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24 de març de 1669    
 Venda  de una casa i hort situada  en lo carrer dit Hospital dita Vila de Llagostera feta per  
Marianna Parera  i  Jaume són fill a Geronim Falquet,  treballador  de  dita Vila per preu de 124 
lliures barceloneses. 
 
26 de gener de 1687  
Venda  de una casa i hort  situada en  la  Vila de Llagostera i en lo carrer del Hospital  feta  per 
Gerorim Falquet a Guillem Rodas, carreter francès, habitant  en dita  vila per preu de 182 
lliures. 
                     
16 octubre de 1700  
 Lluïció  i cessió ad tenendum de un censal  de  preu  100  ll.b.   firmada  per  los  Reb.  
Curador it administradors  dels  Aniversaris de l’Església de  Llagostera  a Guillem Rodas, 
carreter de dita vila de Llagostera. 
 
31 desembre de 1707  
Venda   perpetua  d'un   pati    o casalot  situat   en lo castell de Llagostera feta i firmada  per 
Esteva  Aimerich, jove treballador del Castell de Llagostera  a favor  de Barthomeu Font,  
mestre de cases de dit Castell.  Preu 70 lliures.. 
 En poder de Pere Cervera i Boades notari als 7 de maig 1748 lo sobredit  casalot  fou 
capbrevat a favor del Benefici  de  Nostra Sra. fundat en la Iglesia de Llagostera. 
 
(Aquesta casa,  situada al carrer Hospital, afronta amb l'anterior adquirida per Guillem Rodas.) 
 
31 gener de 1714  
Venda perpetua de sis vessanes de terra cultiva situada en lo terme del Castell de Llagostera i  
en lo lloc anomenat la sureda fosca de pertinença del mas Piferrer feta i firmada per Narcís 
Piferrer, Ciutadà Honrat de Barcelona na en la vila de Blanes a favor de Guillem Rodas,  
carreter del Castell de  Llagostera per preu de 76 lliures 4 sous junt ab la apocha de dit preu. 
 
11 juliol de 1723  
Nupcials  fets i firmats per  i entre Matheu Rodas, jove carreter del Castell de Llagostera bisbat 
de Gerona fill de Guillem Rodas, mestre carreter en dit castell de Llagostera habitants i de 
Maria muller sua vivents de una part i Maria Darder, donzella filla de Joseph Darder,  pagès del 
veïnat de St. Llorenç terme de dit castell de Llagostera i de Maria muller sua difunts de part 
altre. 
  
11 juliol 1723  
Heretament  fet i firmat  per Guillem Rodas,  mestre de carreter en lo Castell de Llagostera 
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Bisbat de Girona habitant a favor de Mateu Rodas, jove carreter de dit Castell son fill de tots 
sos bens tant mobles com immobles. 
 
29 maig de 1729  
Lluïció de un censal de  preu  i propietat  42 lliures moneda barcelonesa i pensió anual 42  
lliures feta  i firmada per lo Magc.  Narcís Pifarrer,  ciutadà honrat  de Barcelona  en  la vila de 
Blanes domiciliat a favor de  Matheu  Rodas, carreter del Castell de Llagostera. 
 
03 d'abril de 1738  
Testament  de  Matheu  Rodas, carreter del Castell de Llagostera. 
 
Vol   ser  enterrat  al  fossar  de  l'Església  Parroquial   de Llagostera.  Encarrega una missa 
cada ani per St.  Matheu.  A les filles deixa la legítima,  la dona usufructuària de tots els béns si  
viu casta i sense marit,  l'hereu ser el seu fill Jaume,  si mort seran les filles,  per ordre d'edat. 
Deixa com a tutors dels seus fills els seus cosins germans Jaume Codolar i Jaume Lluis. 
 
10 novembre 1744                          
Rosa Paris nomena el  seu  home Joan Paris,  representant dels seus béns.  Són els pares de 
Gracia Paris muller de Grau Rodas i Moner. 
 
 27 Desembre de 1745  
Definició feta i firmada  per Joseph Rodas, carreter habitant en lo lloc de Massanas a favor de 
Anna Rodas, donzella del Castell de Llagostera.   
 
01 novembre de 1745  
Apoca feta i firmada per Baldiri Carabo,  carreter  a  favor de Pere Tarré,  treballadors tots del 
Castell de Llagostera. 
              
12 de setembre de 1745  
Capítols matrimonials fets i firmats  per i entre Pere Tarré, jove pagès del terme del  Castell  de  
Llagostera de una part  i Anna Rodas, donzella de dit  Castell de part altre. 
 
22 gener de 1749 
Censal fet i firmat  per  Antoni Tarré  i Collell, pagès del Castell de Llagostera a favor de  Pere 
Tarré i Collell i Rodas, treballador de dit Castell. 
 
07 de juliol de 1759  
Anna Tarré  Rodas nomena procurador de tots els seus béns el seu marit Pere Tarré Rodas. 
                       
30 de maig de 1759  
Venda perpetua d'una casa situada en la present  Castell  de Llagostera i  en lo carrer  del 
Hospital  feta  i  firmada per los cònjuges Joaquim  i  Arcàngela Pruensa l i Font a favor de Pere 
Tarré i Rodas, treballador tots de dit Castell de Llagostera. Per preu de  200 lliures 
barceloneses. 
 
18 octubre de 1782  
Venda  perpetua de dos saions  de terra  cultiva,  feta i firmada per la Rnt.  manumissor actor 
del difunt  Rnt Pere Marti Pbre i Sacrista que fou de la  Parroquial Iglesia  del  Castell de 
Llagostera,  a favor de Miquel  Riera  i Roser, treballador de dit castell. 
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(Dos saions de pertinences de Torra Bota, situats en el veïnat de Fonolleres,  o de Pocafarina, 
per un costat afronta amb terres de Vicenç Tarré Rodas.  El preu de compra és de 250 lliures a  
pagar mitjançant  un censal de 250 lliures de pensi" anual 7 lliures  i 10 sous.) 
  
18 octubre de 1782  
Venda perpetua d’un saió de  terra cultiva feta i firmada per la Rnt Manumissor actor del difunt 
Rnt Pere Marti Pbre. i Sacrista  que fou de la Iglesia Parroquial del Castell de Llagostera a favor 
de Salvi Font, taper de dit castell. 
 
(Saió de pertinences de Terra Bota,veïnat de Pocafarina, afronta amb terres de Vicens Rodas.  
Forma de pagament com  l'anterior, censal de 125 lliures de pensó anual 3 lliures 15 sous.) 
  
18 octubre de 1782  
Venda  d'un saió de terra  cultiva de  pertinences  de Torra Bota a Pere Valmaña  pel preu  de  
125 lliures.  La forma de pagament és com les anteriors amb un censal de pensió anual 3 
lliures i 15 sous. 
 
18 octubre de 1782  
Censal venut i creat  per Pere Valmanya, taper  del  Castell de Llagostera a favor de la 
manumissoria del difunt Rnt.  Pere Marti Pbre i Sacrista que fou de la parroquial Iglesia de dit 
Castell. 
       
22 desembre de 1798  
Capítols  matrimonials fets i firmats per i entre Garau Tarré i Rodas, fuster en  la  vila  de Lloret  
habitant de una part  i Maria Gracia Paris i Tarré,  sa muller de part altra. 
  
15 gener de 1799  
Testament de Vicens Rodas i Tarré, treballador del Castell de Llagostera. 
 
5 febrer de 1797  
Establiment de un tros de  terra fet  i firmat per Garau Barceló Pagès a favor de Vicens Tarré i 
Rodas, treballadors los dos del Castell de Llagostera. 
 
18 octubre de 1782  
Censal venut i creat  per  Salvi Font, taper del Castell de Llagostera a favor de la  manumissora 
del  difunt  Reverent Pare Marti Pbre. i sacrista que fou de  la Iglesia Parroquial de dit Castell. 
Preu ............ 125 ll.  
Pensió .........    3 ll. 15 sous. 
 
18 octubre de 1782  
Venta perpetua de dos saions  de terra cultiva,  feta i firmada por lo Rnt.  Manumissor actor  del 
difunt  Rnt.  Pere Marti Pbre. i Sacrista que fou de la  Iglesia Parroquial del castell Llagostera a 
favor de Vicens Tarré i Rodas, treballador de dit Castell. 
 
2 gener de 1811  
Apoca  de dot cinquanta  lliures barc.  firmada per Josep Rodas i Tarré, treballador del Castell 
de Llagostera a favor de Maria Rodas i Virallonga sa muller. 
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11 novembre de 1810  
Capítols matrimonials firmats entre Joseph Rodas i Tarré,  jove treballador del Castell de 
Llagostera de una i Maria Virallonga, donzella natural del  mateix Castell de Llagostera de part 
altre.      
 
12 febrer de 1812  
Renuncia firmada per Joseph Rodas, treballador  del  Castell de Llagostera a favor de  Grau  
Barceló, pagès del mateix Castell. 
 
7 octubre de 1814  
Donació associació i agermanament, firmat entre Grau Tarré i Maria Gracia Tarré i Paris 
cònjuges veïns de la vila de Lloret de Mar.  
 
24 octubre de 1814  
Venda perpetua de un saió de terra cultiva que fou de pertinències de la Torra Bota, situat en lo 
veïnat de Fonolleras, alies Pocafarina, terme del Castell de Llagostera, de tinença  de  mitja 
vessana i 7 canes firmada per Salvi i Vicens Font i Fonolleras, pare i fill tapers de dit castell de 
Llagostera a favor de Josep Rodas i Tarré, treballador del mateix Castell. 
 
24 octubre de 1814  
Venda perpetua de un saió de terra cultiva que fou de pertinència de la Torre Bota, situat  en  la 
veïnat de Fonolleras terme de Llagostera, firmada per Vicens Font, taper i Rosa Font i 
Valmaña, cònjuges veïns del Castell de Llagostera, a favor de Josep Rodas i Tarré,  treballador 
del mateix Castell. 
 
24 octubre de 1814  
Encarregament del censal que  en ell  se expressa firmat per Joseph Rodas i Tarré treballador  
del Castell  de  Llagostera,  a  favor  de  Salvi i Vicens Font  i Fonolleras, pare i fill tapers del 
mateix castell.     
 
24 octubre de 1814  
Encarregarment del censal que en ell se expressa firmat per Joseph Rodas  i Tarré,  treballador 
del Castell de Llagostera a favor de Vicens Font, taper i Rosa Font i Valmaña cònjuges del 
mateix castell.     
 
13 març de 1820  
Jose Rodas i Tarré treballador de la vila de Llagostera contra Gerardo Barceló, labrador de la 
misma Villa. 
 
(L'any 1797 el pare de Josep, Vicens Rodas, havia pactat amb Grau Barceló que aquest li 
deixava en emfiteusi 4  vessanes  de terra amb un cens de tres quarteres i un quartam de blat 
mesclat i una entrada de 200 ll.b.  L'any 1812 Josep Tarré  renuncia a favor de Grau Barceló. 
Es presenta als tribunals perquè declarin nul.la la renúncia que ell va fer "por mi imbecilidad i 
falta de juhició",era menor d'edat.) 
 
24 abril 1830  
Testament de Grau Tarré i Rodas, fuster natural de la vila de Llagostera en la de Lloret de  Mar 
domiciliat. 
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15 novembre de 1830  
Encarregament del Censal que  en ell se expressa firmat per Josep Tarré  i Rodas, treballador 
de la vila de Llagostera a favor de Grau Borrell, mestre de cases de la mateixa vila de 
Llagostera. Preu 150 ll. b. 
 
 A  canvi Josep Tarré Rodas es fa càrrec d' un censal  de  Grau Borrell de 50 ll. i 4ll i 10 s. de 
pensió anual al Rent. obtentor del Benefici de Ntra. Sra. del Carme de la Iglesia Parroquial) 
  
 
DOCUMENTS  DE LA CASA DEL CARRER HOSPITAL VELL, ARA CARRER SANT ANTONI 
 
Aquests documents semblen relacionats únicament amb la  família Collell, els béns de la qual 
seran administrats més tard per Vicenç Rodas. 
 
15 desembre de 1818  
 
Venda perpetua de una  casa  que fou del  difunt  Pere  Gros situada en la  vila i  Castell  de 
Llagostera i carrer Hospital Vell firmada per  la  Prior  dels manumissors  del difunts Pere Gros  
a favor de  Francisco Bordas, treballador de dita vila i Castell de Llagostera. 
 
6 juny 1831  
Venda perpetua de una pesa o tros de  terra cultiva de tinença de quatre vessanes poc  més  o 
menys situada en lo terme de la Vila de Llagostera i territori anomenat  Bruguera firmada  per 
Miquel Ferrer i Homs  menestral propietari  del terme de dita vila de Llagostera a favor de  D.D. 
Francisco Collell, metge de la mateixa vila. Preu de 200 ll. b. 
 
06 juny de 1831  
Venda  a carta de gracia e imposició  de  cens anual de una quartera i mitja de blat forment del 
país per lo dia 15 d'agost firmada per Miquel Ferrer i Homs, menestral  propietari del  terme  de 
la vila de Llagostera a favor de Dc. Francisco Collell,  metge  de la dita vila de Llagostera.  Per 
preu de 150 ll. Cens anual de una quartera i mitja de blat forment. 
 
06 juny de 1831  
Apoca de 300 ll.barc.ab cessió de dret firmada per Maria Teresa Pujol antes Ferrer i  Verdaguer 
muller en segones núpcies de Agustí Pujol, masover en lo terme de la Vila de Caldes de 
Malavella habitant, qui en primeres ho fou de  Benet  Ferrer i Homs, menestral propietari de la 
Vila de Llagostera a favor de Dc. Francisco Collell, metge de dita vila de Llagostera. 
 
20 novembre de  1831  
Venda a carta de gracia e imposició de cens anual de mitja quartera de blat forment per lo dia  
15 d'agost firmada per Llorenç Gandol, pagès del terme de  la Vila  de  Llagostera  a favor de 
Florentina Collell i  Mas, viuda veïna de la mateixa vila de Llagostera. Preu 62 ll. 10 sous. 
 
02 novembre de 1831   
Venda perpetua de un hort de tinença de  tres quars de vessana poc més o menys situat en  el 
recinte  o  cerca  la  vila de Llagostera  anomenat  lo  hort  de Reramur,  firmat per Grau Alberti i 
Lluhis,  treballador del  terme de  la  Vila  de Llagostera a favor de Florentina Collell  i  Mas, 
viuda deixada del Doc. Francisco Collell i Mas, metge que fou  de la mateixa vila de Llagostera. 
Preu de 125 ll.b. 
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26 octubre de 1828  
Venda perpetua de la meitat de un hort de tinença de quarts de vessana poc mes o menys 
situat en lo recinte  de  la vila de Llagostera anomenat lo hort  de  Reramur firmada  per  Josep 
Albertí i Lluhis, treballador natural de  dita vila de Llagostera en la de St. Feliu de Guixos 
domiciliat a favor de Grau Alberti i Lluhis, treballador de la mateixa vila de Llagostera, son 
germà. 
 
10 setembre de 1844  
Renuncia del establiment que  en ella se expressa firmada per Narcís Mundet, treballador de la  
vila de  Llagostera a favor de Florentina Collell i Mas, viuda de la mateixa vila. 
 
14 octubre de 1844  
Establiment de un hort de tinença de  tres quarts de vessana poc més o menys situat cerca la 
vila de Llagostera anomenat lo hort de Reramur o la hort Rigau, firmat per  Florentina Collell i 
Mas, viuda de dita vila de Llagostera  a favor de Pere Esteva, taper de la mateixa vila. 
 
22 gener de 1850  
Venda perpetua de una casa situada en la vila de Llagostera carrer dit del Hospital Vell, firmada  
per  Grau Manresa, sastre i Josepha Manresa  i  Martorell conjugues veïns de dita vila de 
Llagostera a favor de D.Bruno Cullell i Mas, metge i cirurgià de la mateixa vila de Llagostera. 
 
03 febrer 1850  
Apoca ab cessió feta i firmada per D. Pere Català i Guzt  en certs nom s a favor de D. Bruno 
Collell, metge i cirurgia de la vila de Llagostera. 
 
04 febrer de 1850  
Apoca de 30 ll.  b. definició  i renúncia  dels drets de legitima paterna i materna,  suplements i 
altres ab cessió de drets conforme en ella se  expressa,  firmada per  Josep  Manresa, taper de 
la vila de Llagostera, a favor de Bruno Collell i Mas, metge i cirurgia de la mateixa vila. 
    
04 febrer de 1850  
Apoca de 30 ll. b. definició i renuncia dels drets de legitima paterna i materna suplements  i 
altres ab cessió de drets, conforme en ella se expressa, firmada per Antonia Buadas i Manresa,  
muller d'Andreu Buadas, mestre  de cases de  la vila de Llagostera ab intervenció de son  marit  
a favor de D. Bruno Collell i Mas, metge i cirurgià de la  pròpia vela  contenint  també  apoca de 
les 80 ll.  b. atorgades per  lo mateix Andreu Buadas a favor de dita Antonia sa muller. 
 
21 agost 1837  
Capítols matrimonials firmats entre Joan Tarré i Rodas, jove sabater de la vila de Llagostera de 
una part i Antonia Collell i Mas, donzella de part altre." 
 
Aquesta escriptura conte un inventari fet l'any 1864 per Juan Tarré Rodas i Virallonga conegut 
com a Joan Rodas, viudo: 
 
- 1  casa  del c/ St. Pere cantonada St Antoni  (abans  Hospital vell)  valorada en 2.500 ll. 
 - peça  de  terra anomenada El Pla de 3 vessanes situada  a  Sant Llorenç valorada en 350ll. 
(Establiment fet a Barceló)  
- peça  de  terra Torra Bota de 4 vessanes situada a  Pocafarina valorada en 1.300 ll. ( Es els 
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diversos saions adquirits) 
 
14 setembre 1853  
Debitori de 2133 r. 11 m o 200 lliures b. atorgat por Joan Rodas, sabater a favor de Bruno 
Collell i Mas,  doctor  en medicina i cirurgia, tots de Llagostera  i en devolució de dita quantitat 
de un censal  que dit  Dr. Collell està  obligat  a  correspondre  al  Administrador  de  las  Pias 
Fundaciones  de Xiberta establides en la parroquial Iglesia de Cassà de la Selva.  
 
27  febrer de 1956  
Redempció de un censal de crèdit 36 reals  que  el de gener de cada anys a los aniversaris i 
misses  i demés  pies fundacions de la Iglesias de dita vila, censal que pagava Bruno Collell. 
Altre  censal  de 64 reals que es pagava el 21 de  febrer  a  les aniversaris de la Iglesia de 
Cassa de la Selva. 
Altre de  32 reals de crèdit que es pagava a St.  Ampeli de Panedes, terme de Llagostera. 
 
02 abril de 1859   
Capitulació i conveni. Constitució  del  conveni del fons de quintes per gaudir dels beneficis de 
la substitució. Dipositari Joan Rodas. 
 
06 febrer de 1862  
Definició: Francisco Tarré i Rodas i Virallonga,  fabricant  de  taps  i propietari renuncia i cedeix 
a Juan Tarré i Rodas, sabater, germà seu, la  part i porció de l'herència i legítima i altres drets, 
perquè  ja ha rebut 200 lliures cat. =2.138 reals.              
 
03 juny de 1864  
Debitorio de 10.000 reales vellon con hipoteca de una casa situada en la calle de Sant Pedro 
de  la villa  de Llagostera,  firmada por Juan Tarré Rodas i  Virallonga, propietario a favor de D. 
Lorenzo Barceló i Boada, hacendado ambos vecinos de Llagostera." 
 
12  gener de 1879  
Venda por D. Juan Mon Pujol: Ven a Joan Rodas i Collell una vinya de 2 vessanes, 1/2 del que 
fou el mas Pifarrer, per 450 PTA) 
 
18  setembre de 1880   
Testamento de Joan Rodas Tarré  i Virallonga. (Hereu universal Vicente Rodas i Collell) 
 
29 febrer de 1880  
Carta de pago. Ana Tarré Rodas i Virallonga ha rebut del seu germà Joan  Tarré Rodas  i 
Virallonga 200 ll.  catalanes = 533 Ptas.33  cent. en concepte de legítima) 
 
1882 
Informació testifical pel nom de a Joan (Tarré) Rodas  Virallonga . 
 
02  novembre de 1887  
Demanda  de Dolors Marti  Rodas, viuda de Bruno Collell i Florentina Collell i Marti, mare i  filla 
veïnes de Barcelona que reclama que Florentina Collell i Marti sigui declarada hereva 
fideïcomissària del seu pare Bruno Collell  Mas, ja que el seu germà va morir sense hereus. 
 
04  maig  de 1894  
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Carta de pagament i cancel·lació d'hipoteca  atorgada  per D.  Joaquima Barcelona a  favor  de  
D. Vicente Rodas.                         
 
19  juliol de 1909   
Carta  de pago otorgada  por  D. Carmen  Rodas Collell a favor de su hermano Vicente Rodas 
Collell e hipoteca por D. Narciso Rissench a favor de su esposa D. Carmen Rodas. 
 
08 octubre de 1908 
Poder otorgada per D. Vicente Rodas Cullell vecino de Llagostera. 
 
27 octubre de 1912  
Redención de censal otorgada  por D.  Joaquim  Mas i Ministral como aposerado de Doña Rosa 
Marti  i Nadal a favor de D. Vicente Rodas i Collell. 
 
24 abril de 1917  
Testimonio literal de  expediente de  perpetua memoria instruido a instancia de D.Clemente  
Rodas Mont. 
 
17 juny 1928  
Poder otorgada por las hermanas D. Maria i D. Carmen Cusante Collell a favor de D. Clemente 
Rodas i Mont. 
 
29 setembre de 1920  
Contracte de lloguer del  camp Torra Bota V.de Pocafarina  a favor d'Isidre Casellas i Feliu per 
Vicens Rodas i Collell. 
 
25 maig de 1917 
Inventario de  los bienes de los bienes  que fueron  de D.Juan Rodas Tarrée otorgada por  D.  
Clemente Rodas Mont. 
 
(- 1 casa c/ Sant Pere 6, cantonada St. Antoni; - Peça terra cultiva "El Pla" de Sant Llorenç;  
Peça de terra Torra Bota V. de Pocafarina) 
 
25  maig 1917  
Manifestación de herencia otorgada por  las  Señoras Carmen Rodas i Francisca Mont  i carta 
de  pago otorgada  por  las mismas señoras a favor de  D. Clemente  Rodas Mont. 
 
28  juliol de 1916  
Testamento otorgada por D. Vicente Rodas i Collell. 
  
Carpeta "De Rodas i Collell" 
    - Certificat de defunció de Joan Rodas Collell      
    - inventari de les finques que V. Rodas Collell va rebre del seu pare Joan Rodas Virallonga. 
    - Correspondència. 
    - nota sobre el conflicte dels cognoms de  J. Rodas Tarré Virallonga. 
 
Plec de rebuts diversos i correspondència. (1820-1912) 
 
Plec de certificats de defunció i còpies de testament relacionats amb la familia Mont. 
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Carpeta Florentina Collell i Marti. 
 
28 de juliol de 1927  
Testamento otorgada por Don Clemente Rodas Mont. 
 
06 de desembre de 1943  
Testamento otorgado  por  Doña Amparo Bascustell Casas. 
 
15 de maig de 1952  
Manifestación de  herencia otorgada  por  Don  Arcadio  Vil Brujat i  Doña Clotilde  Vil 
Bascustell. 
 
01 de desembre de 1955  
Carta de pago de legitimas otorgada por Doña Francisca i Doña Clotilde Vilà i Bascostell 
 
23 de març de 1956  
Declaració de drets reals feta per Clotide Vilà Bascostell           
 
 
 
 
 
Llagostera, febrer 1993 


