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DOCUMENTS RELACIONATS AMB EL CONVENT DE
SANT DOMÈNEC DE CERVERA (II)

RECONEIXEMENT DE LA SENYORIA SOBRE UN PATI 
PROP DEL CONVENT L’ANY 1737

Josep M. Llobet i Portella

El document notarial datat el dia 29 
de novembre de 1737 que al final oferim 
transcrit ens aporta un conjunt d’interes-
sants informacions. Es tracta d’un text 
mitjançant el qual Francesc Mora, un 
religiós de l’orde de Predicadors que era 
procurador –la procura havia estat feta da-
vant el notari cerverí Josep de Montaner el 
dia 21 de gener de 1721– del prior i la resta 
de frares del convent de Sant Domènec, 
anomenat també de Sant Pere Màrtir, de 
Cervera, reconeixia que els membres del 
convent tenien en alou i directa senyoria 
i altres plens drets dominicals del bisbe 
de Vic, que en aquell temps era Ramon 
de Marimon,1 i de la mensa episcopal 
d’aquest bisbat, amb la obligació de 
satisfer-los un cens anual d’un sou i nou 
diners,2 pagadors el dia de Nostra Senyora 
del mes d’agost, o sigui, el dia 15, un pati 

1Ramon de Marimon i de Corbera-Santcliment fou 
bisbe de Vic des de l’any 1721 al 1744. 
2Un sou equivalia a dotze diners. 

situat al carrer de la Vall o de Predicadors, 
prop de l’esmentat convent. Veiem, doncs, 
que el tram inicial del carrer de la Vall, 
que posteriorment s’anomenaria de Sant 
Magí, era conegut, també, amb el nom de 
Predicadors perquè en un dels seus costats 
hi havia ubicat l’esmentat convent.

Aquest reconeixement de drets va 
ser fet davant el prevere Ot de Cubells, 
que era doctor en drets i el dia 5 d’aquell 
mes de novembre havia estat nomenat 
procurador del susdit bisbe de Vic, segons 
constava en un document autoritzat pel 
notari Manuel Comes, domiciliat a Vic.

El pati objecte del reconeixement de 
senyoria era un dels diversos terrenys que 
hi havia al voltant del convent de Sant Do-
mènec. En aquest pati, de forma quadrada 
i d’una superfície d’unes vint passes per 
cada costat, antigament hi havia hagut 
una casa i posteriorment s’hi plantà una 
vinya, la qual, en aquell temps, ja havia 
desaparegut. Limitava a sol ixent amb el 
susdit carrer de la Vall o de Predicadors, 
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Ramon de Marimon.

a migdia amb el pati que hi havia al costat 
de l’església del convent, a ponent amb un 
altre pati del mateix convent, el qual es 
trobava al costat de la porteria de l’edifici, 
i a tramuntana amb l’hort que posseïa el 
susdit convent.

Aquest pati pertanyia al convent 
segons uns títols que ja havien estats 
esmentats en una capbrevació o reconei-
xement dels drets del bisbe de Vic sobre 
béns situats a la ciutat –en aquell temps, 
vila– de Cervera o el seu terme efectuada 
el dia 2 de juny de 1685 davant el notari 
cerverí Rafel Joan Renyer.

El dia 5 de desembre d’aquell any 
1737 va ser feta una còpia autèntica del 
document notarial amb la finalitat de ser 
lliurada al bisbe de Vic com a prova del 
reconeixement de drets efectuat pel pro-
curador del prior i la resta de frares del 
convent cerverí de Sant Domènec.

Text documental

1737, novembre, 29. Cervera

Francesc Mora, religiós de l’orde de 
Predicadors, procurador del pare prior 
y convent de Sant Pere Màrtir, de l’orde 
de Predicadors, de Cervera, reconeix 
que els susdits pare prior i convent tenen 
en alou i directa senyoria i altres plens 
drets dominicals del bisbe de Vic i de la 
mensa episcopal, amb la obligació de 
satisfer-los un cens anual d’un sou i nou 
diners, pagadors el dia de Nostra Senyora 
del mes d’agost, un pati situat a Cervera, 
al carrer de la Vall o de Predicadors, prop 
de l’esmentat convent.

Arxiu Comarcal de la Segarra (ACSG), 
Fons Notarial, Cervera, 119, Ramon 
Teixidor i Grau, Manual, 1736-1737, f. 
319v-321r.

Die XXVIIII mensis novembris 
anno a nativitate Domini M DCC 
XXXVII in civitate Cervariae, diocesis 
coelsonensis.

Lo reverent pare fra Francisco Mora, 
religiós, sacerdot, de la orde de Predica-
dors, com a procurador que diu ser per les 
infrascritas y altras cosas legítimament 
constituït y ordenat per lo molt reverent 
pare prior y convent de Sant Pere Màrtyr, 
de dita orde, de la present ciutat de Cerve-
ra, bisbat de Solsona, consta de sa procura 
ab acte rebut y testificat en poder del 
magnífich y discret Joseph de Montaner, 
quòndam, burgés y notari públich, de dita 
present ciutat (segons se assereix), als 21 
de janer de 1721, en dit nom, constituhit 
personalment devant la presència del molt 
reverent senyor Odon de Cubells, prebere, 
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Vista aèrea de sant Domènec.

en drets doctor, de família del infrascrit 
il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe 
de Vich, com a procurador que és per les 
infrascrites y altres coses legítimament 
constituït y ordenat per lo il·lustríssim 
y reverendíssim senyor don Ramon de 
Marymon, per la gràcia de Déu y de la 
santa sede apostòlica, bisbe de Vich, del 
Consell de sa magestat, consta de sa pro-
cura ab acte rebut y testificat en poder del 
discret Emanuel Comes, notari públich, de 
la ciutat de Vich, als sinch dies del corrent 
mes de nohembre, del qual, dit Comes, 
notari, ne fa fe. Lo qual, mitjentsant lo 
jurament que ha prestat en las ànimas de 
dits reverents, sos principals, a Déu, nostre 
senyor, y sos sants quatre evangelis cor-
poralment tocats en la forma de sacerdot 
posant sa mà dreta sobre sos pits, ha ma-

nifestat, confessat, denunciat y capbrevat 
que dits reverents pare prior y convent 
de Sant Pere Màrtyr o de Sant Domingo, 
orde de Predicadors, sos principals, tenen 
en alou y directa senyoria, firma, fadiga, 
lluïsme y altre ple dret dominical de dit 
il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe 
de Vich y de sa mensa episcopal, a cens 
de un sou y nou diners, barcelonesos, tots 
anys en lo dia o festa de Nostra Senyora de 
agost pagadors, un pati, en lo qual antes hy 
hagué vinya plantada y, antigament, era ja 
pati, en lo qual, més antigament, hy havia 
casa, de tinguda de unes vint vint passas en 
quadro, poch més o menos, situat dins dita 
present ciutat y lo carrer dit de la Vall o de 
Predicadors, prop del convent, lo qual pati 
confronte a sol ixent ab dit carrer, a migdia 
ab lo pati de la iglésia de dit convent, a 
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ponent ab altre pati del mateix convent, 
que és entrant en ell per la porteria, y a 
tramuntana ab lo hort del referit convent. 
Y especta lo dit pati a dits reverents, sos 
principals, per los títols chalendats en altra 
confessió per lo tunc reverents pare prior 
y religiosos del sobre dit convent feta als 
dos de juny del any 1685 en lo capbreu 
dels censos y demés drets dominicals reb 
dit il·lustríssim y reverendíssim senyor 
bisbe de Vich en la present ciutat de Cer-
vera y son terme, rebut y testificat en poder 
del discret Rafel Joan Renyer, quòndam, 
notari públich, de dita present ciutat, antes 
vila, de Cervera.

E lo dit molt reverent senyor doctor 
Odon de Cubells, prebere, procurador 
predit, en dit nom, accepta la dita confes-
sió, los drets, emperò, dominicals sempre 
salvos, y aixís ho firmen los dos, en dits 
respective noms, llargament.

E jo Ramon Texidor y Grau, notari 
infrascrit, fas fe que conech als sobre no-
menats reverent pare fra Francisco Mora 
y doctor Odon de Cubells, prebere.

Doctor Odon de Cubells, prebere, 
procurador predit.

Fra Francisco Mora, procurador 
predit.

Testes sunt Franciscus Boxadell, iuris 
civilis bacallaurius, praesentis civitatis 
Cervariae, et Iosephus Torres, agricola, 
oppidi de la Granadella, illerdensis dioce-
sis, Cervariae repertus.

Ita est.

[Signe] Raymundus Texidor et Grau, 
notarius publicus, Cervariae.

[Al marge esquerre:] Extractum die 5 
decembris dicti anni cum papiro sigilli 2di.


