
Arxiu Municipal de Llagostera

12 Fons patrimonials
054 Can Tarrè
Inventari detallat

01 Documentació constitutiva del patrimoni

[Capítols matrimonals entre Joan Domenech, pagès de Cassà
de la Selva flll de Miquel Domench, pagès de dita vila  i
Margarida i Bernat Salvà, pagès de Cassà de la Selva]

Capítols matrimonals signats per Joan Domenech, pagès de Cassà de la Selva i la
seva germana Margarida i el seu futur espòs  Bernat Salvà, pagès de Cassà de la
Selva.

0000020713 1662 -

Venda perpetua de una pesa de terra de vinya plantada situada
en lo terme del Castell de Llagostera en lo lloch anomenat  las
Serras de tinensa de quare vessanas poch y feta per Salvi
Codolar sabater habitant vei en la villa de Sant Feliu de Guixols
a Guilem Rodas carreter del Castell de Llagostera per preu 62.
moneda barc.

0000020714 1687 -

Venda de un sayo de terra feta per Joan Fonalleras pages del
Castell de Llagostera feta a Jaume Tarré jove treballador de dit
Castell per preu de 11 ll. b.

Venda d'un saió de terra boscosa de 7 passos i mig i 70 passos de pertinença del mas
Sureda derrüit, feta per Joan Fonalleras pagès del Castell de Llagostera  a Jaume
Tarrè, jove treballador del mateix castell .

0000020715 1700 -

Venda perpetua de un troç de terra part cultiva i part de vinya
plantada de tinença de dos vassanas y mitja poch mes o menos
per preu de 20ll. feta y firmada per Anna Matllo y Rissech viuda
relicta de Salvi Matllo treballador del Castell de Llagostera.y
Joseph Matllo son fill (...) sabater treballador de dit Castell (...).

Venda perpètua d'un troç de terra part cultiva i part de vinya plantada de dos vassanas i
mitja pel preu de 20ll. feta per Anna Matllo i Rissech viuda de Salvi Matllo, treballador
del castell de Llagostera.y Joseph Matllo son fill, a favor de Joan Sabater treballador.

0000020724 1729 -

Venda firmada per Miquel Rissech y Antoni Rissech Tarré pare
y fill pagesos del Castell de Llagostera a favor de Jaume
Barcelo y Grau Barcelo pare y fill ferrers de dit Castell de
Llagostera.

0000020725 1730 -

[Conjunt d'àpoques d'un censal firmat per Revns. i protectors de
l'esglèsia parroquial de Santa Maria d'Arenys a favor de Josep
Tarrè major i Josep Tarrè menor pagesos del lloc de Fonolleras
del Castell de Llagostera]

0000020727 1732 1739-

[Acceptació feta per Grau Barceló, major, ferrer del castell de
Llagostera i Josep Puig, pagès del veïnat de Sant Llorenç del
mateix Castell, tutors testamentaris del menor Joan Domench,
fill de Joan Domench,  pagès del veïnat de Sant Llorenç, senyor
útil i propietari del mas Domenech]

0000020728 1741 -

[Fragments d'actes notarials]0000020761 1741 1805-
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Venda perpetua de la mitat de una pessa de terra situada en lo
terme del Castell de Llagostera y territori anomenat
Reganyadents, firmada per Grau y  Geroni Costa, pare y fill
treballador de dit Castell a favor de Bernat Tarré de Fonolleras
pagès del terme el mateix castell.

0000020732 1756 -

[Venda feta per Magdalena Collell, viuda de Grau Collell, d'una
casa situada a la plaça de la Creu a favor de Bernadí Tarrè
pagès senyor del mas Tarrè de Fonolleras .

Venda d'una casa i un tros d'hort firmada per Magdalena Collell, viuda de Grau Collell.
Conté l'escriptura de venda de la mateixa casa feta per Jaume Aixandri, notari, a Pere
Collell treballador per 180 ll. de l'any 1669.

0000020734 1760 -

Donació, Cessió y renuncia de drets firmada per Jaume Fullà
pagès del terme del Castell de Llagostera, a favor de Maria
Fullà y Aliver sa nora.

Donació, cessió i renuncia de drets firmada per Jaume Fullà pagès del terme del
Castell de Llagostera, a favor de Maria Fullà i Aliver,  viuda de Miquel Fulla, fill de
Jaume Fullà natural de Llagostera i habitant a Cassà,  mort sense deixar fills ni fer
testament.

0000020735 1766 -

Donacio de fatiga de dos pessas de terra feta y firmada per
Joseph Cullell pages del Castell de Llagostera a favor de
Bernadi Tarré també pages de dit castell.

Donació de fatiga de dues peces de terra, anomenades lo camp tancat i lo pla de mont
pertanyens al mas Collell  feta per Josep Cullell pagès del Castell de Llagostera a favor
de Bernadí Tarré també pagès de dit Castell.

0000020736 1767 -

Venda perpetua duna pessa de terra cultiva y el sermens altres
fruiters plantada firmada per Rafel y Joseph Carreras pere i fill
negociants a favor de Joseph Gros sastre tots de Llagostera

Venda perpètua d'una peça de terra cultiva situada sobre el mas Fonollerons firmada
per Rafel i Josep Carreras, pere i fill, negociants, a favor de Josep Gros, sastre, tots de
Llagostera.

0000020737 1779 -

Venda perpetua del dret de lluir i quitar una peça de terra herma
de 2 vessanes poc més o menos situada en lo terme del Castell
de Llagostera en lo lloc anomenat Reganyadens (..) forman los
conjugues Pere y Ines Gandol Gros de dit Castell de Llagostera
a favor de Josep Tarrè de Fonolleras page del terme de
Llagostera per 100 ll. barc.

0000020741 1790 -

Capítols matrimonials entre parts de Joan Gornés jove
treballador de Caldes de Malavella d'una y Maria Vallllossera
donzella de Llagostera de part altra

0000020743 1801 -
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Venda perpetua de tres vessanas de terra poch mes o menor
firmada per Joseph y Gayetano Gros sastres.a favor de Joseph
y Marià Tarré pare y fill pagesos del veinat de Fonolleras tots
del castell de Llagostera.

Venda perpetua de tres vessanas de terra, situada sobre el mas Fonollerons, firmada
per Josep i Gaietà Gros, sastres, a favor de Josep i Marià Tarré, pare i fill pagesos, del
veinat de Fonolleras tots del castell de Llagostera. (Reg.020741)

0000020745 1804 -

Apoca del dot de la quantia de 550ll que fan i firmen Joan
Baptista y Josep Dalmau i Viladrau pare i fill los dos pagesos
del terme de la vila de Blanes a favor de Mariano Tarrè pages
del terme del castell de Llagostera

Àpoca del dot de Rita Tarrè i Dalmau i ara Romaní, filla de Josep Tarrè i germana de
Marià Tarrè, de la quantitat de 550ll que firmen Joan Baptista i Josep Dalmau i Viladrau
pare i fill, pagesos del terme de la vila de Blanes a favor de Marià Tarrè, pagès del
terme del castell de Llagostera.

0000020744 1806 -

02 Documentació de l’administració del patrimoni

[Àpoca 50 ll. firmada per Margarita Tarrè i Jalpi, muller en
primeres núpcies de Montserrat Tarrè pagès de Llagostera, i
Bernat Jalpi, pescador  de la vila de Tossa, a favor de Grau
Tarrè, pagès]

0000020711 1623 -

[Àpoca firmada per Gaspart Pibernat pagès de Tordera de 15 ll,
a  favor de Vicenç Tarrè, pagès de  Llagostera]

Àpoca de dot de Maria Pibernat muller Gaspart Pibernat pagès de Tordera i germana
de Vicenç Tarrè, pagès de Llagostera.

0000020712 1659 -

[Correspondència]

Conté correspondència relacionada amb la gestió del patrimoni i també
correspondència de caràcter personal.
Dirigida majoritariament a Bernardí Tarrè i  Marià Tarrè (ca.1778-1807) perè també a
altres membres de la família entre ells  Miquel Tarrè i Padrijas  de Sant Andreu Salou.
Conté també rebuts.

0000020655 1709 1843-

Definició firmada per Joan Rissech y Mateu treballador del
Castell de Llagostera a Jaume Tarre pages del terme y (...) son
cunyat..

Àpoca i definició del dot de Maria, muller de Joan Rissech i Mateu, germana de Jaume
Tarrè.

0000020718 1721 -

Apoca de 30 ll. (...)  firmada per Joan Rissech y Mateu
treballador del Castell de Llagostera a Jaume Tarré pages del
terme y (...) son cunyat..

Àpoca de 30 lliures corresponent al dot de Maria, mulller de Joan Rissech i Mateu,
germana de Jaume Tarrè.

0000020719 1721 -
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[Apoca de (...) feta i firmada per Joan Rissech i Mateu,
treballador de la vila  de Llagostera a Jaume Tarré pages son
cunyat.]

Àpoca de 90 ll. caixa i robes corresponent al dot de Maria, muller de Joan Rissech i
Mateu, germana de Jaume Tarrè.

0000020720 1721 -

[Àpoca otorgada per Grau Tarrè de Fonolleras, pagès del mas
Tarrè de Llagostera a favor del seu germà Montserrat]

0000020721 1722 -

[Àpoca de dot feta i firmada entre Jeroni Mundo serrator i Maria
Oller Roca i Mundo a favor de Josep Tarrè de Fonolleras]

Àpoca de dot de 40 lliures i 10 sous i un vestit firmada per Jeroni Mundo, serrador del
castell de Llagostera i la seva dona Maria Oller Roca i Mundo a favor de JosepTarrè.

0000020723 1726 -

[Felip Codolar, Narcís Vicens, Sabastià Fonolleras, Gerard
Collell i Antoni Codolar regidors de la Universitat de Llagostera
reconeixen haver rebut de Josep Tarrè, pagès 80 ll. barc. per
concepte del Cadastre].

0000020726 1735 -

[Rebuts]

Notes i rebuts de pagaments fets per  Bernardí Tarrè (ca.1757-1783 ), Marià Tarrè
(ca.1807-1817 ) i  Josep Tarrè (ca.1821-1836), tot i que majoritariament corresponen a
Marià i a Josep, pare i fill.

0000020656 1749 1882-

[Àpoca signada per Teresa Moragas Gironi i Pol, viuda de
Francisco Moragas Gironí i Rosell habitant de Barcelona a favor
de Madrona Fransec i Rissech, vídua del castell de Llagostera,
pel preu dels dos tersos de l'arrendament de la carnisseria fet a
ella i al seu gendre Joan Tarrè, taper, per Geroni Costa pel preu
de 27 lliures, un sou i vuit diners].

0000020733 1757 -

[Transcripció feta al 15 març de 1810 d'una àpoca de dot i
aixovar que Antoni Pairet, bracer, i Llorenç Tarres fabricant de
mitges d'Hostalric al 2 de maig de 1803 feta i firmada a favor de
Josep Tarrés pagès de Llagostera]

0000020746 1810 -

[Llibreta de censals pagats al benefici de Sant Vicenç de l'Altar
de Sant Antoni Abat de Llagostera]

0000020747 1815 1936-

[Llibreta de comptes de Josep Tarrè]

Conté anotacions d'ingressos per arrendaments, per prèstecs, per ingressos per venda
de suro i pel cobrament de censos, entre altres.

0000062286 1828 1867-
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Ratificació y nova definició dels drets de legitimas paterna y
materna y demes que en ellas se expressan per premi de 500ll
bar. firmada per Llorenç Tarré menestral propietari natural del
terme de Llagostera en la de Hostalrich domiciliat a favor de
Joseph Tarrè pages de dit terme de Llagostera seu nebot.

Ratificació  i nova definició dels drets de legítimas paterna y materna firmada per
Llorenç Tarrè, menestral propietari natural del terme de Llagostera en la d'Hostalrich
domiciliat, fill de Josep Tarrè i Rosa Xifra a favor del seu nebot Josep Tarrè fill i
succesor de Josep Tarrè i Marià Tarrè, pare i avi.

0000020748 1842 -

[Correspondència]

Conté correspondència relacionada amb la gestió del patrimoni, correspondència oficial
i també de temàtica personal de Francisco de S.Tarrè Soler, propietari.
Correspondència amb la seva dona Maria Deulofeu. Hi ha correspòndència amb cases
subministradores de maquinària agrícola (bombes de rec, maquinaria agrícola..), i amb
cases comercials sobre la venda del preu dels productes agrícoles. Correspondència
amb notaris, advocats i procuradors. Hi ha una carta amb el membret del  Sindicat
Agrícola de la Selva. Llagostera (1911).

0000020657 1907 1953-

[Factures i rebuts]

Notes i rebuts i factures adreçades a de Francisco de S. Tarrè Soler.

0000020658 1907 1923-

Arrendamientos de la casa Tarrè

Quadern amb el control dels arrendaments de masos i peces de terra. Conté informació
compresa entre els anys 1901 i 1912.

0000020705 1908 1912-

[Matrius de talonaris de rebuts]

Matrius de tres talonaris amb anotacions d'arrendaments de terres i masos i també per
vendes de productes agràris. Manquen els anys 1919 a 1922.

0000020762 1908 1927-

[Abastament d'aigua potable al municipi]

Conté correspondència amb les cases submnistradores de material (bombes,
tuberies,..), amb els bancs per negociar prèstecs, estudis de viabilitat econòmica, etc.
per l'empresa "Aguas Potables de Llagostera propietat de Francisco de S. Tarré"
Conté també circulars pels veïns amb el formulari d'abonats al subministrament (1913),
intents de municipalització (anys 1920) i l'esborrany de l'acord entre l'Ajuntament i
Francisco i Mariano Tarrè per la cessió del cabal d'aigua del pou mas Gall a
l'Ajuntament (1940).

0000020704 1911 1940-

Avant projecte d'explotació agrícola de la finca anomenda mas
Tarrè situada en el terme municipal de Llagostera partit judicial
de Girona.

Redactat per l'Oficina Tècnica de treballs i informacions agrícoles (s.d)

0000020702 1920 1936-
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[Retrat d'un grup d'homes al voltant d'un tractor davant d'un
espai expositiu de la casa Austin]

Fotografia d'un grup d'homes envoltant un tractor de la marca Austin. A dalt a l'esquerra
s'observa una dedicatòria a Francisco de S. Tarré, probablement un dels retratats.

0000061411 1921 -

[Correspondència]

Correspondència de Francisco de S. Tarrè Soler. Entre altres conté correspondència
amb cases submnistradores de màquinaria agrícola. Rebut d'adquisició d'un tractor
Fordson. També conté contractes d'arrendament.

0000020703 1924 1936-

[Registre de la llet venuda al mas Tarré]0000020701 1927 1928-

03 Documentació d'interès personal o familiar

[Llibreta d'exercicis escolars]

Llibreta d'exercicis escolars  de Josep Tarrè amb problemes de matemàtiques
aplicades a la gestió d'un mas i a la producció d'un taper.
Conté informació sobre les equivalències entre pessetes, lliures, sous, duros, rals de
velló, quartos, diners...

0000062327 1833 -

[Documentació personal]

Butlletes de notes de l'Institut de Barcelona del curs 1888-1889 de Francisco de S.
Tarrè.
Títol de soci de la Cambra Agrícola de l’Empordà de Josep Tarrè i d'Almar,1902
Instruccions per engegar l'auto (s.d.)
Quotes mensuals de soci Casino Llagosterenc de Francesc de S, Tarrè, 1910-1926
Quotes mensuals Centre Regionalista ,1919
Rebut d'aportació econòmica fundacional del Centre Regionalista de Llagostera de
Francesc de S. Tarrè, 1917
Correspondència  personal de  Francesc  de S.Tarrè
Documents de l'Escola Superior d’Agricultura de Marià Tarrè, 1921
Llibreta de receptes de cuina (3 receptes), 1946

0000020707 1902 1946-

[Documentació relacionada Francesc de S.Tarrè i el Somatent
de Llagostera}

Conté corresponcència de Francesc de S.Tarrè com a cap i subcap del districte 4art.
del Somatent

0000020709 1911 1931-

[Sobres de correspondència]

Conté els sobres buits de la correspondència rebuda per Francisco de S. Tarrè Soler.

0000020659 1912 1944-

[Documentació relacionada amb el càrrec de Francesc de S.
Tarrè com a Jutje de Pau]

Majoritàriament correspondència

0000020708 1914 1928-

[Documenació relacionada amb el Sindicat Agrícola]

Corresponcència dirigida a  Francesc de S. Tarrè com a president del Centre Agrícola i
Social de Llagostera

0000020710 1915 1923-
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04 Papers de Sant Andreu Salou

Censal de pensio anual sinquanta sous y preu altres tantas
lliuras venut y creat per Salvi Bosch pages del lloch de St.
Andreu Salou a Pera Buadas pages de la vila de Caldas de
Malavella.

Censal de pensió anual cinquanta sous i preu cinquanta lliures venut i creat per Salvi
Bosch pagès, senyor util i propietari del mas Bosch de St. Andreu Salou a favor de
Pere Boadas, pagès de la vila de Caldas de Malavella.

0000020716 1708 -

Definició de legitima paternal y maternal feta y firmada per
Mariangela donsella esposa esdevenidora de Jaume Cama
treballador de Romanya a Pera Padrijas treballador de Cassa
de la Selva.

Definició de legítima paterna i materna feta Mariangela Padrijas, filla de Pere Pedrijas
treballador de Cassà de la Selva i Maria, futura esposa de Jaume Cama, treballador de
Romanyà,  a favor del seu pare Pera Padrijas.

0000020717 1715 -

Apocha dotis de 45 ll. barc. feta y firmada per Miquel Raset
sabater del lloch de Franciach a favor de Domingo Padrijas
traballador del lloch de Sant Andreu Salou.

Apoca de dot de 45 ll. barc. firmada per Miquel Raset ,sabater de Franciac,  a favor de
Domingo Padrijas traballador del lloc de Sant Andreu Salou pel dot de Maria Muller de
Miquel Raset i germana de Domingo Padrijas,

0000020729 1734 -

Apoca de 200 ll. firmada per Joseph Garriga Pbre. y economo
de la Igla Parral. de Sant Andreu Salou y com a tal
administrador dels aniverssaris i misses baixes de la mateixa
Igla.a favor de Mariano Tarrè, pagès del Castell de Llagostera.
i lluicó d'un censal de 30 lliures i pensio anula de 18n sous
festa i firmada per rector de Santa Seculina a favor de Marià

Trasllat datat el 1815 d'una àpoca de 200 ll.a favor de Marià Tarrè del veïnat de
Fonolleres de Llagostera, firmada per Josep Garriga Pbre. y economo de la Igla Parral.
de Sant Andreu Salou  en  memòria i en sufragi de l'ànima de Victòria Tarrè, filla de
Miquel Tarrè treballador de Sant Andreu Salou i de Margarida Padrijas difunsi i neboda
de Marià Tarrè.
Trasllat de 1815 de la lluïció d'un censal creat el 1757 per Baldiri Padrijas.

0000020730 1754 1757-

[Capítols matrimonials entre Baldiri Padrijas jove treballador de
Sant Andreu Salou i Margarita Calvet de la vila de Caldes de
Malavella]

Capítols matrimonials entre Baldiri Padrijas jove treballador de Sant Andreu Salou, fill
de Domingo Padrijas i Maria Padrijas i Matlló, i Margarita Calvet, filla de (?) Calvet i
Margarida Calvet i Carreras de la vila de Caldes de Malavella

0000020731 1754 -
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Venda a carta y gracia feta y firmada per Joseph Matllo pages
del lloch de Sant Andreu Salou a favor de Miquel Tarré y
Padrijas treballador al mas en lloch de una pesa de terra de
tinenssa una vessana y mitja de terra poch mes o menos dita la
Feixa de Manaula sita en lo terme endit lloch de Sant Andreu y
en preu de 170 ll.

Còpia del document reg.020739

0000020738 1780 -

Venda a carta degracia feta per Joseph Matllo pages del lloch a
Sant Andreu Salou vegueria de Gerona de tota aquella pessa
de terra de tinensa de una vessana y mitja poch mes o menos
dita la Feixa de Manaula sita en lo terme del lloch a favor de
Miquel Tarré y Padrijas treballador avui habitant de dit lloch.

Venda a carta de gràcia feta per Josep Matlló, pagès del lloc a Sant Andreu Salou,
d'una peça de terra de tinensa d'una vessana i mitja dita la Feixa de Manaula a favor de
Miquel Tarrè i Padrijas, treballador natural del castell de Llagostera però habitant de
Sant Andreu Salou.(Reg.020738)

0000020739 1780 -

[Arrendaments]

Conté dos contractes d'arrendament de dues feixes de terra fets a Miquel Tarrè,
treballador de Sant Andreu Salou.

0000020706 1781 1784-

Venda perpenta del dret de lluir i quitar una vessana y mitja de
terra cultiva feta y firmada per Joseph Matllo y Sureda pages
del lloch de Sant Andreu Salou, a favor de Miquel Tarrè y
Padrijas treballador de dit lloch.

0000020740 1783 -

[Fragment d'un testament de Margarida Pedrijas, viuda de
Baldiri Padrijas de Sant Andreu Salou]

0000020742 1796 -
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