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Resumen: se da, en primer lugar, una visión desde el latín hasta la introducción 
de las lenguas romances, las cuales no completan el proceso de una escritura propia 
hasta su codificación, que ocurre entre los siglos Xv y Xvi. Y, en segundo lugar, se 
destaca la situación de bilingüismo de la que participa la zona objeto de estudio, 
y que se refleja, en este caso, en fuentes notariales del archivo de Fuentespalda 
(Teruel), textos que se incluyen al final del artículo y sobre los que se lleva a cabo 
un análisis lingüístico de las peculiaridades gráficas, fonéticas, morfosintácticas y 
léxicas, que nos permite comprobar el influjo de una lengua en la otra.

Palabras clave: catalán, historia de la lengua, bilingüismo, oralidad.

Resumen: First of all, an overview is given from latin until the introduction 
of the romance languages, which do not complete the process of an own script 
until their codification, which occurs between the 15th and 16th centuries. And, 
secondly, the bilingualism situation of the area targeted by the study is highlighted, 
which is reflected, in this case, in notary sources of the archive of Fuentespalda 
(Teruel). These texts are included at the end of the article, and with respect to 
which a linguistic analysis of the graphic, phonetic, morphosyntactic and lexical 
peculiarities is conducted, enabling us to verify the influx from one language to 
the other.

Palabras clave: catalán, history of the language, bilingualism, orality.

* Aquest article s’inclou dins la recerca desenvolupada pel grup d’investigació emergent 
gricAr (grupo de investigación del catalán en Aragón), reconegut pel govern d’Aragó l’any 2007 
(h50-2007).
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1. introducció

1.1. els parlants dels diferents llatins utilitzaven la mateixa llengua 
escrita; i els dialectes parlats podien ser considerats encara dialectes del 
llatí perquè hi havia una comunitat lingüística, és a dir, una acceptació 
col·lectiva d’una norma; però la connexió que establia la norma antiga 
entre el llatí escrit i els llatins parlats desapareix i, consegüentment, 
s’inicia la fractura d’aquella comunitat1.

el llatí escrit i els llatins parlats, en el segle viii, eren considerats 
encara una única llengua, unitat llatina que es va trencar en el segle iX, 
ja que la reforma del llatí escrit i parlat que va produir-se en l’imperi 
carolingi va fer inevitable la ruptura. el llatí escrit només podia lligar-se 
a un llatí oral: el que sorgia de la lectura en veu alta prescrita per la 
reforma, i d’aquesta manera la llengua llatina escrita va deixar de ser 
el paraigua sota el qual podien encabir-se totes les llengües romàniques 
orals o els llatins vulgars.

1.2. la relació entre el conjunt de lectes orals i la llengua escrita 
esdevé la clau de volta de tota la reflexió sobre la història de les llen-
gües. no obstant això, el concepte de comunitat lingüística —que també 
gira entorn de la variació i de la norma—, es pot definir com aquell 
col·lectiu que ha encabit, de vegades problemàticament, les diferències 
de l’oralitat en una única llengua escrita, a través de l’adhesió a unes 
normes comunes que regulen la projecció equívoca de la llengua escrita 
en una oralitat plural (cf. nadal 2005: 53-54).

es va iniciar el canvi perquè era necessària una llengua escrita, 
nivell que per la seva neutralitat podia tenir la màxima cohesió. Però, 
abans de la redacció dels textos en vulgar, molts mots i frases romà-
nics ja havien accedit a l’àmbit de l’escrit com a fragments incrustats 
en textos llatins, elements que forneixen els constituents lingüístics 
de les primitives scriptae. Aquest procés no dóna com a resultat una 
reproducció directa del vulgar, sinó més aviat una imatge impostada 
del vulgar (rossich-rafanell 1998: 268).

1.3. en el discurs del Quatre-cents —associat a la justificació de la 
ruptura amb el món medieval, que reclamava el pas al món modern—, 
l’autonomia del vulgar es va racionalitzar suficientment i va fer neces-

1. es pot començar a parlar de fragmentació del vulgar, per raons extralingüístiques, en el moment 
en què diversos grups de dialectes van començar a tenir un referent comú (veg. nadal 1999: 19).
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sària l’aparició d’unes llengües escrites clarament diferenciades del 
llatí i clarament oposades entre si.

l’adopció d’un sistema d’escriptura únic per a determinats terri-
toris a través de mecanismes extralingüístics, conegut com procés 
d’introjecció, marca el «naixement» de les llengües romàniques. es pot 
arribar a afirmar que el català, o qualsevol altra llengua romànica, no ha 
existit del tot si no ha completat el procés d’elaboració d’una escriptura 
pròpia, és a dir, fins que no se l’ha dotada d’una codificació2.

Aquest conformisme lingüístic unitari, l’acceptació de la norma, 
en definitiva, va iniciar-se en el món romànic entre els segles Xv i 
Xvi, encara que la cronologia concreta de cada llengua variarà segons 
cada història particular. en aquesta època qualla la nova relació entre 
escriptura i oralitat, que permet que el registre escrit es faci independent 
de l’oral (nadal 1999: 21).

2. oralitat, escriptura i ortografia

2.1. la llengua és un bé col·lectiu, viu en societat i la societat 
imposa necessàriament unes convencions compartides. la multiplicitat 
de formes va desapareixent, en els orígens de l’idioma, a causa d’un 
procés d’homogeneïtzació, que abraça àrees cada cop més extenses. 
d’aquesta manera, els estàndards, oral i escrit, són l’autèntic motor 
del canvi lingüístic (cf. rossich 2006: 125-126).

el pas de l’oral a l’escrit va implicar necessàriament unes certes 
convencions lingüístiques superposades a les parles col·loquials. Un 
cert ordre és imprescindible per garantir la socialització d’un text deter-
minat: es va propiciar, des del començament, que les diverses llengües 
escrites anessin evolucionant cap a formes cada vegada més unitàries. 
de la mateixa manera que en l’escriptura en vulgar, sobretot al principi, 
es donen estadis de formalització diferents, com pot ser una major o 
menor dialectalització, també el grau d’exigència ortoèpica era divers 
segons el text de què es tractava.

des que apareix l’escriptura cal que hi hagi una ortografia: una 
mínima codificació és imprescindible. costa reconèixer en els textos 

2. Aquest procés ha de ser un dels eixos fonamentals de qualsevol reflexió sobre la història de la 
llengua catalana perquè la llengua literària o, si es vol, la llengua escrita és allò que ens permet parlar, 
en la història, de llengua catalana (cf. nadal 1999: 19).
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antics l’existència d’un ordre gràfic. en els escrits formals és, natural-
ment, on sovinteja la màxima separació respecte a la parla de cadascú 
(veg. rossich-rafanell 1998: 263-264).

2.2. Un text escrit ben poques vegades és reflex d’un text oral previ 
i a penes serà dit oralment. de fet hi ha pocs textos escrits que siguin 
una transcripció de textos orals i molt pocs que siguin escrits amb la 
finalitat de ser dits oralment. i quan es produeix aquesta projecció, el 
dialecte oral resultant mai no coincideix amb cap dels dialectes que 
normalment s’utilitzen per a parlar espontàniament; la qual cosa no 
vol pas dir, és clar, que entre escriptura i oralitat no hi hagi una relació 
(cf. nadal 2005: 45-46).

És un fet que les llengües van arbitrar el caos dialectal per mitjà 
de l’escriptura, però amb l’escriptura no n’hi havia prou. Tant a l’època 
germinal de la baixa edat mitjana com durant tota l’edat moderna, el 
contacte de la gent amb la llengua oral elaborada es va fer més fre-
qüent i necessari que el recurs a la llengua escrita, en un moment en 
què la llengua literària no era parlada per ningú (veg. rossich-rafanell 
1998: 297).

2.3. el principi segons el qual s’havia d’escriure tal com es pro-
nunciava i pronunciar com s’escrivia es prodigarà, sempre dintre de 
l’estratosfera del bon ús, durant pràcticament tota l’edat moderna, en 
el domini català, excepte a Mallorca. Però el manteniment equilibrat 
d’aquest principi no serà gens fàcil, ja que es produirà la separa-
ció entre un model propi per al català de catalunya i un altre per al 
valencià. Aquesta separació del patró tardomedieval tindrà bàsicament 
un únic detonant: el de l’articulació dels plurals femenins. es podria 
argüir que no era així per als catalans nord-occidentals que articulaven 
i articulen nítidament les ee dels plurals. Mentre la distinció no va 
afectar l’escriptura, aquest tret prosòdic tan nimi va poder passar per 
un senyal imperceptible de segregació del català i el valencià. És a la 
part occidental que el català sona bé: que sona tal com s’escriu o tal 
com s’havia escrit des d’antic3.

entre els segles Xv i Xvi es desplega la primera gran activitat 
codificadora (gramàtiques i diccionaris) d’algunes llengües. Però, què 

3. ho confirma el jesuïta rossellonès Anton ignasi descamps en el pròleg al seu llibre de pietat: 
«les ciutats de catalunya aont se parla millor la llengua catalana [...] són les de Tortosa y lleyda, y 
d’elles lo à pres la de valència» (veg. rossich-rafanell 1998: 285-287).



oRalitat i esCRiPtURa en Fonts notaRials del MataRRanya (segles XVi-XVii)

AFA-68 107

determina quines varietats orals espontànies s’agrupen sota un únic 
paraigua escrit? Una llengua escrita pot ser més o menys equívoca i 
pot afavorir o frenar l’agrupació de varietats més o menys diferents. 
Aquestes, tanmateix, han de presentar una mínima proximitat per tal de 
poder relacionar-se amb una única llengua escrita. i en la construcció 
d’una llengua escrita —afirma nadal (2005: 64)— és molt més decisiu 
el principi d’elaboració que no pas el principi de diferenciació. la 
distància que els diferents llatins vulgars (orals) mantenien entre si no 
va pas impedir durant molt de temps un únic llatí escrit.

3. el bilingüisme català-castellà

3.1. el castellà esdevé, a partir del compromís de casp (1412), la 
llengua en la qual la monarquia, directament o a través dels seus òrgans 
centrals, s’adreça als súbdits catalanoparlants i aquest fet influeix damunt 
els hàbits lingüístics d’aquests i en contamina la llengua materna. Però 
tot indica que la persistència del català a la societat catalana va ser una 
barrera fonamental contra els avenços de la castellanització.

la monarquia, en els regnats de Fernando ii i de l’emperador 
Carlos i va fer servir preferentment el castellà en les relacions amb 
els catalanoparlants (veg. Marfany 2001: 107-109). A partir de mitjan 
segle Xvi, els òrgans centrals de la monarquia van expressar-se en una 
única llengua. era part de la lògica interna del procés de constitució 
d’un estat absolutista.

3.2. Però el català va continuar essent la llengua de les institu-
cions i de la vida política. enmig de la creixent castellanització de 
la vida social, les institucions encarregades de la preservació de les 
constitucions, lleis i llibertats de la terra protegien la continuïtat en 
l’ús del català.

el comportament de les elites catalanes era, des de finals del 
segle Xv, clarament diglòssic, atès que feien servir sovint el castellà. 
Marfany (2001:120) demostra, en la revisió de documentació escrita, 
que en presència d’un foraster, els catalans empren entre si el català, 
però canvien al castellà quan s’adrecen a l’altre.

Pel que fa al català i al castellà, en els inicis de l’edat moderna, 
les elites ja eren capaces d’usar la llengua oficial de la monarquia i en 
els usos més formals ja començaven a adoptar-la (nadal 2005: 92).
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Per tant, el plurilingüisme és fruit del caràter bilingüe de la com-
petència comunicativa dels parlants d’aquesta àrea. cal tenir present 
que la zona de la qual procedeixen els textos és una àrea lingüística de 
frontera, de contacte de llengües. es tracta de la presència de dos codis 
lingüístics diferents juxtaposats, fenomen conegut com a code-switching 
o alternança de codis (veg. Fort-Martín 1999: 213, 215).

4. les fonts notarials aragoneses

4.1. la nostra aportació es basa en fonts notarials, localitzades a 
la comarca del Matarranya. els protocols notarials són una font impor-
tant per a conèixer el passat i insubstituïbles a l’hora d’investigar el 
comportament individual i el paper del grup familiar en les distintes 
situacions, tant de caire públic com privat (veg. Fort 2003: 87).

els notaris empren uns esquemes fixos en l’elaboració dels docu-
ments, escrits amb rigor: les fórmules tècniques es repeteixen en cada 
text, la qual cosa facilita la tasca a aquest col·lectiu especialitzat (cf. 
Moret 2006: 261-262). nogensmenys, en les escriptures notarials es 
pot dir que hi ha una proximitat relativa al registre oral, ja que els 
documents privats són testimonis escrits d’un text jurídic, fent possible 
que siguin estables les relacions entre els habitants d’una comunitat, 
perquè indiquen les obligacions mútues, el temps de validesa i sotmeten 
les parts a la legalització de la col·lectivitat.

4.2. en el segle Xv ja es reflecteix el bilingüisme en la scripta 
dels notaris. el procés comença en la parla, generalment en persones 
bilingües, al qual segueix la implantació de la interferència en els 
seus enunciats, a conseqüència del coneixement de l’altra llengua. A 
manera de símil assenyala Weinreich (1968: § 2.14) que, en la parla, 
les interferències són com l’arena que s’emporta un rierol, mentre que 
en la llengua són com l’arena que es deposita en el fons d’un llac.

la convivència del castellà i del català es localitza en distints 
protocols del notari Miguel Joan salvador, que es conserven a l’arxiu 
de Fondespatla. en aquest cas es fa la transcripció —que s’adjunta al 
final de l’article—, i el comentari, des del punt de vista lingüístic, de 
dos contractes d’arrendament, un de la carnisseria (1576) i l’altre del 
molí d’oli (1611). en protocols anteriors, se’ns diu que el notari és 
«habitante en Zaragoza hasta el 14 de marzo de 1568» (283/1, 1568-
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1572), i en el següent (283/2, 1573-1575) ja és «vecino de Fuentes-
palda» (veg. Fort 2003: 87).

5. Anàlisi lingüística

grafia

5.1. Aquest notari empra de vegades la grafia r [r] en posició 
intervocàlica tant en el text escrit en castellà (arufat 60v, arendamos, 
arendación 260v ~ arrendamos 63r, arrendación 63r, arriba 63r), com 
en el que redacta en català (arenden 261r, arendador 261r, 261v, 262r, 
262v, arendament 261v, arendació 262r).

hi ha alternança gràfica c ~ ç davant e, i: carnecería 60v, 63r ~ 
carneçería 60v; precios 60v, 63r, 263r ~ preçios 63r; carniçer 61v, 
62v, fiançes 61v; només es localitza un cas en castellà de ç davant 
a: fianças 63r ~ comencar 261r. d’altra banda, en context castellà es 
registra -ss- /s / ~ -s- /s/: messes ‘mesos’ 60v, possesión 263r; en con-
text català apareix confusió -s- ~ -ss-: disapte ‘dissabte’ 61r, necesitat 
61r, pesses ‘tipus de pes’ 61v, cosses 61v, repasar 261v.

Pel que fa al so palatal nasal, s’atesta en posició intervocàlica ny 
(anyo 63r, 260v, senyors 261r), i en síl·laba travada ny ~ yn (any 61r 
~ ayn 261r, meyns 261r).

es considera recurs gràfic la interpretació de la u com a muda a 
fanequa4 261r; la h expletiva en el substantiu hazeyte5 260v, i en el 
pronom feble proclític o enclític hos 63r, 260v, 263r.

Fonètica

5.2. Quant a vocalisme, en posició tònica, es documenta generalment 
en la forma verbal de subjuntiu del verb poder la u (pugue 62v, 261v, 
262r-v), excepte pogue 261r. es manté en posició inicial la o àtona en 
el substantiu collita6 261r; i la e es converteix en a per dissimilació en 

4. la faneca (< àr. faníqa) és una mesura de grans, que ja es registra en un altre protocol d’aquest 
notari (284/1, 1576, f. 47v), veg. Fort (2003: 96).

5. de l’àrab az-zait ‘el suc de l’oliva’, procedeixen el castellà i el portuguès azeite, escrit amb z 
en el castellà d’aquesta època (deCH i, 31b-32a). 

6. substantiu femení que té el sentit de ‘acte i efecte d’arreplegar els productes que dóna la terra’, 
i s’atesta en el protocol 283/2, 1574 (Fort 2003: 94).
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l’adjectiu sanser7 ‘sencer’ 261v. en posició final de la tercera persona 
del present de subjuntiu predomina -e: age 261r, sie 261r.

5.3. en el consonantisme, cal destacar que ja s’escriu en català 
en aquesta època la palatal lateral sonora /λ/ en posició inicial: lloch 
61r, 261r, 262v pàssim; lliura 61r, 61v, lliurar 261v, serà lliurat 261v, 
llumenària 262r.

el grup -cT- presenta resultats diferents segons si el text està escrit 
en català (dit tauler 61v, dit molí 261v, 262r, dita carneceria 61r, dita 
carneçeria 62r, 63r, 260v, dita collita 261r, dits senyors jurats 261r, 
261v, dites dos dotzenes 261r, dites olives 262r), o en castellà (dicha 
carnecería 60v, 63r, dicha universidat 263r, sobredicho 63v, 263r, 
dicho molino 260v, 263r).

Morfosintaxi

5.4. es registra l’article masculí lo en els documents del segle Xvi 
i Xvii, com ocorre al llarg de l’època medieval i moderna, forma que 
perviu en el català occidental. Figuren en el text català els numerals 
dos 60v, 261r, 261v, tres 261v, 262v, quatre 62v, 261r, cinch 61v, 261r, 
262r, huyt (variant que perdura en valencià, dCVB, s.v. vuit), dotze  
261r, sexanta 261v, 262r, i en el castellà dos 60v, tres 60v, seys 60v, 
diez 60v, excepte seze 60v, forma de l’aragonès.

cal destacar els substantius en plural hòmens 261v, pròmens 61r, 
plurals etimològics que es conserven en català occidental; los altres 
bestiàs 62r, quatre dinés més 261r, exemples en què els mots bestiàs 
i dinés reflecteixen la parla, enfront de bestiars, diners.

5.5. es documenta l’adjectiu demostratiu aquet ayn 261r, que el 
notari l’escriu tal com es pronuncia, i el pronom neutre acò 261v.

Així mateix, es localitza l’adjectiu relatiu qual tant en castellà 
(la qual dicha carnecería 60v, en el qual precio 260v, el qual dicho 
molino 260v), com en català (lo qual dit oli 261v, los quals dits tres 
bous 61r, la qual devesa 62r, la qual moltura 261r, la qual promícia 
262r, los quals dits tres hòmens 261v). i com a pronom, en lo qual 
61v, el qual 60v, 62r, los quals 61r, la qual 60v, 63r. A més, s’atesta 

7. del ll. sincerUs, es documenta sanser en les Costums de tortosa iX, xviii, i en sant vicent 
Ferrer (Quaresma, 1413), pronunciació pròpia del català nord-occidental i del valencià (deCat vii, 
783; DCVB, s.v. sencer).
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el pronom de persona qui en cas règim: dita carneçeria se arrendarà 
a qui més barat farà 62r.

empra els adjectius indefinits ningun, ninguna (ningun dia de 
festa 261v, ningun jenero de joch 262r, ningun foraster 262v, ninguna 
carn 61v, ninguna pesada 61v), el plural altres (los altres bestiàs 62r, 
altres persones estantes8 en dit molí 262r), i els pronoms ningú (ningú 
no pugue jugar en dit molí 262r), altri ‘altra persona’ 61v, cada hu 
61v, 261v, i qualsie9 261r.

5.6. en text castellà s’atesten els pronoms personals tònics yo 
263r, nosotros 263r; l’àton en posició proclítica nos 263r, 263v, i en 
cas règim qualquiere de nos 263v.

el pronom adverbial apareix en posició proclítica, que en aquests 
contractes d’arrendament figura com a ne10, pròpia del català occiden-
tal: los veïns de Fontespal·la que tindran carn per a matar, ne agen de 
dar la fadiga al carniçer 61v; y si més ne seran menester 261r (veg. 
giralt 1998: 96).

en la combinació d’un pronom feble de tercera persona de cd amb 
hi, y —aquest en funció de ci—, apareixen les formes lo, los: «item 
és condició que los veïns de Fontespalla que tindran carn per a matar 
ne agen de dar la fadiga al carniçer, que si ell los voldrà los hi agen 
de donar per lo preu que altri hi donarà, a pena de un moltó o cabró, 
lo qual lo y agen de donar o lo preu de aquell» 61v.

5.7. són peculiars del català occidental les formes verbals de ter-
cera persona del present de subjuntiu en -e: age 261r, 261v (~ aja 
61v), caygue 61v, pugue 261r, 261v, sie 261r; judiquen 61r, així com 
l’infinitiu traure 261v, i el futur exirà 261v. en el text redactat en 
castellà destaca l’infinitiu serbar 63r, servar 263r ‘complir allò que 
està prescrit, allò que és obligació’.

5.8. el notari Miguel Joan salvador utilitza sempre aquesta perífrasi 
d’obligació, en tercera persona del singular i del plural: age de donar 

8. Aquest participi de present conserva el valor actiu etimològic, peculiaritat del català i de 
l’aragonès (Fort 1992-1993: 108).

9. cf. ant. qualquesia ‘qualsevol’ (deCat vi, 889a; dag. vi, 267b).
10. del ll. inde, l’evolució fonètica fou la corresponent a un element enclític o proclític, a través 

de enne (amb la regular assimilació), ene, sincopada dins les combinacions fraseològiques, en part com 
a en, en part com a ne (deCat iii, 308b).
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61v, 261v (~ agen de dar 61v), age de pagar y adobar 262r, agen de 
pagar 261r, age de pendre11 261r, age de moldre 261r, 261v, 262r, agen 
de moldre 262v, agen de prestar jurament 261v, etc.

es documenta sovint en aquests textos l’estructura ésser tengut 
‘estar obligat’ seguida de la preposició de + infinitiu (dCVB, s.v. tenir): 
sie tengut de matar moltó 61r, sie tengut y obligat de matar tres bous 
61r, sie tengut y obligat de moldre totes les olives 261r, sie tengut y 
obligat de portar l’oli de la arendació del dit molí a la casa de la 
vila 262r.

s’atesta, a més, la conjunció si davant de futur d’indicatiu12, cons-
trucció habitual en català i en aragonès, mentre que el castellà empra 
el subjuntiu: si dits bous no portarà o portats rebedós no seran 61r, 
y si voldran repastar li agen de pagar al dit arendador quatre dinés 
més per molinada 261r.

5.9. s’anoten els adverbis ací 61r, ans que es converteix en pre-
posició per mitjà de la preposició addicional de (ans de les dites festes 
61r, ans de totes cosses 61v); dins 261v, i com a preposició dins de 
tres hores 61v, dins del temps 262r; francament ‘lliurement’ 262v. en 
context castellà es recullen els adverbis de lloc (suso ‘arriba’ 263r en 
alternança amb ariba 263r), de manera (devidamente 263v), i la locució 
adverbial a tiempo y por tiempo13 de un anyo 63r, 260v (dRae).

5.10. les preposicions febles són a, que s’atesta en les locucions 
preposicionals a raó de ‘d’acord amb la quantitat que s’expressa’ 
(dieC): a raó de un sou la lliura de la carn 61v, a raó de un sou per 
molinada 261r; i a voluntat de (dieC): a voluntat dels jurats 62v; a 
voluntad de dits senyors jurats 261v; ab 61r, 261r; en (en comencant 
a collir 261r), per (per molinada 261r), i per a, que introdueix un 
complement de finalitat (les pesses per a pesar la carn 61v, los dos 
hòmens per a apalar y un home per a parar lo peu y triar l’oli 261v). 
les preposicions fortes són aprés ‘després’ (aprés que és una locució 
conjuntiva de temps: aprés que age venut un cabró 61v, aprés que la 
dita carneceria li serà lliurada 61v, aprés que lo molí li serà lliurat 

11. Figura la forma oral d’aquest infinitiu, que presenta una dissimilació eliminadora de la líquida, 
molt freqüent en català medieval i general actualment.

12. veg. Fort (1992: 325; 1992-1993: 109). 
13. el formulisme és variat i la vitalitat social del fenomen es demostra en el terreny de l’expressió 

lingüística, per exemple en aquesta locució. 
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261v); sens (sens voluntad 262r); la locució fins a 261r, fins14 en (se 
aurà de adobar alguna cosa en dit molí que o age de pagar y adobar 
lo dit arendador fins en cinch sous cada vegada 262r), veg. Badia 
(1994: 199, 205-206); fins a tant que15 (y no pugue parar fins a tant 
que age acabat de moldre totes les olives 261r, fins a tant que age 
posat lo arendament 261v, lo dit arendador no pugue repasar sanser 
fins a tant que sie acabada de moldre tota la oliada 262v).

lèxic

5.11. en el text de 1576 (60v), compareix davant del notari i dels 
testimonis el corredor públic, per fer-los saber que havia encantat i 
pregonat la carnisseria de Fondespatla per tal d’arrendar-la. el contracte 
s’adjudica, durant un any16, a Joan casanova, veí de Fondespatla, a 
candela muerta ‘a subhasta, a l’encant’17. ha de cumplir una sèrie de 
compromisos, que es reflecteixen en el contracte: l’ha de tenir basta 
‘proveïda’ de cabrons i de moltons (comp. arag. sesma-líbano 1982: 
260), i ha de matar tres bous, dos per a la festa de sant salvador i un per 
a la festa de sant Miquel de setembre, els ha de vendre a un sou la lliura 
de carn i els ha de tenir una setmana abans de les festes. cas que no ho 
faci ha de comptar amb la quantitat de carn de cabró que correspongui 
al pes dels bous i que ninguna carn morteÿna no fasa taula18 al dit 
arrendador (61v). A més, si algú li portava carn llobatada19, modorra20 
o morteÿna21 no la podrà vendre fins que sigui tachada ‘taxada’22, pels 
jurats o mustacaps23 (62r) < àr. hisp. muhtasáb (deCat v, 812b).

14. Aquesta preposició en combinació amb a o en expressa una relació que denota el terme en 
l’espai o en el temps on algú o alguna cosa arriba sense ultrapassar-lo (dieC). 

15. Fins a tant és una forma reforçada que s’empra de vegades quan el complement és verbal en 
indicatiu o subjuntiu (llull, Blanquerna; tirant lo Blanch); cf. dCVB, s.v. fins. 

16. des del dia de sant Joan de 1576 fins a la vespra ‘vigília’ (mot aquest considerat avui valencià, 
DCVB) de sant Joan de 1577.

17. el subhastador donava de temps el que durava una candela encesa, per optar a l’adjudicació 
de la subhasta (DCVB). 

18. la taula és el ‘moble i lloc on el carnisser tallava i venia carn’ (DCVB).
19. És la carn de l’animal mossegat pel llop’ (deCat v, 256a).
20. És una malaltia del bestiar de llana i cabrú, causada per la presència de les larves de certs 

cucs en el cervell dels caps de bestiar. hi ha pastors i pagesos que creuen que pot evitar-se la modorra 
del bestiar de llana senyalant-lo el dia de la conversió de sant Pau, el 25 de gener (DCVB).

21. cf. l’adj. mortecino ‘se dice del animal muerto naturalmente, y de su carne’ (DRAE); cat. 
somort, -a ‘mig mort’ (DIEC).

22. es documenta el verb taxar amb el sentit ‘assenyalar a una cosa el preu’, i amb la grafia 
tachar l’any 1551 (DCVB).

23. el mostassà és un funcionari municipal, que s’encarrega de contrastar pesos i mesures, de 
comprovar la bona qualitat dels queviures i altres coses vendibles i de vetllar per l’observança dels preus 
assignats oficialment a aquelles; intervé directament en el control de l’avituallament, la distribució i la 
circulació de les provisions entre els comerciants en l’àrea de la seva jurisdicció (Fort 2009: 133-134) 
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en el contracte, hi consten també els preus als quals ha de vendre 
los menuts ‘les vísceres d’un animal’, és a dir, lo cap del cabró ‘part 
anterior de la majoria d’animals’ 62r, los peus del cabró ‘part terminal 
de les extremitats dels animals’ 62r, la sanch del cabró ‘sang’ 62r, los 
lleus del cabró ‘pulmons’ 62r, i lo cap del moltó ‘mascle de l’ovella 
castrat’ 62r, los peus del moltó 62r, la sanch del moltó 62r, los lleus 
del moltó 62r. si ens fixem en els preus, es comprova que es cobra un 
diner més per lo cap i los lleus del cabró que pels del moltó.

5.12. A principis del segle Xvii (1611), els senyors jurats Joan 
guàrdia i Pedro esteban i consell de Fontespal·la arrenden a Miguel 
Belsa, a la candela 260v, lo molí de l’oli del dit lloch de la collita 
de l’ayn de mil sis-cents y onze 261r. Figura en el contracte que 
l’arrendador ha de moldre les olives de la collita i ha de cobrar un sou 
per cada premsada de dotze faneques. si s’ha de repastar, a voluntat 
del que moldrà i de si la molinada és gran o chica24, ha de pagar a 
Miguel Belsa quatre diners, i després de repastar ha de trencar los 
cofins25 en creu26 .

També està obligat a moldre les olives a un almut per faneca de 
moltura, que ha d’agafar del munt i no del sargal 261r ‘terreny poblat 
de sargues’27, ni tampoc de la fanequa28 261r.

Quan acabi de moldre ha de tornar als senyors jurats les aynes29 
del molí, les claus de la porta y ha de deixar la caldera buida, perquè, 
cas que no ho faci, haurà de pagar una multa de vint sous.

en una de les clàusules (veg. 262r) s’adverteix que en el molí no  
es pot jugar a cap tipus de joc (ningun jenero de joch), perquè si  
no s’haurà de pagar una pena de sexanta sous per la llumenària ‘con-
junt de llums encesos’ (dCVB).

24. l’adjectiu xica ‘petita’ és propi del valencià (dCVB). 
25. el cofí és un ‘recipient d’espart, de forma rodona, molt planer, dins el qual es posa la pasta 

d’oliva per premsar-la’ (DCVB).
26. És una loc. adv. que significa ‘formant una creu’ (dieC).
27. la sarga és una planta salicàcia de diferents espècies del gènere salix, arbustos que creixen 

prop dels rius. També s’anomena sarga els vímens que es treuen de les dites plantes i que serveixen per 
a la fabricació de cistelles i paners fins i per a vestir ampolles (DCVB).

28. s’anomena faneca el recipient que té aquesta capacitat i serveix per a mesurar. Al Priorat la 
faneca equival a 40 litres; a Mequinensa, 24 litres; a valència i castelló, 33’50 litres (DCVB). 

29. són els utensilis d’ús professional, comp. «item una ayna de ferro per trer oli», inv. a. 1458, 
arx. parr. sta. col. de Q. (veg. dCVB). la forma aïna, usada sobretot en plural, aïnes, és la forma del 
català antic, encara en ús en molts parlars valencians, i que en la llengua medieval significava ‘ocasions, 
comoditats’, d’on ‘efectes usuals, utensilis’ (deCat iii, 231a). 
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interessa subratllar que ha de netejar lo clot de la lliura de dit 
molí 262v, és a dir, el buit que produeix el ‘contrapès que es posa al 
cap del caragol de les premses d’oli’ (dieC).

d’altra banda, ha de comptar amb tres persones en el molí (262v) 
dos hòmens per a apalar, és a dir, per a ‘empènyer o replegar amb una 
pala la sansa30 de l’oliva’, i un home per a parar lo peu31 ‘omplir els 
esportins de pasta d’oliva i apilar-los per premsar-la’.

5.13. s’atesta en aquests textos la pena ‘multa’ que s’ha de pagar 
en efectiu, en sous (a pena de cinch sous 61v, 261r, a pena de sexanta 
sous 261v, a pena de vint sous 262r); però també hi ha la possibilitat 
de fer el pagament en espècie, com es comprova en el següent exemple: 
a pena de un moltó o cabró 61v.

si els veïns de Fontespalla tenen carn per a matar, han de donar la 
fadiga 61v al carnicer, o sia, el ‘dret que té una persona d’adquirir una 
cosa amb preferència a un tercer pel mateix preu que s’ha convingut 
entre el seu propietari i aquest tercer’ (dieC).

i, per últim, lo parador del peu ha d’anar a prestar jurament al 
justícia de pagar y de reservar promícia32 262r, és a dir, ‘la primícia 
o el primer oli’ que surt del molí, y mija moltura de les olives 262r, 
que és ‘la quantitat d’oliva que el moliner percep com a paga del seu 
treball’ (dCVB).

6. recapitulació

6.1. els documents s’inicien amb la data crònica escrita en llatí 
die XXVii mensis novembris anno MdCXi en Fuentespalda. eodem die 
et loco (1611, 260v), i també, en el final del text notarial, s’hi poden 
trobar fórmules en llatí, fiat large ad consilium sapientium cum omnibus 
clausulis necesariis et in similibus aponi solitis etc. (1576, 63v).

30. És la pasta de pinyols i molla d’oliva que queda després de la premsada. Amb aquest sentit 
es recull a les comarques del camp de Tarragona, Priorat, Baix Aragó, gandesa, ribera d’ebre, Maestrat 
i Morella (DCVB).

31. Aquest sintagma l’empren a vimbodí, gandesa, Tortosa, vinaròs, Alcalà de Xivert i valència 
(DCVB).

32. veg. Fort (2000: 358). del llatí PriMiTiAe ‘primeres collites’; de primícia surt la forma 
dissimilada premícia, que es podia labialitzar en promícia, forma atestada en el Capbreu de Rialb, 1645 
(cf. deCat vi, 814b-815b)
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en castellà, no obstant, figura la data tòpica, llengua que fa servir 
igualment en la part expositiva del document, és a dir en el comença-
ment de l’escriptura, on es notifica el motiu de la presència de les 
parts davant del notari, i també en el final del text notarial, on hi ha 
una sèrie de clàusules que culminen l’acte jurídic, i l’asseguren amb la 
presència de dos testimonis: «el reverendo y magnífico mosén Miguel 
latorre presbitero y Miguel Pastor mercader, vezinos del dicho lugar 
de Fuentespalda» 63v; «los honorables Joan Perera y Jayme siurana, 
vezinos del dicho lugar de Fuentespalda» 263v.

6.2. les estructures que se citen a continuació són producte del 
contacte de les dues llengües, ja que es comprova que els notaris són 
víctimes del calc: al que más barato haría 60v ~ a qui més barat33 
farà 62r, si había alguno (com a pronom algú ‘alguien’) 60v, ningun 
jenero (cat. gènere, amb el sentit de classe o tipus) de joch 262r, la 
cogida de las olivas34 260v ~ les olives de dita collita 261r.

igualment, hi ha alternança de codis en els substantius los menudos 
60v ~ los menuts 62r, libra 60v ~ lliura 61r, 61v, lugar 60v, 63r ~ lloch 
61r, dineros 60v ~ dinés 62v, 261r, sueldos 60v ~ sou 61r, sous 61v, 
buey 60v ~ bous 61r, hazeyte 260v ~ oli 261r, molino 260v ~ molí 261r, 
262r; i en els topònims Fuentespalda 60v, 63r, 260v ~ Fontespal·la 
61r, 61v, 261r, forma oral atestada per coromines (1970: 90), i Vall-
darores 262r ~ Valldarrores 262r, variant oral recollida igualment per 
coromines (1970: 135).

6.3. i l’oralitat es reflecteix en el substantiu semana 61r ~ setmana 
61r, en els adjectius aquet 261r, següens (que va darrere del substantiu) 
61r, sanser ‘sencer’ 261v, en el qual, a més, l’escriptura de -s- enlloc 
de -c- s’ha d’interpretar com a sesseig gràfic.

heu pogut comprovar, en aquests textos de data prou avançada, que 
conviuen el català i el castellà, a hores d’ara espanyol, i els habitants 
de la Franja avui segueixen emprant les dues llengües. són lliures de 
fer-ho i ningú no els ho pot impedir. he après dels meus progenitors 
que l’esperança mai no es perd, i la flama segueix viva i forta en els 
nostres cors.

33. És a dir ‘a baix preu’, paraula que es diu en territori valencià i en alguns llocs del català 
occidental (deCat i, 629b).

34. veg. deCat vi, 48b; sesma-líbano (1982: 271).
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Apèndix documental

1576, 24 de juny Fondespatla

els jurats i consell de Fondespatla arrenden la carnisseria d’aquest lloc a Joan 
Casanova, durant un any, amb les condicions que consten en la capitulació.

Arxiu: AMF
signatura: 284.1, f. 60v-63v
Tipus documental: Protocol
notari: Miguel Joan salvador

60v eodem die et loco que ante la presencia de mi Miguel Joan salvador 
notario y de los testigos infraescriptos compareció el honorable grabiel Arufat, 
corredor público del dicho lugar de Fuentespalda, el qual hizo fe y relación que, 
de mandamiento de los jurados del dicho lugar, había encantado y pregonado por 
muchos días públicamente por el dicho lugar de Fuentespalda si había alguno 
que quisiese arrendar la carnecería del dicho lugar, que se arrendaría el día, hora 
y lugar presentes al que más barato haría, y así dixo el dicho corredor que había 
librado y arrendado dicha carneçería al honorable Joan casanova vezino del dicho 
lugar, a los precios siguientes, a saber es, el carnero a dos sueldos y seys dineros 
la libra y el cabrón [de] diez messes a dos sueldos la libra, y [de] dos messes a 
veynte y tres dineros la libra, y el buey a seze dineros la libra, y los menudos a 
los precios que hasta hoy se an acostumbrado vender, la qual dicha carnecería avía 
librado al dicho Joan casanova a candela muerta y dita, tomada con los pactos y 
condiciones en una capitulación contenidos, la qual de palabra a palabra es del 
tenor siguiente.||

61r Ab la present capitulació los senyors jurats y consell del lloch de 
Fontespal·la arrenden la carneceria del dit lloch a temps de un any que començarà 
lo dia de sant Joan del present any de MdlXXvi et acabarà la vespra de sant Joan 
de l’any MdlXXvii ab los pactes y condicions següens.

Primerament que lo arrendador que la dita carneceria arrendarà age de tenir 
basta dita carneceria de bons cabrons y moltons, a saber és, que age de matar la 
carn lo disapte a vespre, y lo diumenge, aprés que age venut un cabró, age de 
matar moltó, y lo dimecres de cada semana o lo dijous sie tengut matar un moltó 
y si cas serà que entre setmana aver-i necesitat de moltó que prenent i lliura de 
carn, lo dit arrendador sie tengut de matar moltó. item és condició que lo dit 
arrendador sie tengut y obligat de matar tres bous bons y rebedós a conexença 
dels jurats y pròmens, a saber és, dos per a la festa de sant salvador y un per a 
la festa de sant Miquel de setembre, los quals age de vendre a un sou la lliura de 
carn, los quals dits tres bous age de tenir ací en la vila y a huyt dies ans de les 
dites festes per a que los jurats y pròmens judiquen aquells si són rebedós y si 
dits bous no portarà o portats rebedós no seran, que lo dit || 61v arrendador age de 
dar a les dites festes tanta carn de cabró com los dits bous pesarien, a raó de un 
sou la lliura de la carn. item és condició que ninguna carn morteÿna no fasa taula 
al dit arrendador. item és condició que los mustasaps donaran al dit arrendador 
les pesses per a pesar la carn y per cada vegada que serà trobada ninguna pesada, 
que no y aja son just o dret, dit tauler caygue en pena de cinch sous y aquells 
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executar per los mustasaps del present lloch y que lo dit arrendador age de donar 
lo tauler a voluntat dels jurats y, ans de totes cosses, age de jurar lo dit tauler en 
poder del justícia o jurats de donar lo just a cada hu y que no vendrà una carn per 
altra, a saber és, cabró per moltó ni moltó per cabró, ni altra carn una per altra 
a pena de cinch sous per cada vegada. item és condició que lo dit arrendador sie 
tengut y obligat dins de tres hores aprés que la dita carneceria li serà lliurada de 
obligar-se y donar fiançes a voluntad dels jurats. item és condició que los veïns 
de Fontespal·la que tindran carn per a matar ne agen de dar la fadiga al carniçer, 
que si ell los voldrà los hi agen de donar per lo preu que altri hi donarà, a pena 
de un moltó o cabró, lo qual lo·y agen de donar o lo preu de aquell. || 62r item és 
condició que los jurats donaran al dit arrendador devesa, la que la vila voldrà, la 
qual devesa la y agen de guardar los altres bestiàs. item és condició que si alguna 
persona portarà carn llobatada, modorra o morteÿna a la carneçeria que lo car-
niçer no la pugue vendre fins tant que per los jurats o mustacaps la dita carn sie 
tachada a pena de tres sous per cada vegada. item és condició que si algun veí de 
Fontespal·la tindrà algun dret o altra res per a matar, que lo carniçer sie tengut de 
matar-la i aparellar-la per un sou cada res. item és condició que no pugue vendre 
los menuts, sinó als preus següens: Primo lo cap del cabró quatre dinés, los peus 
del cabró un diner, la sanch del cabró un diner, los lleus del cabró quatre dinés; lo 
cap del moltó tres dinés, los peus del moltó un diner, la sanch del moltó un diner, 
los lleus del moltó tres dinés. item és condició que dita carneçeria se arrendarà 
a qui més barat farà.||

63r Por tanto et alia, nosotros Joan Tomàs y Pedro Pastor, jurados en el 
presente anyo del dicho lugar de Fuentespalda, de grado etc. arrendamos a vos 
dicho Joan casanova arriba nombrado la dicha carnecería del dicho lugar a tiempo 
y por tiempo de un anyo, el qual empecará a correr el dia de sant Joan primero 
viniente d’este presente anyo y fenecerá dicha arrendación la vispra de sant Joan 
del anyo primero viniente que contaremos de MdlXXvii, la qual hos arrendamos 
por los precios, pactos y condiciones arriba nombrados, especificados y designa-
dos, y prometemos y nos obligamos de tener-hos en pacifica possessión durante 
el dicho tiempo so obligación etc.

et yo dicho Joan casanova, que a todo lo sobredicho presente soy, de grado 
etc. acepto la dicha arrendación de la dicha carnecería por el tiempo, preçios, 
pactos y condiciones arriba especificados y prometo y me obligo de tener, ser-
bar, guardar y cumplir todo lo que a mi tocará respective so obligación etc. et a 
mayor cumplimiento doy por fianças a los honorables Joan Artigas y Miguel salas, 
vezinos del dicho lugar, et nosotros || 63v dichos Joan Artiguas y Miguel salas 
que a todo lo sobredicho presentes somos, de grado etc. tales fianças nos constitu-
ymos devidamente y según fuero etc. et todos los arriba nombrados renunciamos 
etc. jusmetemonos etc. fiat large ad consilium sapientium cum omnibus clausulis 
necesariis et in similibus aponi solitis etc. Testes el reverendo y magnífico mosén 
Miguel latorre presbitero y Miguel Pastor mercader, vezinos del dicho lugar de 
Fuentespalda.||
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1611, 27 novembre Fondespatla

els jurats Joan guàrdia i Pedro esteban arrenden el molí de l’oli de Fon-
despatla a Miguel Belsa, durant un any, amb les condicions que consten en la 
capitulació.

Arxiu: AMF
signatura: 288.5, f. 260v-263v
Tipus documental: Protocol
notari: Miguel Joan salvador

260v die XXvii mensis novembris anno MdcXi en Fuentespalda. eodem die 
et loco que nosotros Joan guardia y Pedro esteban, jurados en el presente anyo 
del lugar de Fuentespalda, de grado etc. certificados etc. arendamos a vos el hono-
rable Miguel Belsa, fijo de Miguel, vezino del dicho lugar, es a saber, el molino 
del hazeyte del dicho lugar a tiempo y por tiempo de un anyo, es a saber, toda la 
cogida de las olivas d’este presente anyo por precio siquiere arendación de treynta 
y cinco cántaros de hazeyte, en el qual precio se hos ha librado a voz de corredor 
a la candela, según que Miguel pesó, on haze relación a mí Miguel Joan salvador 
notario, el qual dicho molino hos arendamos con los pactos y condiciones conte-
nidos en la capitulación infraescrita y siguiente.||

261r Ab la present capitulació los senyors jurats y consell del lloch de 
Fontespal·la arenden lo molí de l’oli del dit lloch, de la collita de aquet ayn de 
mil sis-cents y onze. Primerament és pacte y condició que lo arendador sie tengut 
y obligat de moldre totes les olives, que en la dita collita se colliran en lo terme 
del dit lloch de Fontespal·la, y en comencant a collir les olives age de comencar 
de moldre y no pugue parar fins a tant que age acabat de moldre totes les olives. 
item es condició que lo dit arendador sie tengut y obligat de moldre totes les olives 
a un almut per fanequa de moltura, la qual moltura age de pendre del munt y no 
del<a> sargal ni de la fanequa. item és condició que lo dit arendador no pugue 
comencar de moldre que primer no age comprat dos dotzenes de cofins y si més 
ne seran menester que·ls age de comprar-lo qualsie a coneguda de dits senyors 
jurats y no pogue parar lo peu meyns de dites dos dotzenes de cofins a pena de 
cinch sous per cada vegada. item és condició que lo dit arendador age de moldre 
totes les olives de dita collita a raó de un sou per molinada de dotze faneques, y 
si voldran repastar li agen de pagar al dit arendador quatre dinés més per moli-
nada y lo repastar sie voluntad del que || 261v moldrà y de fer la molinada gran o 
chica y age de trencar los cofins en creu si repasten. item és condició que lo dit 
arendador age de tenir tres persones y dos bèsties en dit molí, a saber és, los dos 
hòmens per a apalar y un home per a parar lo peu y triar l’oli, los quals dits tres 
hòmens agen de prestar jurament en poder del senyor justícia de donar lo dret a 
cada hu y lo parador age de ser a voluntad de dits senyors jurats y consell. item 
és condició que lo dit arendador no pugue traure l’oli, que exirà de la moltura 
de dit molí fins a tant que age posat lo arendament, lo qual dit oli age de donar 
en la pila, y aco a pena de sexanta sous. item és condició que lo dit arendador 
se age de obligar dins temps de tres hores aprés que lo molí li serà lliurat y age 
de donar dos fiances a voluntad de dits senyors jurats. item és condició que lo 
parador no pugue tenir part en lo arendament de dit molí a pena de sexanta sous. 
item és condició que lo arendador, acabat que age de moldre, age de lliurar dit 
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molí y aynes de aquell als dits senyors jurats y las claus de la porta y la caldera 
buyda a pena de XX sous. item és condició que lo dit arendador no pugue repasar 
sanser fins a tant que sie acabada de moldre tota la oliada ni parar, estar parat lo 
peu ningun dia de festa a pena de sexanta sous. ||

262r item és condició que lo parador del peu ni altres persones estantes en 
dit molí no puguen pendre oli de la pila per a son menjar sens voluntad de l’amo 
de aquell a pena de vint sous. item és condició que lo parador del peu sie tengut y 
obligat de anar a prestar jurament en poder del justícia de valldarrores de pagar y de 
reservar promícia y mija moltura de les olives que del terme de valldarores vindran 
a moldre al dit molí, la qual promícia y mija moltura agen de portar a valldarores 
los amos de dites olives dins del temps que moldrà lo molí de valldarores. item 
és condició que totes les olives que vindran al dit molí del terme de valldarrores 
que aquelles age de moldre dit arendador per mija moltura. item és condició que 
lo dit arendador sie tengut y obligat de portar l’oli de la arendació del dit molí a la 
casa de la vila. item és condició que si durant lo temps de dita arendació se aurà 
de adobar alguna cosa en dit molí que o age de pagar y adobar lo dit arendador 
fins en cinch sous cada vegada. item és condició que ningú no pugue jugar en dit 
molí a ningun jenero de joch a pena de sexanta sous per la llumenària.||

262v item és condició que lo dit arendador sie tengut y obligat de escombrar 
y netejar lo clot de la lliura de dit molí. item és condició que tots los veïns del dit 
lloch agen de moldre a banda y no de altra manera, a saber és, la primera tanda 
tres molinades y les altres tandes doblar. item és condició que lo parador sie tengut 
y obligat de buidar l’oli de les basses sempre que serà menester francament y fer 
lo full quan age acabat de moldre fent-li la despesa. item és condició que lo dit 
arendador no pugue moldre olives de ningun foraster fins a tant que agen acabat 
de moldre tots los de la vila.||

263r et teniendo y cumpliendo con todo lo sobredicho prometemos y nos 
obligamos de tenerhos en pacífica possesión del dicho molino y de no quitarhos  
a aquel por mayor ni menor precio y a obligación de los bienes de la dicha univer-
sidat. et yo dicho Miguel Belsa suso nombrado que a todo lo sobredicho presente 
soy de grado etc. acepto la dicha arendación del dicho molino por el tiempo, precio, 
pactos y condiciones ariba especificados y prometo y me obligo de pagar la dicha 
arendación de los dichos treinta y cinco cántaros de hazeite y tener y servar los 
dichos pactos y condiciones ariba especificados y a obligación de mi persona y 
todos mis bienes assí mobles como sitios, havidos y por haver en donde quiera y 
a mayor seguridat doy por fiancas, tenedores y cumplidores de todo lo sobredicho 
a los honorables Miguel sorolla y Mateo guardia, vezinos del dicho lugar. et 
nosotros dichos Miguel sorolla y Mateo guardia suso nombrados que a todo lo 
sobredicho presentes somos en tales fiancas tenedores || 263v y cumplidores de todo 
lo susodicho nos constituimos devidamente y según fuero y a obligación de nuestras 
personas y todos nuestros bienes y de qualquiere de nos assí mobles como sitios, 
havidos y por haver en donde quiere etc. et todos renunciamos etc. jusmetemonos 
etc. fiat large etc. Testes los honorables Joan Perera y Jayme siurana,vezinos del 
dicho lugar de Fuentespalda.||


