DOCUMENT DEL MES
OCTUBRE 2009

PRIVILEGI MILITAR CONCEDIT A PAU
PRIOR I FERRER
Una de les funcions principals de qualsevol arxiu és la difusió dels seus fons documentals. Per això,
l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet (AML’H), enceta el cicle “DOCUMENT DEL MES”, cicle amb el qual
s’exposa, tant físicament (a la sala de consulta de l’Arxiu) com en el web (http://www.lh.es/webs/arxiumunicipal/inici.aspx ), i durant un mes, un dels diferents documents dipositats a l’Arxiu.
La selecció es fa seguint un criteri de representativitat de la tipologia i procedència dels documents que
integren el patrimoni documental de l’Hospitalet i pretén mostrar-ne la riquesa i varietat.

http://www.l-h.cat/webs/arxiumunicipal/inici.aspx

FITXA DESCRIPTIVA
Àrea d’identificació

Presentem un Privilegi militar
en virtut del qual el 21 d’abril
de 1643 Felip IV nomenava
cavaller a Pau Prior i Ferrer.
El
document
està
enquadernat en pell marró
repujada
amb
formes
geomètriques i motius florals,
i conté la illustració en color
de
l’escut
d’armes
que
acompanyava el fet de ser
constituït cavaller.
Aquest document forma part
del fons patrimonial España
Muntadas. En concret, d’un
dels patrimonis del llinatge
matern d’aquest fons: el
patrimoni Prior. Tal i com és
el
cas
de
molts
fons
patrimonials,
els
orígens,
administració i transmissió
del patrimoni familiar España
Muntadas
concerneixen
diferents
municipis
de
Catalunya i alguns dels béns i
drets dels quals informa, es
refereixen
al
territori
hospitalenc. En el cas de
l’Hospitalet
de
Llobregat,
aquesta vinculació a la ciutat
té un caràcter excepcional, ja
que es tracta de l’únic fons
patrimonial que es conserva a
l’Arxiu.

Codi: AMLH Fons patrimonial España Muntadas, c.12
Títol: Privilegi militar en persona de Paulus Prior i Ferrer, natural
del Principat de Catalunya
Data: 28 d’octubre de 1643
Volum i suport: 15 folis enquadernats en pell.
Àrea de context
Procedència: Fons España Muntadas: llinatge matern patrimoni
Prior
Història arxivística: El fons patrimonial España Muntadas va ser
cedit a l’Ajuntament de L’Hospitalet per José Matías de España
Muntadas, exalcalde de la ciutat (1962-1973), arran de la
inauguració, l’any 1972, del Museu d’Història de L’Hospitalet a
l’edifici de Casa España, antiga casa pairal de la família, adquirida
per l’Ajuntament l’any 1970. El 2003 es redacten els actuals
instruments de descripció.
Data ingrés : 1972 (data atribuïda)
Àrea de contingut i estructura
El document especifica la dignitat i les prerrogatives que el rei va
concedir a Pau Prior Ferrer pel fet de ser nomenat cavaller i consta
de 5 folis impresos per les dues cares. L’enquadernació incorpora,
en 2 folis manuscrits finals, l’acta notarial de la cerimònia per la
qual Pau Prior i Ferrer havia estat armat cavaller el 21 d’abril de
1643 a Madrid.
Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: lliure
Condicions de reproducció: difusió cultural sense ànim de lucre
Llengües i escriptures: llatí imprès i castellà manuscrit
Característiques físiques: va ser restaurat el 2004
Àrea de documentació relacionada
Localització de l’original: document original que conserva l’AMLH.
Documentació relacionada: documents del patrimoni Prior i del
llinatge matern del fons España Muntadas.
Àrea de notes
Es pot accedir a la lectura del document a la nostra web i a la sala
de consulta, on romandrà exposat durant un mes.
Àrea de control de la descripció
Autoria: CP
Data: 2009

