autor a l’Ar-
xiu de la Corona d’Aragó, que corresponen a les dates o períodes dels anteriors,
i que es publiquen alternats per ordre cronològic, per donar una unitat al corpus
que s’edita. Als documents segueixen les seves pròpies regestes extretes del ma-
teix llibre-resum publicat; i per últim uns índexs de topònims i d’antropònims.

Aquest treball aporta nombroses dades sobre l’organització municipal (còn-
sols, batlle, mostassaferia, insaculacions, etc.), les fires i els mercats, els beneficis
fiscals que gaudeix la població (d’host i cavalcada, lleuda, herbatge, etc.), la juris-
dicció senyorial, el funcionament de la cort de justícia, etc. És fruit d’una tasca
ingent de recuperació i de reconstrucció documental de gran valor, especialment
pel que fa al coneixement històric institucional de la ciutat de Figueres. Cal feli-
citar a Cobos per aquest nou treball seu relatiu a les comarques gironines.

Josep Serrano Daura
Universitat Internacional de Catalunya

EL MANUAL DEL NOTARI PERE PAU SOLANELLES 
DE L’ESCRIVANIA PÚBLICA D’IGUALADA (1475-1479),
DE MIQUEL TORRAS CORTINA1

Tot seguint en la seva línia de recuperació documental del nostre país, la
Fundació Noguera ha publicat també el manual del notari Pere Pau Solanelles,
d’Igualada, dels anys 1475 a 1479. Una edició en dos volums a cura de Miquel
Torras, que també en fa una detallada introducció; el document notarial es tro-
ba en l’Arxiu Històric Comarcal de la ciutat d’Igualada mateixa.
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Torras ens presenta l’arxiu igualadí, tot remarcant la seva riquesa documen-
tal. A continuació ens refereix els inicis de l’escrivania a Igualada, que es remun-
ten a 1189, i que pertanyen al monestir de Sant Cugat del Vallès. El 1234 el mo-
nestir cedeix la meitat del seu domini al rei Jaume I, i des d’aleshores el servei de
notaria també és compartit (el monestir nomena el notari i el monarca ho san-
ciona). Tot seguit l’autor ens descriu també la ciutat al segle XV, superada la crisi 
causada per la pesta de mitjan segle XIV i després de la guerra civil contra Joan II, 
i fixa així el moment històric en què està datat el manual que es publica. 

També se’ns descriu el manual en qüestió (erròniament atribuït a Joan Ala-
many), que d’altra part conté una sèrie d’actes de Solanelles mateix. I s’exposen
els criteris de transcripció que s’han seguit, puntuant el text i desenvolupant les
abreviatures, a més d’altres extrems i correccions realitzades per a facilitar la com-
prensió dels documents escrits en llatí.

Després ja ve la transcripció dels documents del manual, per bé que el pri-
mer que figura és de 1419 i el cinquè de 1375; però pròpiament s’inicia amb un
document de 9 de maig de 1475 (el segon), i encara se n’afegeixen d’altres de 1484,
dos sense data del mateix segle, un de 1519 i un últim de 1534. En total són 769
documents de contingut divers, transcrits amb una breu regesta inicial; i al final,
l’edició acaba amb un índex onomàstic extens. 

Miquel Torras presenta un treball acurat, minuciós, resultat d’una tasca
sense dubte llarga i pacient, de gran vàlua i de considerable interès per als his-
toriadors en general i per als historiadors del dret en particular, que ens permet
conèixer amb més detall la Igualada d’aquell moment històric del darrer quart
del segle XV. 

Josep Serrano Daura
Universitat Internacional de Catalunya

EL MANUAL DE 1700 DE JAUME ESTEVE, 
NOTARI DE PERPINYÀ, DE JOAN PEYTAVÍ DEIXONA1

Joan Peytaví publica el manual del notari Jaume Esteve i Lloran, de Per-
pinyà, de l’any 1700, en una edició patrocinada per la Fundació Noguera en la
seva col·lecció Acta Notariorum Cataloniae. El manual es troba en l’Arxiu De-
partamental dels Pirineus Orientals de la mateixa ciutat.
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