
altres còpies o trasllats i notes sobre el document en qüestió existents en el mateix
arxiu de Terrassa o en altres fons que se citen.

En l’apèndix I es publica la llista de documents segons l’ordre del llibre.
L’apèndix II conté una altra relació cronològica de les notes que acompanyen els
documents del text, la primera de les quals constitueix el document més antic a
què fa referència la present edició: el privilegi atorgat pel rei Jaume I el 19 de
desembre de 1228, amb el qual enfranquia els habitants de Palau i les parelles
reials de Terrassa dels mals usos de la questa, la cugucia i l’eixorquia, entre al-
tres. En total són quaranta-una notes, ordenades cronològicament (la darrera,
del 1652) i en cadascuna de les quals s’indica el document a què fan referència.
L’apèndix III conté la relació temàtica dels documents, que enriqueix considera-
blement l’obra, ja que facilita el seu examen i estudi. A continuació hi ha un ín-
dex toponomàstic, un índex de matèries i la bibliografia emprada.

Es tracta d’una obra extraordinària, de referència obligada per als estudio-
sos i que aporta nombroses dades entorn del dret i les institucions pròpies de la
universitat de Terrassa.

Josep Serrano Daura
Universitat Internacional de Catalunya

RECULL D’ESTUDIS D’HISTÒRIA JURÍDICA CATALANA,
DE JOSEP MARIA PONS I GURI1

La Fundació Noguera publica el quart i darrer volum recopilatori de dis-
set treballs del doctor Josep Maria Pons i Guri, molts editats en revistes i obres
col·lectives, alguna ponència no publicada i també textos inèdits.

La majoria d’aquests treballs estan dedicats a l’estudi del dret i de diverses
institucions públiques, generals o particulars d’un lloc o d’un senyoriu determi-
nat. Els anomenem segons l’ordre d’aquesta edició (i indiquem l’any de publi-
cació, si escau): «Aspectes judicials de la Cort General a l’època medieval»
(1991), «El dret als segles VIII-IX» (1991), «Documents sobre aplicació dels Usat-
ges de Barcelona anteriors al segle XIII» (1993-1994), «El dret comú a Catalu-
nya» (1991), «De l’escrivent al notari i de la “charta” a l’“instrumentum”», «Re-
cepció dels usos notarials itàlics a Catalunya» (1993), «El castell de Montpalau.
Pervivència de la jurisdicció d’un castell abandonat» (2003-2004), «La “potes-
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tas”, el “merum” i el “mixtum imperium”. Estat de la qüestió» (ponència no pu-
blicada, 1985), «Catalunya en els comentaris d’Enea Silvio Piccolomini. Els ca-
talans en defensa de les seves institucions» (1987), «Manual notarial d’Alcover
(1228-1229). Estudi introductori» (1989), «Manuscrits, incunables jurídics i fons
arcaics de la biblioteca del Col·legi d’Advocats de Barcelona» (1993), «Produc-
ció del dret paccionat al vescomtat de Cabrera. Capítols dels anys 1387, 1398,
1415 i 1488» (1934), «Actes possessoris de les jurisdiccions dels vescomtats de
Cabrera i de Bas: Federique Enríquez de Cabrera, any 1527 (i) Gastó de Mont-
cada i Gralla, any 1594» (2001), «Combat i presa d’un vaixell de “moros”, l’any
1624. Jurisdiccions que intervenen en el repartiment dels guanys» (1995-1996),
«Les acaballes de les senyories jurisdiccionals en un racó de món de la Marina
de la Selva» (inèdit) i «Un fragment de còdex de la “Instituta”» (inèdit).

Uns altres dos articles fan referència a certs personatges estudiats per l’au-
tor: «Joan Catà, cabdill de remences» (1991) i «Sicardis, senyora de Montseny i
de Lloret» (1992).

Aquest quart volum es publica un cop traspassat el seu autor i, com dèiem,
després dels tres anteriors, publicats tots tres el 1989 com a números 20, 21 i 22
de la magnífica col·lecció «Textos i Documents» de la Fundació Noguera. Tots
quatre volums reuneixen els nombrosos treballs del doctor Pons i Guri, alguns
inèdits i no publicats, i els posen a l’abast dels estudiosos del dret i de la histò-
ria de Catalunya, i, en general, de totes les persones interessades en el coneixe-
ment de les nostres institucions històriques.

Josep Serrano Daura
Universitat Internacional de Catalunya

EL MATRIMONI INFANTIL A CATALUNYA I EUROPA,
DE SANTIAGO DE LLOBET MASACHS1

Aquest llibre que publica De Llobet va sorgir de la seva tesi doctoral, pre-
sentada amb el títol El matrimoni infantil a Europa. Dinàmica i raons d’uns ca-
saments anòmals l’any 2002 a la Facultat de Geografia i Història de la Univer-
sitat de Barcelona.

Es tracta d’un treball d’antropologia històrica i jurídica, centrat a Catalunya
però considerant aquesta en el seu context europeu, i que parteix dels fons de l’ar-
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