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031 Fons Font Brujats
ESCRIPTURES NOTARIALS
1661, juny, 7
Nupcials de Miquel Oliver, treballador de la vila de Llagostera ab Clara Rigau donzella, es
lo dot una peça de terra situada en lo veinat de Gaià terme de Llagostera, una caixa i dos
vestits. Item lo debitori de dita caixa i dos vestits.
Clara rep en concepte de legítima del seu pare Narcís Rigau una peça de terra part cultiva i
part erma i bosc de 5 vessanes situada al veïnat de Gaià entre el mas Oller, el mas Xifre i
Bruguera.
Rep també una caixa amb dos panys i dos vestits bons, a part d’altres robes de la seva
persona.
Es compromet juntament amb el seu marit a continuar pagant una gallina a l’any al Benefici
de Sant Pere i Sant Pau de l’església parroquial de Llagostera amb què està gravada la
peça de terra que rep.
Al mateix temps Narcís Rigau la fa hereva seva universal. Hi ha els altres pactes corrents
en els capítols.
Està enquadernat amb part d’un pergamí de 1540 conjuntament amb les dues escriptures
següents.
1671, gener 21
Testament fet i firmat per Clara Oliver Rigau muller de Miquel Oliver treballador1 de
Llagostera
Malalta d’una malaltia de la qual tem morir, fa el seu testament en una habitació de la casa
anomenada la torre Gemma2 . Deixa hereu universal el seu marit però únicament mentre
sigui viu, després de la seva mort el patrimoni ha de passar als seus fills Joan, Narcís o
Teresa per ordre d’edat i sexe. Encomana una novena de nou misses a l’església
parroquial de Llagostera, tres davant l’altar major, tres més davant l’altar de Sant Felip
Neri, les altres tres davant l’altar de Ntra. Sra. del Roser. També encomana una missa
baixa a la capella de Sant Grau de Tossa, un ofici de 4 rals i un ofici de “novena de Cap
d’Any”.
Està enquadernat amb part d’un pergamí de 1540.
1671, febrer 1
Nupcials de Miquel Oliver, treballador de la vila de Llagostera amb Elisabet Marchona és lo
dot que hi aporta quaranta lliures bar. Item àpoca3 de dites 40 lliures firmada per dit Oliver
1

El terme “treballador” en aquesta època sol designar un petit propietari rural que treballa directament la seva terra.
La torre Gemma és l’actual casa del carrer Olivareta núm. 28 coneguda com can Caciques Era una de les torres de la
muralla i actualment encara hi ha restes de la torre dins la casa
3
Àpoca = carta de pagament o rebut. Comprovant d’un pagament
2
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son marit.
Hi ha els pactes corrents en els capítols.
Està enquadernat amb part d’un pergamí de 1540.
1713, maig, 3
Venda perpetua: primo de tota aquella peça de terra part cultiva i part vinya situada en lo
terme del castell de Llagostera4 en lo lloc anomenat las Serres de tinença de 5 vessanes
poc més o menos. Item y finalment del dret de lluir i quitar5 d’un tros de terra part cultiu part
boscos contigu de la part de ponent ab la sobredita peça , firmada per Jaume Pigrau
treballador a favor de Bernat Moner del veïnat de Fonalleras los dos del predit castell de
Llagostera
La peça de terra anomenada les Serres i antigament camp del bosc de cinc vessanes part
de vinya i part de bosc. Entre les afrontacions hi ha el camí que va a la serra de
“arreganyadents” i terres del mas Fonallerons.
Preu: 172 lliures barceloneses
1724, juliol, 25
Nupcials fets i firmats per i entre Pere Vilallonga, sabater del castell de Llagostera ab Maria
Oliver donzella de part altre.
Mariana Oliver viuda de Joan Oliver i el seu fill Joan Oliver, mare i germà de Maria Oliver, li
atorguen 50 lliures en concepte de legítima, una caixa de núvia i diversos vestits
Pere Virallonga és fill de Joan Vilallonga sabater de Cassà.
Hi ha els altres pactes corrents en els capítols.
1748, març, 18
Concòrdia feta i firmada per i entre lo Rnt. Anton Rigals Pbre. i beneficiat de la església
parroquial de la vila de Blanes com a curador del pubill6 Felix Piferrer ciutadà honrat de
Barcelona d’una part i Joan Oliver, pagès del terme de la vila de Cassà de la Selva de
parta altra ab la qual ha promès pagar anualment al dit pubill de cens 12 sous pagadores
per Tot Sant
La corcòrdia es signa en virtut d’una sentència de la Reial Audiència de Barcelona que
reconeix Fèlix Piferrer, ciutadà honrat de Barcelona7, com a legítim hereu del seu besavi
Francesc Piferrer, també ciutadà honrat de Barcelona i declara nul·les totes les vendes i
altres actes fets pels antecessors de Fèlix Piferrer (es deu tractar del seu avi i pare)
En ser nul l’acte pel qual Joan Oliver és propietari d’una peça de terra de tres vessanes
4

“Terme del castell de Llagostera” equival a “terme de Llagostera”
Dret de lluir i quitar. Facultat que es reserva el venedor d’un bé de poder adquirir la cosa venuda pel preu mateix de la
venda. Caduca en extingir-se el termini de durada estipulat o segons els pactes estipulats.
6
persona menor d’edat
7
Títol nobiliari
8
Avui coneguda com la Torre de Sant Llorenç
5
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que pertanyia al mas Bauler i que afronta amb la Torre de Salellas8 i amb terres del mas
Rissech, es pacta un cens anual de mutu acord de manera que Joan Oliver continua tenint
l’ús d’una peça de terra i Fèlix Piferrer rep el cens en compensació.
1757, novembre, 1
Venda perpetua de tot aquells camp de terra cultiu i de sarments i altres arbres de fruit
plantat i junt amb una pou en ell construït situat en el veïnat de Cantallops de tinença dues
vessanes de terra poc més o menys, afronta a solixent ab honor dels compradors, a migdia
ab honor d’en Lluís alies Caner, a ponent en honor d’en Tarré Ferre i en tramuntana a
honor d’en Aymerich, feta i firmada per Francesc Fonolleras, apotecari9, a favor dels
cònjuges Pere i Maria Martorell i Moner, treballadors tots del castell de Llagostera
Els cònjuges Pere Matorell Moner i Maria Moner i Matorell 10 adquireixen aquesta peça de
terra que és contigua a una altra que ja posseeixen.
Una de les condicions de la venda és que el venedor es reserva per a ell la collita dels 4
anys següents a la venda
Preu de la venda : 200 lliures barc.
1771, setembre, 21
Capítols matrimonials entre Narcís Brujats, jove pagès del Castell de Llagostera i Isabel
Esteve, donzella de Sant Feliu de Guíxols.
Narcís Brujats li farà fer a la seva dona un vestit( gipó i faldilles d’escot negre d’Ipre, un
altre gipó de sempre portar), unes faldilles d’estamenya glassada, un davantal, una
caputxa d’escot negre...
També aporta 200 lliures en concepte de legítima i més roba i aixovar.
Isabel Esteve aporta 400 lliures en concepte de dot.
Hi ha els altres pactes corrents en els capítols.
1786, agost, 29
Venda perpetua de dos quarts i mig de vessana de terra herma amb alguns suros en ella
radicats de pertinences del mas Cullell11 del terme del castell de Llagostera feta i firmada
pels cònjuges Josep i Margarida Romeu Cullell de la vila de Vidreres a favor de Francisco
Comas alies Castelló treballador del predit terme.
La peça de terra venuda anomenada la Sureda afronta a sol ixent amb Josep Carreras
Roqué, migdia part amb el mateix comprador i part la resta de la mateixa peça de terra per
9

farmacèutic
Fins la segona meitat del s. XIX l’assignació dels cognoms a una persona no es fa com actualment. El més freqüent era
que una persona portés un sol cognom, el del pare. Quan una dona es casava agafava el cognom del seu marit menys en el
cas de que ella fos la titular d’un patrimoni, en aquest cas el conservava, el passava als fills i si el patrimoni era prou
important fins i tot l’adoptava el marit.
11
Mas Cullell és l’actual casa del carrer Saragossa núm. Margarita Cullell és l’hereva del Mas Cullell. Josep Romeu és
l’hereu del Mas Romeu o can Planta, actual pl. Catalunya
10
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la major part de la qual avui passa la carretera, a ponent i a tramuntana amb la resta de
peça de terra.
Preu 150 sous.
1793, febrer, 20
Capítols matrimonials signats entre Narcís Piferrer, jove treballador de la parròquia del lloc
de Campllong i Rosa Alsina de la parròquia de Cassà de la selva .
1815, agost 27
Capítols matrimonial firmats entre Joan Aliver12, pagès del terme de del castell de
Llagostera, d’una part i Rosa Aliver muller sua de part
Joan Aliver és fill de Joan Aliver, pagès i de Maria Aliver i Tarrè, tots dos difunts
Rosa Aliver, abans Restudis i abans Barrera i Martí13, és muller en terceres núpcies de
Joan Aliver. Filla de Miquel Martí pagès masover de Campllong i Magdalena Martí Baulons,
tots dos difunts
Ella aporta 145 lliures, una caixa de fusta de pi i els vestit, robes i joies de la seva persona
en concepte de dot. Dot que s’haurà de restituir en cas de separació o en els altres casos
que tingui lloc fer-ho.
Hi ha els altres pactes corrents en els capítols.
1816, agost, 16
Capítols matrimonials firmats entre Joan Font, jove pagès del terme de la vila de Llagostera
i Rita Moner donzella de dit terme de Llagostera de part altre.
El pare de Rita Moner la fa hereva universal de tots els seus béns, es queda l’usdefruit
mentre visqui, salva també 300 lliures de les quals pot disposar lliurement i salva que si la
seva muller Magdalena Moner i Llagostera el sobreviu i no es torna a casar li hauran de
donar menjar i veure i “demés coses de la vida humana necessàries” Si la suposada viuda
es vol tornar a casar, la filla i el seu marit li han de donar 400 lliures.
Hi ha els altres pactes corrents en els capítols.
1816, agost, 21
Àpoca de 125 lliures firmada per Francesca Aliver i Terrades, viuda deixada d’Anton Aliver,
pagès fou de la vila de Llagostera, a favor de Joan Aliver pagès del terme de dita vila són
sogre.
1818, octubre, 28
Capítols matrimonials firmats entre Pere Brujats, jove pagès del terme del castell de
Llagostera i Victòria Oliver, donzella de part altre
12

Aliver per Oliver. Hi ha certa confusió en el cognom. El 1857 la casa del veïnat de Fonalleras consta com a ca l’Alivé en el
testament de Pere Brujats
13
Rosa Martí porta el cognoms del seus tres marits: Restrudis, Barrera i finalment Aliver o Oliver.
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Pere Brujats és fill de Josep Brujats, masover de la torre de Sant Llorenç difunt, i de Maria
Oliver abans Brujats i Gascons, i muller en segones núpcies de Josep Oliver, masover del
mas o torre de Sant Llorenç.
Victòria Oliver és filla d’Antoni Oliver, pagès del veïnat de Fonolleras o Pocafarina i Maria
Oliver Valmaña i Guardiola. Aporta com a dot tots el béns que com hereva universal del
seu pare li corresponen a més de tots els vestit i robes.
Pere Brujats aporta 500 lliures en concepte de la seva part de la legítima amb el
consentiment del seu germà Josep Brujats i Gascons. També aporta una caixa d’arbre poll,
un llit parat amb màrfega i matalàs, quatre llençols, una flaçada, dos coixins, quatre
coixineres i un gaveto de panyo i altres vestits i robes.
Victòria aporta una caixa d’arbre poll i roba: faldilla d’indiana musca amb gipó de seda,
faldilla d’indiana amb gipó de vellut i espiga, faldilla i gipó d’escot negre ......
Hi ha els altres pactes corrents en els capítols.
1820, gener, 30
Testament de Josep Brujats jove pagès del terme del castell o vila de Llagostera.
Josep Brujats fill de Josep Brujats, difunt, i Maria Oliver, abans Brujats i Gascons.
Malalt i en el llit de mort, fa hereva universal la seva mare. Estipula que vol ser enterrat en
el cementiri de Llagostera i també encomana 50 misses baixes o resades una vegada, que
han de ser fetes a l’església parroquial de Llagostera
1820, maig, 7
Donació de 50 lliures bar. firmada per Joan Oliver pagès del terme i vila de Llagostera a
favor de Joan Oliver i Llorens, treballador, habitant de la parròquia de Fanals de la Vall
d’Aro són fill y definició dels drets de llegítima firmada per Joan Oliver Llorens a favor del
sobredit Joan oliver són pare.
Joan Oliver Llorens fill de Joan Oliver i Maria Àngela Oliver Llorenç, difunta i primera
esposa.
Donació en concepte de legítima.
1820, juny, 12
Venda perpetua de sis vessanes de terra boscosa de pertinences d’una peça de major
tinença anomenada Lo puig de la Casa Nova situada en lo terme de la vila de Llagostera
firmada per Josep Rissech i Pou, pagès a favor de Joan Moner també pagès los dos del
mateix terme de Llagostera.
Preu 224 ll.
Joan Rissench i Pou per pagar alguns deutes i algunes urgències necessàries de la seva
casa i alimentar la seva família no té altre mitjà que vendre perpètuament a Joan Moner,
pagès del veïnat de Fonolleras, sis vessanes de terra de bosc amb suros que formen part
5
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d’una peça de terra major anomenada lo puig de la Casanova, situada al veïnat de
Fonolleras
Afronta a sol ixent amb Joan Rissech, el venedor, amb terres de Josep Carbó que foren del
mas Lluhís i part amb dit mas Lluhís que té actualment Antoni Durant, a ponent amb terres
de Francesc Cateura, treballador, que foren de la mateixa peça de terra i a tramuntana
amb el venedor.
1820, juliol, 8
Lluhició d’un censal de 60 lliures feta i firmada per los Srs. Protectors dels Aniversaris
Principals de la Seu de Girona a Josep Oliver i Maria Gascons
Restitució d’un censal que grava una peça de terra venuda per Rosa Oliver Bernat, viuda
deixada de Pere Oliver i pel seu fill Grau Oliver a Josep Oliver. El censal és a favor dels
Aniversaris de la Seu de Girona.
1821, juny, 12
Augment del preu de 250 Ll. bar. firmat per Vicens Carreras, treballador de la vila de
Llagostera favor de Josep Aliver pagès masover de la Torre de Sant Llorenç al terme de la
dita vila de Tossa.
Vicenç Carreras admet haver rebut de Josep Aliver 100 lliures a més de 150 lliures que ja
havien estat pactades com a preu de la venda d’una feixa de terra cultiva d’una vessana
que, és part d’un camp anomenat “la cuarella del camp de Vila” comprada el 1812 .
1828, febrer, 19
Donació universal firmada per Josep Oliver, masover en lo anomenat La Torre de Sant
Llorenç terme de la vila de Llagostera habitant a favor de Pere Brujats també pagès
masover en dita Torra de Sant Llorenç habitant son fillastre.
Donació de tots els seus béns i drets. Es reserva 150 ll. per a la seva lliure disposició. Tot
amb l’ obligació de sostenir-lo i alimentar-lo i donar-li les coses necessàries de la vida
humana. Estipula què li haurà de pagar en cas de ser maltractat.
1829, octubre, 8
Establiment14 de dos vessanes de terra firmat per Josep Aymerich, treballador del veïnat
de Fonalleras alies Pocafarina del terme i parròquia de Llagostera, a favor de Joan Moner
pagès del mateix Veïnat de Fonalleras.
Són contigües a terres propietat de Joan Moner. Entrada de 90 lliures br. i cens anual
d’una quartera de blat forment.
14

Establiment: concessió d’un bé en enfiteusi pel qual qui es estableix es desprèn del domini útil a canvi d’una entrada i un
cens anual i es reserva el domini directe.
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1829, octubre, 22
Establiment de dos vessanes de terra firmat per Josep Aymerich, treballador del veïnat de
Fonalleras alies Pocafarina del terme i parròquia de Llagostera, a favor de Joan Moner
pagès del mateix Veïnat de Fonalleras.
Establiment en emfiteusi de dues vessanes de terra contigües a les establertes el 8 octubre
de 1829. Entrada de 90 lliures br. i cens anual d’una quartera de blat forment.
1830, maig 22
Lluició15 d’una quartera de blat forment de cens anual firmada per Josep Aymerich
menestral propietari del terme de Llagostera a favor de Joan Moner pagès de dit terme.
Josep Aymerich ha de pagar 250 lliures a la seva mare, viuda de Vicens Aymerich, en
concepte de restitució del seu dot. No te altre mitjtà per fer aquest pagament que redimir el
cens anual d’una quartera de blat forment signat entre el seu pare i Joan Moner per la peça
de terra de dues vessanes anomenada lo Quinta de “casen” Aymerich del 8 d’octubre de
1829.
1830, maig, 27
Àpoca de 120 lliures bar. Firmada per Ignès Aymerich i Buada viuda de Vicens Aymerich
menestral propietari que fou del terme de la vila de Llagostera a favor de Joan Moner.
Pagès de dit terme de Llagostera
Joan Moner ha pagat directament a la mare de Josep Aymerich 120 lliures de les 250 que
havien pactat el 22 de maig passat.
1832, febrer, 16
Venda i cessió de quatre vessanes de terra cultiva situades en el veïnat de Fonolleras
terme de la vila de Llagostera dividides d’una peça d’igual qualitat i major tinença
anomenada lo Quintà de Casan Aymarich firmada per Cristòfol Rigau i Feliu Tarré, sogre i
gendre, pagesos de dit terme de Llagostera a favor de Pere Brujats també pagés del
mateix terme de Llagostera
Afronta a sol ixent amb la casa de can Aymerich en una petita part i per la resta amb terres
del mas Fonolleras on existeix el camí públic que va de la vila de Llagostera a la torre Bota,
a migdia amb terres de Joan Moner, pagès, i a ponent amb terres també de Joan Moner
que foren de pertinença de l’anomenada “lo Quintà de Casan Aymarich” i a tramuntana
amb honor la pubilla Oliver, actual muller de Pere Brujats, el comprador.
Reserva del dret de lluir i quitar a favor Josep Aymerich.
La peça de terra va ser venuda a Cristòfol Rigau i Feliu Tarrè per Josep Aymerich el 1829.
Preu 567 lliures barc. 78
15

Lluir = redimir
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1832, març, 26
Venda y cessió del dret de lluir i quitar o major valor de quatre vessanes de terra cultiva
canadas que foren dividides d’una peça d’igual qualitat i major tinença situada en lo veïnat
de Fonolleas del terme de la vila de Llagostera anomenada lo Quintà de Casan Aymarich
firmada per Josep Aymarich, menestral propietari i Teresa Aymarich i Raig cònjuges de dit
veïnat de Fonalleras a favor de Pere Brujats pagès dels mateixos veïnat y terme de
Llagostera.
Preu: 74 lliures
Es tracta de la peça de terra adquirida a Cristòfol Rigau i Feliu Tarrè el 16 de febrer de
1832.
1856, novembre, 23
Renuncia firmada per Sabastià Cornellà i la seva esposa Isabel Llobera a favor dels
consorts Rita Moner i Joan Font, veïns de Llagostera
El 1816 Joan Moner va establir una peça de terra a favor de Miquel Cornellà, pare de
Sabastià Cornellà, d’unes 5 vessanes. Miquel Cornellà acceptava en aquest establiment
un cens anual d’una quartera de blat formet i una gallina que actualment s’han de pagar a
Rita Moner, hereva de Joan Moner. Com que Sebastià Cornellà no té capacitat de pagar el
cens ni de pagar les quatre anualitats que deu, renuncia a l’establiment. Rita Moner
recupera la peça de terra establerta pel seu pare.
1857, desembre, 3
Testamento de Pere Brujats labrador propietario de Llagostera
Estipula que els seu deutes siguin pagats. Elegeix sepultura en el cementiri de Llagostera.
Encarrega 25 misses baixes. Deixa 100 lliures a Maria Brujats Basart a la seva lliure
voluntat, a més el seu
hereu l’ha d’alimentar i cuidar, si per alguna raó no pot viure amb l’hereu li ha de donar
habitació gratis a la casa que té al barri de la Barceloneta16, el llit i les robes de llit
necessàries i haurà de pagar la seva manutenció, els medicaments i l’enterrament.
A cada una de les files de segon matrimoni: Margarita, Dolors, Julita i Francisca la
quantitat de 100 lliures.
Hereva universal a la seva filla primogènita Maria Brujats muller Toribio Font i Moner
Fa el testament a la seva casa anomenada casa Alivé del veïnat de Pocafarina davant del
mossèn Joan Bassets en nom del notari.
1857, setembre, 12
Aumento de precio de cierta pieza de tierra situada en Llagostera otorgada por Rita Moner
a favor de Miguel Coris por la cantidad de 60 libres b.
16

Cap a 1850 el barri de la Barcelenta compren els actual carrers Donzelles, Barceloneta, Nou i la Coma. Es un barri nou en
plena construcció.
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Es tracta d’una peça de terra d’unes tres vessanes plantada de vinya, situada en el lloc
anomenat “reganyadents”. Sembla que és una part de la que va adquirir el 1713 Bernat
Moner.
En aquest document Rita reconeix que Miquel Coris, fabricant de taps, li ha pagat 60 lliures
més que les pactades en l’escriptura de venda de 22 d’abril de 1857.
(No tenim aquesta escriptura)
1858, febrer, 28
Definició de drets atorguen els germans Andreu, Joan i Pere Cornellà, treballador de
Llagostera, a favor de Toribi Font Moner pagès també de Llagostera.
Els germans Cornellà renuncien a qualsevol dret que pugin tenir o exigir a Toribi Font per
raó del mort de la seva mare Isabel Llobera per núpcies, Cornellà per haver mort sense
testament, per això es donen per pagats amb la quantitat de tres-centes lliures que han
rebut de Toribi Font.
Es deu tractar de drets pendents de l’escriptura de 23 de novembre de 1856.
1859, març, 31
Establecimiento
Establiment fet per Juan Font i Toribi Font pare i fill a favor de Bruno Cullell cirurgià natural
i veí de Llagostera d’una vessana i un quart de vessana de terra part cultiva i part boscosa
situada en el veïnat de Pocafarina o de Fonolleras de Llagostera. Una de les afrontacions
és una carretera per un cens anual d’una quartera de blats forment bo i net a pagar el dia
15 d’agost de cada any i una entrada de 50 lliures barceloneses o sigui 533 rals i 34
cèntims.
1859, maig, 23
Permuta
Permuta d’una casa feta entre Anna Comas vídua de Joan Gispert i Maria Brujats consort
de Toribi Font.
Anna Comas cedeix a Maria Brujats una casa situada al carrer Sant Feliu de Llagostera.
Maria Brujats al seu torn li cedeix una casa amb hort situada al veïnat de Fonolleras o
Pocafarina
1860, octubre, 13
Debitorio
Reconeixement de deute de Joan Font davant Benet Ribas de Bell-lloch per haver-li deixar
les 200 lliures que necessita el seu fill Joan Font Moner per anar a Amèrica. Es compromet
a retornar els diners en una sola paga el dia 15 d’agost de 1872 i com a garantia hipoteca
tots els seus béns.
9
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1861, maig, 1
Establiment d’un saió de terra de tinença un quart de vessana poc més o menos de
pertinença d’una peça de terra cultiva de major tinguda situada al veïnat de Fonolleras o
Pocafarina del terme de Llagostera feta i firmada per Maria Brujats Olibé a favor dels
cònjuges Jaume i Maria Coris Duran tots tres de Llagostera.
1861, juny, 30
Carta de pago y cesión
Carta de pagament i cessió atorgada per Benet Ribas a favor de Toribi Font i Moner. Benet
Ribas reconeix que se li ha pagat la quantitat de 200 lliures barceloneses equivalents a
2133 reals i 33 cèntims que Joan Font pare de Toribi li devia segons debitori signat el 13
d’octubre de 1860.
1863, setembre, 9
Carta de pago y definición de derechos.
Carta de pagament i definició de drets atorgada per Francisca Manresa i Ballell, viuda de
Pere Font Moner, a favor de Toribi Font Moner. Francisca Manresa reconeix que Toribi
Font li ha pagat 200 lliures moneda catalana o sigui 2133 rals 33 cèntims en concepte de
legítima que correspon a Pere Font Moner, es reconeix pagada de tots els drets.
1864, desembre, 28
Debitorio
Josep Rigau Roselló, paleta veí de Llagostera reconeix que Toribi Font Moner, pagès
propietari del Llagostera li ha lliurat en qualitat de préstec 200 lliures barc. que hauran de
ser retornades en un sol pagament d’aquí a dos anys.
1871, juny, 11
Inventario
Inventari d’una peça de terra d’una vessana dita Cuarella del camp de Vila que Maria
Brujats Oliver declara que no va ser inscrita amb la resta dels béns que el seu pare, Pere
Brujats, li va deixar com a hereva universal.
1873, març, 1
Dibitorio otorgada por los consortes Toribi Font Moner y Maria Brujats Oliver menestrales
vecinos de la villa de lLagostera a favor de Doña Narcisa Prats i Cortant viuda de Don
Francisco Roure.
Segons el qual Toribi Font i Maria Brujats reconeixen que deuen a Narcisa Prats, 750
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pessetes que els ha prestat i s’obliguen a retornar-ho el proper dia 20 d’agost a més d’un
interès anual del 6%.
1873, maig 14
Transacción otorgada por Maria Brujats con el consentimineto de su esposo Toribo Font y
por José Carreras.
Maria Brujats té una peça de terra anomenada la “Cuarella del camp de vila” d’una
vessana i un quart aproximadament com a hereva del seu pare Pere Brujats. Josep
Carreras ha heredat el dret a recuperar-la, el lluir i quitar o major valor, d’aquesta peça de
terra dels seu pare Vicenç Carreras. Segons escriptures de compra de 1812 i augment de
preu de 1821.
Acorden que la peça de terra queda en possessió de Maria Brujats mentre Josep Carreras
no pugui pagar el valor de recuperar-la.
1878, juny, 30
Establecimiento
Establiment atorgat per Maria Brujats acompanyada pel seu marit Toribi Font Moner,
pagès, als consorts Narcís Ballell i Vives, taper, Narcisa Bou, tots de Llagostera. Estableix
i transfereix perpètuament una tros de terra de 4 vessanes situat a Pocafarina on hi ha una
caseta de planta baixa. Una de les afrontacions d’aquesta peça de terra és el camí públic
que del nucli de la vila va als veïnats de Ganix i de Pocafarina.
Cens anual d’una quartera de blat forment. L’entrada d’aquest establiment és de 2
pollastres.
1895, desembre, 19
Capítulos matrimoniales otorgados entre Enric Font Brujats y Àngela Cabarrocas Coll por
razon del matrimonio celebradero entre ellos.
Enric Font Brujats és fill de Toribi Font i Maria Olivé. Àngela Cabarrocas és filla de Miquel
Cabarrocas i Mir, pagès, i de Maria Coll Vivas
Maria Brujats Olivé dóna al seu fill en concepte de legítima una casa situada al carrer Sant
Feliu, num. 7 de Llagostera, un cens de 60 pessetes anuals que paguen Llorenç i Jaume
Deulofeu sobre la casa i cinc vessanes de terra situada al veïnat de Fonolleras alies
Pocafarina de Llagostera i una peça de terra de tres vessanes situada la veïnat de Sant
Llorenç de Llagostera.
1898, maig 25
Carta de paga otorgada por Doña Ángela Cabarrocas Coll a favor de Don Miguel
Cabarrocas Mir.
Àngela Cabarrocas juntament amb el seu marit Enric Font Brujats, pagès, reconeix que el
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seu pare Miquel Cabarrocas Mir li ha lliurat en el dia d’avui les 200 lliures catalanes, és a
dir 533 pessetes 33 cèntims que li devia en concepte de legítima.
1905, desembre, 30
Venta otorgada por Don Antonio Font Brujats a favor de Don Enrique Font Brujats
Antoni Font Brujats, taper, veí de Lloret de Mar, ven al seu germà Enric un solar d’unes 8
vessanes per edificar que es segrega de les tres part de què es compon el mas Moneret
del terme de Llagostera situat davant la carretera dita de Pocafarina. Li pertany per
donació de la seva mare Maria Brujats.
Preu de venda 250 pessetes.
1906, juliol, 24
Venta perpetua otorgada por Maria Brujats Aliver a favor de su hijo Don Enrique Font
Brujats.
Venda d’un cens de pensió anual 12 lliures o sigui 32 pessetes i capital 1.076 pessetes que
tots els anys presta Juan Morató Torrolella i abans ho veia Jaume Bechdejú per raó d’una
peça de terra de 4 vessanes situada a Creu de Serra . El cens pertany a la venedora com
hereva universal del seu pare Pere Brujats Gascons.
Preu de la venda 1000 pessetes.
1908, desembre, 25
Testament de Maria Brujats
Deixa als seu fill Antoni el que li correspongui per legítima, declara que les seves filles
Joaquima i Catalina ja estan dotades i fa hereu universal el seu fill Enric Font Brujats.
1910, setembre, 29
Escritura de inventario otorgada per Don Enrique Font Brujats vecino de Llagostera
Defunció de Maria Brujats Aliver el 2 de setembre de 1910. En el seu testament fa hereu
universal el seu fill Enric Font i deixa la legítima al seu altre fill Antoni.
Inventari dels seus béns:
Immobles
Un solar cultiu situat al veïnat de Fonolleras o Pocafarina de 4 vessanes i poc més, afronta
amb el camí als veïnats de Pocafarina i Ganix
Drets reals
Un cens de Josep Peraferrer (1861)
Un altre cens de Narcís Gotarra i Leonardo Gispert
Un altre cens de Juan Jonals i Paula Torroella (1858)
Un altre cens Josep Pagès i Carme Camps (1878)
Un altre cens Narcís Ballell i Narcisa Bou Bergonós (1922)
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Un altre cens de Jaume i Llorenç Deulofeu
1911, maig 17
Transacción otorgada por los hermanos Don Antonio y Don Enrique Font Brujats
Antoni Font és hereu universal dels béns del seu pare Toribi Font amb la condició
expressada pel seu pare en el testament que si moria sense fill l’herència havia de passar
al seu germà Enric. Enric Font Brujats és l’hereu universal de la seva mare Maria Brujats.
En aquesta acta Enric renuncia i cedeix a Antoni el dret a disposar lliurament dels béns
cedits pel seu pare. Antoni renuncia a cobrar la legítima i altres suplements de l’herència
de la seva mare. Tots dos renuncien a qualsevol dret sobre l’herència de l’altre.
1911, octubre, 13
Copia de l’establiment atorgat per Maria Brujats Oliver a favor de Josep Peraferrer davant
el notari de Cassà Josep Bota el dia 1 de maig de 1861
1911, octubre, 17
Venta otorgada por los hermanos Don Juan y Doña Genoveva Peraferrer y Suñer a favor
de Don Enrique Font y Brujats
Venen tots els dret que puguin tenir sobre el domini d’una peça de terra vulgarment dit un
saió, d’un quart de vessana situada al veïnat de Pocafarina que pertany al seu pare per
establiment perpetu a canvi d’un cens que va atorgar Maria Brujats Olivé l’1 de maig de
1861.
Preu de venda 50 pessetes
1915, novembre, 25
Venta de usufructo otorgada por Francisca Sala Mir a favor de los hermanos Juan, Maria,
Angela y Mercedes Cabarrocas Coll
Les finques són la casa 30 i 32 del carrer Victòria, les cases 1 , 3, 5,i 7 del carrer Álvarez i
el mas Soler també dit can Pinet. A Àngela Cabarrocas Coll li ven la casa número 1 del
carrer Álvarez. Li correspon l’usdefruit per raó d’haver-lo reservat per a ella el seu marit
difunt Miquel Puig Gelada en els capítols matrimonials signats entre Francisca Cabarrocas
Coll i Antoni Puig Sala
1922, març, 22
Venta perpetua otorgada por Doña Narcisa Bou Bergoños a favor de los consortes Don
Enrique Font Brujats y Doña Àngela Cabarrocas Coll.
Es tracta d’un solar d’un quart de vessana situat al veïnat de Pocafariana on hi ha una
casa. Una de les afrontacions és el camí del nucli de la vila als veïnats de Ganix i
Pocafarina. Li pertany quant a la casa per haver-la fet construir i quant al solar per
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establiment perpetu fet per Maria Brujats el 30 de juny de 1878.
1922, desembre, 30
Cancelación de hipoteca otorgada per Don Francisco Tarré Soler a favor Enrique Don Font
Brujats.
La hipoteca era la garantia d’una venda feta per Antoni Font al pare de Francisco Tarrè,
Josep Tarrè i Almar d’una finca situada al veïnat de Fonolleras de sis vessanes, per si el
seus germans Enric, Joaquima i Caterina es negaven a firmar escriptura pública ratificant
la veda per raó dels seus drets de legítima. Es cancel·la perquè tots els germans han
consentit en la venda feta.
DOCUMENTS PRIVATS I ALTRES
1878
Expedient d’informació possessora de Maria Brujats Oliver.
Com a hereva de la seva mare Victòria Oliver morta el 5 de maig de 1835 té la possessió
de la casa i terres de ca l’Olivé de veïnat de Pocafarina. D’aquesta propietat se n’ha fet
varis establiments. La casa i 5 vessanes de terra a Llorenç i Jaume Deulofeu l’1 de maig de
1851, un quart de vessana de terra a Jaume i Maria Coris l´1 de maig de 1861 i un altre
quart de vessana a Josep Ferrer l’1 de maig de 1861, un altre quart de vessana a Vicenç
Jofa el mateix dia. Fets aquests establiments queda de la seva propietat una peça de terra
de mitja vessana que afronta a orient amb Jaume i Maria Coris, a migdia amb Jaume
Deulofeu, a ponent amb els hereus de Josep Ferrer i al nord amb el camí públic que va de
la vila al veïnat de Pocafarina i al de Ganix.
Expedient fet davant el Jutjat de Pau per certificar la possessió i poder inscriure la finca al
registre de propietat ja que no té el títol de propietat.
1874
Judici Verbal entre Pere Cornellà contra Toribi Font demanant la quantitat de 19 duros per
la reuniria del dret de signada el 1859.
1903
Arrendament fet per Antoni Font Brujats a Enric Font Brujats de la casa dita “Can Monaret”
del veïnat de Pocafarina.
1911
Acta de conciliació entre Enric Font Brujats i el seu germà Antoni Font Brujats per
l’herència del seu pare Toribi Font.
1911
Copia de l’establiment fet entre Maria Brujats i Josep Pereferrer.
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1913
Carta de pagament de Catalina Font Brujats a Antoni Font Brujats per 1000 pta. de drets
de legítima.
DOCUMENTACIÓ PERSONAL
1928
Un reglament de la Hermandad de Nuestra Senyora de Montserrat de la vila de Llagostera.
ca. 1940-50
Llibreta de catecisme. Germanes Carmelites. “3º, 4º y 7º Mandamientos.”
1948
Diploma escolar d’Anna Estanyol.
Treball de l’assignatura de religió del col·legi Ntra. Sra. Del Carme
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