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La documentació notarial de Sarral conservada avui es troba dispersa entre
diversos arxius. Els escasos manuals notarials de l'escrivania comuna (a càrrec de
l'església), salvats de les guerres, són a l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (1).
La notaria civil es reparteix en dos centres públics, l' Arxiu Històric de Tarragona (del
1672 al 1800) (2) i l' Arxiu Històric Comarcal de Montblanc (a partir de 1801) (3).
Si deixem de banda les notaries rurals de les parròquies a la Conca, a més de
Sarral hi havia les de Montblanc, l'Espluga de Francolí i Santa Coloma de Queralt, la
darrera de les quals és la més important per nombre de volums i abast cronològic.
En el segle XVIII la notaria de Sarral tenia una àrea d'atracció limitada al seu
entorn més immediat : Montbrió de la Marca, Vallverd i Rocafort de Queralt, Biure,
Conesa, Savellà, Forès, Belltall, Ollés, Barberà, i Cabra i el Pla de Santa Maria, del
Camp. En menor mesura també destaquen alguns pobles de la Conca més allunyats com
Solivella, Blancafort, Pira, La Guàrdia dels Prats, i d'altres de l'actual Urgell
(Rocallaura, Nalec, ...) (4).
La migradesa de documents sobre Sarral en el segle anterior, tant municipals
com parroquials o notarials, fa que la localització de documents tingui especial interès
com a font històrica. És per això que la nostra senzilla aportació radica en la presentació
dels manuals d´un notari tarragoní, Feliu Argimon, que exercí l'ofici d'escrivà de la
cúria del batlle de Sarral l'any 1659.
Argimon s'intitula des del principi de la seva activitat (16 de gener de 1656)
notari públic de Tarragona, el 1658 és escrivà de la cúria del veguer de Tarragona, i del
1662 al 1664 ho serà de la cúria del batlle de Cambrils. Els seus manuals inclosos a la
notaria de Tarragona arriben fins el 1693. A través dels seus encapçalaments sabem que

és notari per autoritat apostòlica i reial, a més de ser prevere i beneficiat de la Seu
tarragonina. En el seu signum notarial podem llegir el seu cognom (veure il.lustració).
Els volums que fan referència a Sarral són dos. El primer abasta diversos anys,
del 1656 al 1660, amb 165 fulls numerats, a més d'un índex o rúbrica (20 folis), el
format és en quart i l'enquadernació és feta en pergamí, i el seu estat és bo. La part de
Sarral ocupa els folis 43-122, de gener a juliol de 1659 Feliu Argimon hi escriptura una
trentena d'actes, dels quals en apèndix en fem una breu relació; ocasionalment es
desplaça a pobles de la rodalia per a fer algun treball (Cabra, Barberà, Solivella, Pira).
El segon llibre amb escriptures de Sarral és un manual de 1659-1664, també en
quart i amb índex, però amb la relligadura dels quaderns desfeta.
Esperem que la publicació d'aquesta informació ajudi als investigadors a
descobrir noves dades sobre el passat de Sarral.

APÈNDIX
Escriptures notarials atorgades pel notari Feliu Argimon el 1659, essent escrivà de
la cúria del batlle de Sarral.
-A. "Manuale instrumentorum..." 1656-1660. AHT Fons notarial de Tarragona.Núm.
202, caixa 162.
1659, gener, 6: Venda d'un hort a la partida de la Quadra del Dijous que fan Rafael
Potau, peraire i la seva muller Magdalena, a Josep Badia, pagès, tots de Sarral.
1659, gener, 6: Venda d'un jornal de vinya i campa a la partida Pedrenya que fa Josep
Ferrer, pagès d'Alcover a Rafael Potau, pagès de Sarral.
1659, gener, 24: Poder de Pere Panós, prevere de Talladell.
1659, gener, 28: Venda d'una casa al Raval que fa Joan Potau, peraire a Narcís
Soldevila, ferrer, tots de Sarral.
Idem:Debitori del comprador al venedor per la referida casa.
Idem: Poder de Maria, muller de Rafael Vellet, pagès de Sarral.
1659, febrer, 2.Cabra del Camp.
1659, febrer, 3: Debitori de 10 quarteres de blat que fa Pere Foguet, pagès de Prenafeta
a Jaume Miró, peraire de Sarral.
Idem:Presentació del privilegi de cavaller de Miquel de Potau.
1659, febrer, 6: Conducta de metge que fa la Universitat de Sarral al Dr. Josep Gimbert.
1659, febrer, 11: Renúncia de plet de Jaume Civit, pagès de Sarral i la seva muller
Magdalena.
1659, març, 6: Pira.

1659, març, 16: Àpoca de Francesc Boquer, prevere de Vallclara, com a procurador de
Joan Boquer, pagès de Vallclara.
Idem: Debitori de 20 lliures que fan Magí i Joan Contijoc, pagesos de Rocafort de
Queralt, a Francesc Boquer , prevere de Vallclara.
1659, març, 26: Àpoca de les despeses d'execució de béns contra Rafael, Joan i Josep
Potau, pagesos, Rafael Potau, peraire i Jeroni Martí, apotecari , tots de Sarral.
Idem: Conducta de metge que fa el Comú de Forés al Dr. Josep Gimbert, Ciutadà
Honrat de Barcelona, veí de Sarral.
1659, març, 28: Rafael, Joan i Josep Potau, pagesos i Rafael Potau, peraire, de Sarral
fan debitori de 335 lliures a Antoni de Potau, donzell, veí de Barcelona.
Idem: Els mateixos Potau fan promesa a Jeroni Martí, apotecari de Sarral.
1659, abril, 11: Àpoca de 39 lliures i 8 sous de Rafael , Joan i Josep Potau, pagesos i
Rafael Potau, peraire a Jeroni Martí, de Sarral.
1659, abril, 18: Poder de Celdoni Mateu, del Mas del Cogul al reverent Miquel Dionís,
prevere de Sarral.
1659, abril, 20: Venda d'una peça de terra erma a la partida Anguera que fan Rafael
Potau.pagès i Rafael Potau, peraire, com a curadors dels hereus de Pere Fuster a favor
de Macià Carbonell, ferrer, tots de Sarral.
Idem: Debitori de 40 lliures de Josep Serra, peraire a Gaspar Espinac, negociant,
ambdós de Sarral.
1659, abril, 30: Solivella.Joan de Llorac i Guimerà, senyor de Solivella com a
procurador de Francesc de Orosco i Ribera, Marquès de Mortara i senyor de Sarral, i
Capità General de Catalunya arrenda per 300 lliures durant tres anys (1659-1662) els
delmes, censos, lluïsmes i altres drets de les viles i termes de Sarral i Cabra a Pere
Ferrer, major i Pere Ferrer, menor espardenyer, de Sarral.
Idem: Protesta de Jaume Oliver, pagès de Sarral.
1659, maig, 1: Poder d'Antoni de Potau, donzell veí de Barcelona.
Idem: Relació de visura de Jaume Carbonell, mestre de cases de Sarral.
1659, maig, 15: Evicció de maria, muller d'Antoni de Potau.
Idem: Debitori de Gaspar Espinac, revenedor a Rafael, Joan i Josep Potau, pagesos , i
Rafael Potau, peraire , tots de Sarral.
1659, maig, 20: Àpoca de Maria, muller d'Antoni de Potau, a Jeroni Martí, apotecari de
Sarral.
1659, maig, 23: Censal de Maria, muller d'Antoni de Potau al seu fill Joan de Potau,
donzell de Cabra del Camp.
1659, maig, 24: Àpoca de Maria, muller d'Antoni de Potau, donzell a Jeroni Martí,
apotecari de Sarral.
Idem: Resolució de Rafael, Joan i Josep Potau, pagesos, i Rafael Potau, peraire, tots de
Sarral.
1659, juny, 2: Poder de Joan Rabassa, de Sarral.
1659, juny, 7: Poder de Caterina.muller de Joan Vellet, pagès de Sarral.
1659, juny, 16: Els Omells de Na Gaia.
1659, juny, 17: Poder de Jaume Folques, retorcedor de llana, veí de Sarral a un altre
Jaume Folques, veí de Terrassa.
1659, juny, 30: Valls.Poders de Rafael Bou, carlà del poble de Cabestany, veí de Sarral.
1659, juliol, 20: Poder de Teresa, muller de Jeroni Ribes, pagès de Sarral.
1659, juliol, 21: Poder d'Elisabet, muller de Jeroni Ribes, pagès de Sarral.
-B. "Manuale instrumentorum..." 1659-1664. AHT Fons notarial de Tarragona.Num.
203, caixa 163.

1659, març, 6: Venda de 4 jornals de tera campa i oliveres a la partida Pedrenyà que fa
Joan i Francesc Puig, pagesos de Sarral a Antoni Foguet, per 100 lliures.Continua
l'àpoca.
Idem: El comprador anterior encarrega un censal de 100 lliures a favor dels venedors.
1659, març, 12: Requisició al batlle de l'Espluga de Francolí.
1659, març, 28: Jeroni Martí, apotecari, com a procurador d'Antoni de Potau, ven una
peça de terra campa i oliveres a Rafael Potau, peraire, Rafael , Joan i Josep Potau,
pagesos, de Sarral, per 335 lliures.Segueix l'àpoca.
1659, abril, 11: Venda d'un hort d' un quartà d'extensió a la partida Horta de Baix, que
fa Jeroni Martí, procurador d'Antoni de Potau a Isidre Badia, pagès de Sarral, per 48
lliures.Segueix l'àpoca.
Idem: Evicció de Rafael i Joan Potau, pagesos i Jeroni Martí, apotecari a Isidre Badia,
tots de Sarral.
1659, maig, 15: Venda de 5 jornals de terra campa i oliveres a la partida de la Plana de
Na Ponsa, per 300 lliures que fan Rafael Potau, peraire, Rafael , Joan i Josep Potau,
pagesos, i Jeroni Martí, apotecari a Gaspar Espinac, revenedor , tots de Sarral.Segueix
l'àpoca.
1659, maig, 16: Evicció de Francesc Boquer, prevere de Vallclara.
1659, maig, 24: Venda a carta de gràcia de l'anterior peça que fa Maria, muller d' Antoni
de Potau a Gaspar Espinac, de Sarral.Segueix l'àpoca.
Idem: Lluició de Rafael Potau, peraireRafael, Joan i Josep Potau, pagesos, i Jeroni
Martí, apotecari, tots de Sarral.
1659, maig, 19: Jaume Terés i Jaume Cortés, teixidors de lli de Barberà, i Antoni
Tarragó, pagès de Sarral, com a curadors de Ramon Miró, pagès de Sarral, venen a carta
de gràcia un jornal de terra campa i oliveres a la partida de la Sallida, per 40 lliures a
Joan Potau, pagès de Sarral.Segueix l'àpoca.
Idem:Evicció de Maria, muller d'Antoni de Potau.
Observació: Tots els actes referits si no s'indica són realitzats a la vila de Sarral.
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