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FITXA DESCRIPTIVA
Aquest mes presentem un dels documents
més antics de l’Arxiu i que forma part de la
col·lecció de pergamins, un suport noble
força escàs en el conjunt del patrimoni
documental hospitalenc. Es tracta d’una
compravenda modesta de terres a la part
alta de la parròquia de Santa Eulàlia de
Provençana, el nom antic de l’Hospitalet.
Les dues peces de terra objecte de la
transacció estaven situades a l’aleshores
conegut com a ‘lloc de Collbanc’.
En aquell període històric la pagesia
hospitalenca estava perdent la propietat
de la terra a mans de compradors d’altres
llocs, ben sovint de Barcelona. Aquest
document notarial és una mostra més
d’aquell procés, que era general i
persistent, ja que no solament el
comprador era barceloní, sinó que també
ho eren el venedor i la venedora. Eren
temps en què els pagesos propietaris
hospitalencs anaven esdevenint masovers
en un nombre creixent i no serà fins el
segle XVIII que remetrà la pèrdua de la
propietat de mans locals.
Aquest pergamí va ser objecte de donació
a l’arxiu per part de la historiadora
hospitalenca Marta de Planell.

***
La iniciativa “El Document del
Mes” té com a finalitat mostrar un
document de l’Arxiu Municipal
representatiu de la riquesa del
patrimoni documental de la ciutat.

Àrea d’identificació
Codi: AMLH Col·lecció L’Hospitalet, pl 4.7
Títol: Venda de dues peces de terra situades a Santa
Eulàlia de Provençana
Data: 18 de gener 1570
Volum i suport: 1 pergamí, 70 cm x 60 cm
Àrea de context
Productor: Jacob Sastre, notari públic de Barcelona
Història arxivística: Aquest document va ser casualment
descobert en una llibreria de vell de la ciutat de Vic per la
historiadora hospitalenca Marta de Planell. Com a bona
coneixedora del patrimoni documental de la ciutat, sabia
que la documentació anterior al segle XVIII conservada al
municipi era molt escassa i el va adquirir per fer-ne
donació a l’Arxiu.
Data ingrés : 1998
Àrea de contingut i estructura
Aquest document notarial dóna fe de la compra per part
de Pere del Soto, àlies del Serdà, de dues peces de terra,
propietat de Simeó Jofre i la seva muller Andrea, situades
a Collblanc. La transacció es va dur a terme per 52 lliures
barcelonines i 10 sous. (La transcripció i la traducció
catalana es poden consultar al final d’aquesta fitxa)
Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: lliure
Condicions de reproducció: difusió cultural sense ànim de
lucre.
Llengües i escriptures: llatí
Característiques físiques: va ser restaurat l’any 1999
Àrea de notes
L’any 1999 la Ponència de Cultura de l’Ajuntament de
L’Hospitalet va publicar la transcripció llatina, la traducció
catalana, la reproducció gràfica del pergamí i la
informació i imatges del procés de restauració dut a
terme. En motiu de les Festes de Primavera, l’opuscle va
ser lliurat a tots aquells ciutadans i ciutadanes que el
sol·licitessin, juntament amb una reproducció del
document.
Es pot accedir a la lectura del document al nostre web, i
romandrà exposat durant un mes a la sala de consulta de
l’Arxiu. .
Àrea de control de la descripció
Autoria: CP
Data: 2010

