DOCUMENTS NOTARIALS DEL SEGLE XVII RELACIONATS AMB
EL CONVENT DE SANT MAGÍ DE LA BRUFAGANYA (1607-1668)
Josep M. Llobet i Portella
Fins al dia present no teníem notícies
que relacionessin, durant el segle XVII,
la població de Tàrrega amb el convent de
Sant Magí de la Brufaganya. Ara, però,
el contingut de tres documents redactats
per notaris targarins ens demostren que
aquesta relació certament va existir.

del primer document, s’havia desplaçat
al convent de Sant Magí –el text també
ens informa que els membres d’aquest
convent eren frares predicadors– és una
procura feta el dia 10 de juny de 1668 a
favor de Lluís Gibernau, que era el prior
d’aquest convent.

En efecte, en el primer text documental,
que és una procura feta el 25 de setembre
de 1607, consta que fou atorgada en el
convent de Sant Magí, de l’orde de frares
predicadors.

Els tres documents, que oferim
transcrits a continuació, es guarden al
Fons Notarial (FN) de l’Arxiu Comarcal
de la Segarra (ACSG), ubicat a Cervera.

El segon document, datat a Tàrrega el
10 d’octubre de 1630, ens informa que,
aquell dia, un hostaler targarí anomenat
Pau Panadés va firmar un reconeixement
de deute a favor dels frares del convent de
Sant Magí. Aquest deute consistia en dues
quarteres i tres quartans1 de blat i havia
de ser liquidat no més enllà de la festa de
Santa Magdalena següent, o sigui, el dia
22 de juliol de 1631.

Textos documentals
1
1607, setembre, 25. Monestir de Sant Magí
Esperança, vídua de Marc Borràs,
blanquer, de Valls, fa procura a favor de Joan
Benet, prevere, també de Valls.
ACSG, FN, Tàrrega, 7, Marc Molner,
Manual, 1606-1607, s. f.
Die XXV septembris MDCVII in
monasterio Divi Maginii ordinis fratrum
predicatorum.

El tercer document, redactat per un
notari targarí que, com en l’acte notarial

1

Procuratio facta et firmata per Speransam
Boràs, viduam relictam Marchi Boràs,
blanquiris, villae de Valibus, campis et

Una quartera equivalia a 12 quartans.
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procurador o plegador de dita casa de Sant
Magí, les quals promet pagar de assí al dia de
Santa Magdalena primer vinent, ab obligació
de sos béns, renunciacions, etc., sòlites, axí de
for com altres, y ab scriptura de ters in bonis
tantum et iuratorio. Fiat et ordinetur latius,
iuxta stilum, notario infra scripto, et iuramento.

diocesis tarraconensis, reverendo domino
Ioanni Benet, presbitero, villae de Vallibus,
apsenti, et notario, etc., ad petendum omnes et
quascunque pecuniae quantitates et de receptis
appocam et appocas, etc. Est ad omnes littes,
etc., cum posse substituendi ad littes.
Testes sunt reverendus Raphael Bover,
presbiter et rector de Vallbona, et Ioannes
Domingo, Servariae.

Testes sunt magnificus Iosephus Alzina,
utriusque iuris doctor, et Franciscus Alzina,
sartor, Tarregae.

2
1630, octubre, 10. Tàrrega
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Pau Panadés, hostaler, de Tàrrega, firma
debitori als frares del convent de Sant Magí de
dues quarteres i tres quartans de blat.

1668, juny, 10. Monestir de Sant Magí
Els frares del convent de Sant Magí fan
procura a favor del frare Lluís Gibernau, prior
de l’esmentat convent.

ACSG, FN, Tàrrega, 12, Marc Domènec,
Manual, 1629-1630, f. 500r.

ACSG, FN, Tàrrega, 15, Josep Soler,
Manual, 1667-1668, f. 199v.

[Al marge esquerre:] Sant Magí. Fides.
Die X octobris 1630 Tarregae.

Die 10 iunii 1668 in monasterio Sancti
Magini ordinis praedicatorum.

Pau Panadés, hostaler, de Tàrrega, major
de dies, firma debitori als reverents pares prior
y conventuals, presents y futurs, del monestir
y convent de Sant Magí, absents, de dos
quarteres, tres cortans, [de] blat, per tants li’n
encomanà, segons asserix en virtut y religió
del jurament infrascrit, en anys passats, tal,

Procuratio facta per monasterium et
conventum Sancti Magini, ordinis
praedicatorum, archiepiscopatus tarraconensis,
in favorem reverendi patris fratris Ludovici
Givernau, prioris dicti conventus. Adest in
plico ubi recurres vel in libro diversorum.
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