
FONS MAS BUSCAS. CATÀLEG CRONOLÒGIC

Data Inicial Data Final U.I.  Descripció

1560 1770 20615 4/ CARPETA titulada "Testaments,  i  subtitulada "Capítols
matrimonials,  inventaris.  Encant.  Apocas  y  Pocessio"
possiblement creada per Narcís Bas, per reagrupar aquest
tipus de documentació, en la defensa del dret d'heretament
del Mas Busca, de la seva esposa Theresa Bas Blancafort i
Paxau,  davant  els  plets  iniciats  en diversos  tribunals.  La
documentació reagrupada dins aquesta carpeta abraça la
cronologia 1560-1770, alguns còpies del 1784.

12/03/1560 12/03/1560 20615 4/1. Testament d'Antoni Boscàs, natural de la parròquia de
Santa Eulàlia de Corró d'Avall, a favor del fill del seu primer
matrimoni amb Margarida: Jaume Boscàs. 

13/09/1597 13/09/1597 20615 1/1. Escriptura d'aprovació, ratificació i confirmació de nou
establiment d'una peça de terra dita Pla de Puyal, situada a
Corró  d'Avall,  atorgada  pel  monestir  de  Santa  Maria  de
Montalegre de Barcelona, a favor dels tutors i curadors del
pupil Jaume Buscas.

1600 1800 20615 Arbre  genealògic  de  la  família  Buscas  /  Figaró,  Paxau,
Blancafort  /  Paxau  /  Ramissa.  Elaborat  a  partir  dels
documents d'aquest fons.

23/03/1649 23/03/1649 20615 1/2.  Creació  i  venda  d'un  censal  mort,  per  Joan  Pau
Buscás, pagés de la parròquia de santa Eulàlia de Corró
d'Avall,  senyor  útil  i  propietari  del  Mas  Buscás,  a  favor
d'Antoni Mas, teixidor de lli,  de la mateixa parròquia, amb
especial  obligació  de  tres  peces  de  terra  del  dit  Mas
Buscás.

1656 1789 20616 5/  CARPETA  titulada  "Documents  judicials  del  Mas
Buscas".  Aquí  queden  inclosos  els  plets,  sentències,
atorgament de poders, i llistes de documents d'una de les
causes.

23/07/1656 23/07/1656 20616 5/1. Causa de Joan Pau Buscas, pagès de la parròquia de
Santa Eulàlia  de Corró d'Avall,  contra Ramon Ganduxer,
jurat, i Joseph Donadeu, teixidor de lli, davant el batlle de la
parròquia  de  les  Franqueses  del  Vallès:  sobre  les
exigències de Ganduxer, amb la força de les armes, que
Pau Buscas pagui una taxa de la caritat, amb desacord de
Pau  Buscas,  amb  amenaces  de  mort.  Testimonis  de
Theresa  Buscas  primera  esposa  de  Pau  Buscas,  Maria
Sauleda,  donzella,  Isidre  Vidal,  servent  de  Pau  Buscas,
Isidre Garriga i Magí Xiol, pagesos de la mateixa parròquia.
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23/12/1662 23/12/1662 20615 1/3.  Escriptura  de  venda  d'una  peça  de  terra  dita  "Las
Hortas", atorgada per Joan Pau Buscás i Theresa Buscás,
cònjuges, de la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall,
a favor de Jeroni de Magarola i Grau, donzell, domiciliat a
Barcelona.

17/10/1664 17/10/1664 20617 10/11. Causa d'Antoni Bada, pagès de Llívia, contra Isidre
Fabra, pagès, habitant de Puigcerdà. Avocació a la Reial
Audiència  de  la  causa  d'apel·lació  a  la  curia  de  la
Cerdanya.

17/05/1694 11/02/1715 20616 5/2/1. Sentència que condemna a Joan Pau Buscas menor,
a pagar a Madalena Buscas, després Madalena Ramissa i
Buscas,  la  seva  neboda,  la  llegítima  que  pertanyia  a
Joseph Buscas, gerrmà i pare respectivament, dels bens de
Joan Pau Buscas major, pare i avi respectivament. 
5/2/2. Còpia de part dels testaments de Joan Pau Buscas,
de 1700 i 
5/2/3. Còpia de part del testament de Joseph Buscas del
1715.

03/11/1697 03/11/1697 20617 10/12. Àpoca firmada per Francesc Pubill, usufructuari dels
bens  dotals  de  la  seva  esposa,  Margarida  Anna  Pubill  i
Fabra, per haver cobrat el llegat testamentari a favor de la
seva esposa,  del Magnífic Francesc de Pastors,  pare de
Margarida Anna. Puigcerdà, 3 de novembre de 1697.

18/12/1698 02/09/1700 20615 2/1. Dues àpoques o rebuts, firmats per Francesc Badia, en
reconeixement d'haver rebut dues partides de la dot de la
seva  esposa,  Eulàlia  Badia  i  Buscas,  filla  de  Joan  Pau
Buscas, i de la seva primera esposa, Theresa.

16/06/1699 28/05/1702 20615 2/2. Dues àpoques o rebuts, firmats, la primera per Joseph
Buscas i el seu pare Joan Pau Buscas, fill del seu primer
matrimoni amb Theresa, i l'altra només per Joseph Buscas,
en reconeixement d'haver rebut dues partides de la dot de
la seva esposa, Margarida Buscas i Aguilar, per mans del
seu germà, Andreu Aguilar.

13/10/1707 13/10/1707 20615 3/1. Concòrdia firmada per: Joseph Paxau, assaonador de
Barcelona,  la  seva  esposa,  Maria  Paxau  i  Figaró,
usufructuari  i  propietària  respectivament;  Jaume  Prat,
corder  de  Granollers,  la  seva  esposa  Francesca  Prat  i
Figaró;  i  per  altra  part,  Joan  Figueró,  blanquer  de
Granollers, sogre i pare. Acord per liquidar el deute de la
dot  de la  Maria i  per  solucionar  la  manutenció  i  cura de
Joan Figueró.
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11/01/1715 11/01/1715 20615 4/2. Testament de Joseph Buscás, pagès de Corró d'Avall,
nomenant hereu al seu fill i de Margarida Buscás i Aguilar:
Andreu Buscás i Aguilar.

11/07/1716 11/07/1716 20615 3/2.  Concòrdia  firmada  entre:  per  un  cantó:  Jaume
Ramissa, ferrer de Granollers, la seva esposa, Madalena (o
Magdalena ) Ramissa i Buscás, el seu fill, Joseph Ramissa
i Buscás; per un altre cantó, Joseph Buscás [cosí segon de
Madalena],  sobre  el  dret  de  Madalena  a  percebre  la
legítima que corresponia al seu pare, Joseph Buscás, dels
bens  de  l'avi,  Joan  Pau  Buscás  major,  ara  en  mans  de
l'hereu, el firmant, Joseph Buscás, segons sentència de la
Reial Audiència de 1694.

05/02/1718 05/02/1718 20615 1/4. Escriptura de venda, a carta de gràcia, atorgades pels
tutors i  curadors del pupil  Josep Buscás,  a favor de Pau
Pagés, pagès de la parròquia de Corró d'Avall,  de varies
peces de terra dites "Lo camp den Serra", " La Quintana",
"Lo camp den Anglada" i altre peça de regadiu.

05/02/1718 05/02/1718 20615 1/5.Escriptura de venda, a carta de gràcia, atorgada pels
tutors i curadors del hereu i pupil Josep Buscas, a favor de
la  viuda  d'altre  Josep  Buscas,  germanastre  del  pupil,
Margarida Buscas i Aguilar, per raó de la seva dot i escreix,
de tres peces de terra, una dita " Lo Camp de las Oliveras",
altre dita " Lo Camp Rodó" i altre de regadiu.

15/02/1720 15/02/1720 20615 1/6. Escriptura de venda, atorgada per Margalida Buscas i
Aguilar, mitjançant el seu procurador, el seu germà Andreu
Aguilar, a favor de Pau Garriga, pagés, de la parròquia de
santa Eulàlia de Corró d'Avall, d'una peça de terra situada
al lloc anomenat " Lo Pla den Mujalt", que pertany al Mas
Buscas, de la mateixa parròquia.

15/10/1720 21/08/1772 20616 Propietats de la familia Paxau. 
6/ Sobre les cases situades en el carrer "den Cirer o den
llibre ", de Barcelona, que foren de Joseph i Miquel Paxau: 
6/1. 1720. Cessió de les pensions d'un censal, que presta
Joseph Paxau, amb especial obligació de les dites cases. 
6/2.  1765.  Àpoca firmada pel  procurador  de l'abadessa i
monestir  de  Valldonzella,  reconeixent  el  pagament  de
Miquel Paxau dels censos deguts des del any 1730 a 1768,
per les dites cases. 
6/3. 1771. Venda perpètua atorgada per Miquel Paxau, a
favor d'Anton Parés, mestre de cases, de les dites cases. 
6/4.  1772.  Venda  perpètua atorgada per  Anton Parés,  a
favor de Thomàs Mallolis, tintorer, d'una de les dites cases,
per tal de lluir el censal degut als hereus de Miquel Paxau.

AMGr. Fons Mas Buscas. Catàleg cronològic
Actualitzat el març de 2020    Pàg. 3



FONS MAS BUSCAS. CATÀLEG CRONOLÒGIC

Data Inicial Data Final U.I.  Descripció

09/02/1721 26/11/1788 20616 7/ Propietats de la familia Paxau: Cases del carrer "Volta
den Corominas" de Barcelona. 
7/1.  Escriptura  d'acte  d'establiment  atorgat  per  Francecs
Vilajoana, sabater, a favor de Joseph Singla, barreter, tots
dos  de  Barcelona,  d'unes  cases  i  botigues  situades  als
carrers del Born, del Forn dels Cotoners, i Coromines, 9 de
febrer de 1721, 7 pàgines. 
7/2. Reconeixement de notificació de Raymunda Peixau i
Cortell, viuda de Miquel Peixau, assaonador de Barcelona,
de la venda del domini mitjà per Mariano de la Torre y de
Torre, a favor de Jaume Sans, prevere, de les cases que
poseeix  Raymunda  Peixau  al  carrer  dit  "Volta  den
Corominas", per la qual cosa, Raymunda haurà de pagar al
dit Jaume Sans, els cens del domini. 18 de juliol de 1775, 2
pàgines. 
7/3. Avocació a la Reial audiència de la causa de Jacintho
Vives Capalà, comerciant de Barcelona, contra Raymunda
Paxau i Cortell, viuda de Miquel Paxau, sobre la pretensió
de Raymunda de fer obres a les cases que posseeix als
carrers de la "Boria, San Ignacio i  Volta den Corominas",
sobre les parets mitgeres de les cases de Jacintho Vives.
Trasllat  de  Raymunda  Paxau.  Castellà,  18  de  febrer  de
1788 a 26 de novembre de 1788, 21 pàgines.

1726 1726 20615 1/7.  Quatre  escriptures  d'establiment  a  rabassa  morta,
atorgades  pel  tutor  i  curador  de  l'heretat  Buscas,  Josep
Pasqual,  de  quatre  peces  de  terra  situades  al  lloc
anomenat "La Fossas" o "Fosses", que pertanyen al Mas
Buscas,  a favor  de Francesc Clot,  Francesc Font,  Diego
Menut i Salvador Samperó, tots tres de Cardedeu.

24/02/1729 30/07/1792 20616 5/3/1. Atorgaments de poders de Maria Paxau i Figueró al
favor del seu espòs, Joseph Paxau, l'un del 24 de febrer de
1729, l'altre del 31 de juliol de 1735. 
5/3/2. Atorgament de poders de Raymunda Paxau i Cortell,
viuda  de  Miquel  Paxau,  a  favor  de  Narcís  Bas,  jove
comerciant, del 30 de juliol de 1777 (còpia de 1791). 
5/3/3. Atorgament de poders de Theresa Bas Blancafort [i
Paxau],  a  favor del  seu espòs,  Narcís Bas,  mercader de
Barcelona.30 de juliol de 1792. Castellà, 6 pàgines.

1745 30/09/1779 20617 10/13. Heretat dita d'en Roch, a la vila de Badalona, pròpia
de  la  família  Esteve.  10/13/1.Regestos  d'instruments
relacionats  amb  dita  heretat.  1745  a  1767.  Català,  2
pàgines. 
10/13/2. Pregó de subhasta de la casa i terres situades a la
vila  de  Badalona,  que  pertany  a  Rafael  Esteve.  30  de
setembre de 1779. Català, 3 pàgines.
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05/01/1746 17/07/1773 20616 9/ Propietats de la família Paxau: Una peça de terra, dita
Fossas, entre el terme de Teià i el de Premià, que fou de
Jaume Sadurní. 
9/1.  1746.  Còpia  d'escriptura  d'acte  d'establiment  atorgat
per  la  Confraria  de  sant  Marc  de  Barcelona  a  favor  de
Jaume  Sadurní,  fuster,  d'una  peça  de  terra,  de  vinya
plantada,  situada entre el  terme de Teià  i  el  de Premià.
Data original de l'escriptura, 5 de gener de 1746,còpia del
22 de febrer de 1752. llatí, català, 7 pàgines. 
9/2.  1762.Escriptura  de  venda  d'un  censal,  de  preu  190
lliures,  atorgada  per  Jaume  Sadurní,  a  favor  de
l'administrador  de  la  Causa  Pia  fundada  per  Gerònim
Voltór, amb especial obligació d'una peça de terra que té en
establiment, per la confraria de sant Marc, entre el terme de
Teià i el de Premià. 6 pàgines, català, 15 de setembre de
1762. 
9/3.  1773.  Escriptura  d'aprovació  de  l'acte  d'establiment
atorgat el 1746, a favor de Jaume Sadurní, 6 de febrer de
1773, castellà, 6 pàgines. 
9/4. 1773. Dues Escriptures de la venda perpètua atorgada
per  Jaume  Sadurní,  fuster  de  Barcelona,  a  favor  de
Raymunda  Paxau  i  Cortell,  viuda  de  Miquel  Paxau,
assaonador  de  Barcelona,  d'una  peça  de  terra,  situada
entre  el  terme  de  Teià  i  el  de  Premià.17  de  juliol  de
1773.Català. llatí. 12 pàgines.

08/02/1752 07/02/1814 20615 1/8/1.Escriptura de venda perpètua, atorgada pels conjuges
Joan Font i Maria Font i Alzina, de Cardedeu, d'un tros de
terra situada al lloc anomenat "Las Fossas", que pertany al
Mas Buscas, també conegut con "La viña den Font"; que
tenen per herència de Francesc Font, que la posseïa per
establiment  a  rabassa  morta,  pels  tutors  i  curadors  dels
pupils  Buscas;  a  favor  de  Mateu  Lladó,  calderer  de
Cardedeu(1752). 
1/8/2.  Reconeixement  de  Francesc  (  o  Feliu)  Lladó,  de
Granollers, del finiment de l'establiment a rabassa morta de
la peça abans esmentada i transferiment de la mateixa a
Narcís Bas i Theresa Bas i Paxau (1814)(Està escrit al final
del primer document 1/8/1.).

27/08/1753 27/08/1753 20615 4/3.  Notificació  a  Matheo  Lladó,  Francesc  Sanperó  i
Francesc Clot,  jornalers o bracers de Cardedeu,  per part
dels germans Miquel i Joan Paixau, que han succeït a la
seva mare Maria Paixau i Figaró, en la possessió del Mas
Buscás, i com a tals, perceptors del censos per raó de les
terres que ells posseeixen, que pertanyen al Mas Buscás. 
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20/11/1753 20/05/1754 20617 10/2. Firma d'albarans per compra venda de mercaderies
de Miquel Paxau.

26/09/1754 26/09/1754 20617 10/1.  Testament  de  Joseph  Cortell,  assaonador  de
Barcelona,  nomenant  a  la  seva  esposa,  Rosa  Cortell  i
Fabra, usufructuària universal dels seus bens, i a la seva
filla Raymunda Paxau i Cortell,  esposa de Miquel Paxau,
hereva universal.

02/10/1760 02/10/1760 20615 3/3. Concòrdia firmada entre: per un cantó, Miquel Paxau i
Figueró,  assaonador  de  la  ciutat  de  Barcelona,  per  altre
cantó, Joseph Sanpere (o Sanpera o Sant Pere) del Ostal,
pagès de la parròquia de Santa Eulàlia  de Corró d'Avall.
Per raó de l'heretament de Miquel Paxau, dels bens que
foren de la seva difunta mare, Maria Paxau i Figueró, de la
casa  i  terres,  anomenades  Mas  Buscás  (o  Buscas  o
Boscas).  Miquel  Paxau  corrobora  i  ratifica  l'acte
d'establiment amb Joseph Sanpere.

11/01/1766 11/01/1766 20615 1/9. Escriptura de venda perpètua de tres peces de terra,
que pertanyien al Mas Buscas: una d'horta, situada al lloc
dit "Las Hortas", altra dita "Lo Camp de Sant Joan, i altra
dita  "Pla  de  Mujalt",  atorgada  pel  marmessor  d'Eulàlia
Torrents  Frigola  i  Garriga  (filla  de Josep Garriga,  de qui
heretà dites terres,  i  que aquest  havia comprat  a Jaume
Ramissa i Josep Ramissa i Buscas l'any 1725), a favor de
Salvador  Bartra,  capità  d'infanteria,  domiciliat  a  Corró  d'
Avall. 

1770 1780 20616 5/5.  Índex  d'instruments  de  la  causa  de  Manuel  Roura
contra Jospeh Sanpere i aquest contra Paxau.

02/04/1770 02/04/1770 20615 4/4.  Donació  de  Jaume  Ramissa  i  Serra,  bracer  de
Granollers,  a  favor  del  magnífic  Manuel  Roura  i  Llorell,
ciutadà honrat de Barcelona, notari de Granollers, de tots
els  seus  drets  d'heretament  del  Mas  Buscas,  com  a
successor de Madalena Ramissa i  Buscas,  la  seva avia.
Arbre genealògic de la família Buscas, Ramissa, Paxau.
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02/05/1770 12/09/1771 20616 5/4/1.  Trasllat  de  la  causa  de  Manuel  Roura  i  Llorell,
ciutadà honrat  de Barcelona,  notari  de Granollers,  contra
Joseph Sanpere ( o Sampera) , pagès de la parròquia de
Corró d'Avall; davant el batlle de les Franqueses del Vallès;
sobre la possessió del Mas Buscas, que Roura reclama, en
virtut de la donació al seu favor dels drets d'heretament de
Jaume Ramissa Serra i Buscas, bracer de Granollers. 
5/4/2. Pediment de Joseph Sanpere del 30 de juny de 1770
demanant la citació de Miquel Paxau, com hereu i propietari
del Mas Buscas. 
5/4/3.  Sentència del  jutge de Les Franqueses del  Vallès,
del 12 de setembre de 1771. 

11/04/1771 22/12/1789 20617 10/3. Còpia d'instruments produïts per part de Raymunda
Paxau i Cortell, en la causa davant la Reial Audiència, amb
els cònjuges Narcís Bas, Theresa Bas Blancafort i Paxau i
Josef Blancafort. Contingut: 
10/3/1.  Derogació  dels  poders  atorgats  per  Raymunda
Paxau a Josef Blancafort, Andreu Vila i Narcís Bas.17 de
novembre  de  1789.  10/3/2.  Notificació  dels  doctors  en
medicina  Lluis  Prat  i  Félix  Miret  de  la  mala  salut  de
Raymunda. 22 de desembre de 1789. 10/3/3. , 
10/3/4. i 10/3/5. Àpoques del pagaments de Raymunda per
les  despeses  de  l'enterrament  de  Miquel  Paxau.  el  seu
espós. 1771. 
10/3/6.  Àpoca  firmada  per  Raymunda,  reconeixent  el
pagament de mercaderies venudes pel seu espós Miquel
Paxau. 10 d'abril de 1771.

07/08/1771 07/02/1772 20617 10/4. Causa de Raymunda Paxau, viuda de Miquel Paxau,
assaonador  de  Barcelona,  contra  Josepha  Campmany,
esposa  de  Joan  Campmany,  mariner,  davant  el  tribunal
Real de Marina de Barcelona; sobre el pagament de deutes
per venda de mercaderies.Inclou la sentència.
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29/08/1772 09/07/1785 20616 8/  Propietats  de la  família  Paxau:  Una peça de terra de
vinya plantada i mina d'aigua, situada al terme de Teià, que
fou dels Botey Llauradó. 
8/1. Escriptura i còpia de l'escriptura de venda a carta de
gràcia, atorgada per Joseph Botey, pagès de Teià, la seva
esposa, Margarida Botey Llauradó, i els seus fills Carlos i
Theresa  Botey  Llauradó,  a  favor  de  Raymunda Peixau  i
Cortell, viuda de Miquel Peixau, assaonador de Barcelona,
d'una  peça  de  terra  de  vinya  plantada  i  mina  d'aigua,
situada a la partida dita Arnella,  anomenada "Mayol d'en
Llauradó",  al  terme de Teià.  12 pàgines,  Català Llatí,  29
d'agost  de  1772  i  la  còpia  del  3  de  setembre  de  1796.
Cròquis de la peça de terra. Sense data. 
8/2.  Causa  de  Raymunda  Paxau  i  Cortell,  viuda,  contra
Miguel i Pablo Botey, i Salvador Andiñach, pagesos del lloc
de  Teià,  davant  el  Reial  Jutjat  de  la  Provincia,  sobre  la
disputa per la mina d'aigua, que rega les terres de les dues
parts.del 1 de setembre de 1780 fins el 9 de juliol de 1785.
Castellà.  8/3.  Dos  esborranys  d'una  possible  concòrdia
entre els cònjuges Narcís Bas i Theresa Bas Blancafort  i
Paxau  i  Pau  i  Miquel  Buteÿ,  Salvador  Indiñach  i  Nadal
Creus,  pagesos  de  Teià,  sobre  la  mina  d'aigua  que
comparteixen.  Sense  data  [posterior  al  Juliol  de  1785].4
pàgines, català.

1774 1789 20615 2/  CARPETA titulada "Capítols  matrimonials",  creada per
reagrupar els documents d'aquesta tipologia de la familia
Buscas.  Probablement  aquesta  carpeta  fou  creada  per
Narcís Bas, per preparar la defensa dels drets d'herènca de
la seva esposa, Theresa Bas Blancafort i Paxau, sobre el
Mas  Buscas,  en  el  plet  obert  davant  la  Reial  Audiència
contra Jaume Ramissa i Serra (1774-1789). En realitat no
hi  ha  capítols  matrimonials,  sinó  àpoques  o  rebuts  del
pagament de dots.

1774 1801 20615 3/ CARPETA titulada "Concordias",  creada per  reagrupar
escriptures  d'aquesta  tipologia,  de  la  família  Buscas,
després  Paxau,  després  Bas.  Segurament  creada  per
Narcís Bas, per preparar la defensa dels drets d'herència
de la seva esposa, Theresa Bas Blancafort i Paxau, en el
plet  davant  la  Reial  Audiència,  contra  Jaume Ramissa  i
Serra.

1774 1807 20615 1/10.  Anotacions,  comptes,  llistes  d'escriptures  i  cartes
(dirigides a Narcís Bas), referides a diferents peces de terra
del Mas Buscas.
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1774 1814 20615 1/  CARPETA titulada Establiments,  creada per  reagrupar
les escriptures d'establiments  de diverses peces de terra
del  Mas  Buscas.  Probablement  aquesta  carpeta  la  creà
Narcís Bas, per preparar la defensa dels drets d'herència
de la seva esposa, Theresa Bas Blancafort i Paxau, sobre
l'heretat o Mas Buscas, de Corró d'Avall, en el plet iniciat el
1774  a  la  Reial  Audiència  de  Barcelona.  Dins  d'aquesta
carpeta a més a més dels establiments, hi posem censals,
amb especial obligació de terres del Mas Buscas i venda de
peces de terra del mateix Mas. 

19/02/1774 25/10/1774 20616 5/6.  Causa  de Manuel  Roura i  Llorell,  ciutadà honrat  de
Barcelona,  notari  públic  de  Granollers,  contra  Joseph
Sanpera, pagès de la parròquia de Corró d'Avall; davant la
cúria  del  batlle  de  les  Franqueses  del  Vallès;  sobre  la
continuació i millora de la causa oberta el 1770, sobre la
possessió del Mas Buscas. Seqüela de Joseph Sanpera.

13/07/1774 23/02/1789 20616 5/7/1.  Avocació a la Reial  Audiència de Barcelona,  de la
causa apel·lada en la Curia Reial de la parròquia i terme de
le Franqueses del Vallès,  per Joseph Sanpere, pagès de
Corró d'Avall, contra Manuel Roura i Llorell, ciutadà honrat
de  Barcelona,  notari  públic  de  Granollers;  sobre  la
possessió  del  Mas Buscas i  les  seves terres,  situat  a  la
parròquia de Corró d'Avall. Falta portada. 
5/7/2. Pediment solt de Jaume Ramissa (posterior a 1787)

17/03/1777 17/03/1777 20617 10/6.  Pediment  de Raymunda Paxau,  viuda,  presentat  al
Tribunal Reial de Marina de Barcelona, en la causa oberta
entre ella i Antonia Florit, viuda d'Antoni Florit, mercader de
Mallorca, reclamant el pagament del deute per la venda de
pells de diverses classes.

22/07/1777 22/07/1779 20617 10/5.  Escriptures  públiques  de  reconeixement  de  deute  i
pagaments de partides degudes: 
10/5/1.1777. Jaume Guimerà, mitjançant el seu procurador,
reconeix  el  deute  que  té  amb  Antonino  Viladomat,
comerciant de Barcelona. 22 de juliol de 1777. 
10/5/2.  S.d.  (Fragment)  Escriptura  de  pagament  de  810
lliures, de la primera paga de la quantitat deguda de 3240
lliures, d'Antonino Viladomat a Juan Guimerà. 
10/5/3. 1779. Escriptura de reconeixement del pagament de
la segona paga de 810 lliures degudes del total de 3240
lliures, per Antonino Viladomat a Joan Guimerà, per mans
de Raymunda Peixau i Cortell, viuda i Mariano Viladomat.
22 de juliol de 1779.
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09/11/1777 23/02/1779 20617 10/7. Causa de Raymunda Paxau, viuda de Miquel Paxau,
contra  Margarida  Esteve,  viuda  de  Sebastià  Esteve,
mariner, davant el tribunal del Real Consulat de Comerç de
Barcelona;  sobre  la  condició  de  Raymunda  de primera  i
millor postora, en la subhasta de la casa de Margarida, que
fou abans de Theresa Benita, demanant que es formalitzi
l'escriptura de venda.

20/06/1779 22/12/1786 20617 10/8. Marmessoreria de Narcís Bas. 
10/8/1. 1779.Testament de Lluisa Pull  i Llorens, viuda de
Gaspar  Pull,  negociant  de  la  ciutat  de  Barcelona,  on
nomena entre d'altres a Narcís Bas com a marmessor seu.
20 de juny 1779. 
10/8/2. 1782.Codicil de la mateixa Lluisa del 7 de desembre
de 1782. 10/8/3. 1786. Comptes dels marmessors de Lluisa
Pull,  (  entre ells  Narcís Bas) segons les disposicions del
seu testament i codicil. 22 de desembre de 1786.

29/01/1791 29/01/1791 20615 3/4.  Àpoca  Firmada  per  Jaume  Ramissa,  bracer  de
Granollers, reconeixent haver cobrat dels cònjuges Narcís
Bas, Theresa Bas Blancafort i Paxai i de Pere Sanpere, 300
lliures, segons han establert les parts, en la concòrdia que
firmaran pocs dies després, el febrer de 1791.

03/02/1791 03/02/1791 20615 3/5. Concòrdia firmada entre: per un cantó, Jaume Ramissa
i  Serra  Buscas,  bracer  de Granollers;  per  altre  cantó,  el
cònjuges Narcís Bas, comerciant de la ciutat de Barcelona,
Theresa Bas Blancafort i Paxau, i Pere Sanpere, pagès de
la  parròquia  de  Santa  Eulàlia  de  Corró  d'Avall.  Acords
sobre els drets d'heretament i domini útil del Mas Buscas i
acord de coalició davant els tribunals contra els hereus de
Manuel  Roure  (o  Roura)  i  Llorell:  la  seva  viuda,  Josepa
Roure i de Costa i el seu fill, Francesc Roure i de Costa.

17/08/1792 14/10/1792 20617 10/9. Causa de Jaume Font, fuster i Francesca Font la seva
esposa,  contra  els  cònjuges  Narcís  Bas  i  Theresa  Bas
Blacafort i Paxau, davant el Jutjat Real Ordinari de la ciutat
de Barcelona; sobre la reclamació del pagament de puntes
venudes a Raymunda Paxau, àvia de Theresa Bas.

1793 1801 20615 3/6. Comptes entre Pere Sanpere (o St Pere) i el cònjuges
Narcís  Bas i  Theresa Bas Blancafort  i  Paxau,  segons la
concòrdia firmada el 1791, sobre el Mas Buscas.
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27/04/1797 27/07/1797 20617 10/10. Plets entre Narcís Bas i Joana Casanovas i Brunet. 
10/10/1.  1797.  Causa  de  Narcís  Bas  contra  Joana
Casanovas,  tots  dos de Barcelona,  davant  el  Jutjat  Real
Ordinari  de  la  ciutat;  sobre  la  reclamació  de  Narcís  del
pagament d'un deute de Joana. 27 abril  a 19 de juny de
1797. 
10/10/2.  1797.  Causa  de  Joana  Casanovas  i  Brunet,
esposa  de  Joan  Casanovas,  comerciant  de  Barcelona,
contra Narcís Bas, davant la Reial Audiència de Barcelona;
causa  d'apel·lació  a  la  sentència  proferida  per  l'Alcalde
Major, que condemna a Joana a pagar a Narcís 225 lluires.
De 19 de juny a 27 de juliol de 1797. 

Per accedir als documents, adreceu-vos a l’Arxiu Municipal de Granollers al c. de l’Olivar, 10

L’accés als documents el podeu fer dins l’horari d’atenció al públic 

Per a més informació, podeu trucar als tels. 93 842 67 37 o 93 842 67 62 o bé,
enviar un correu electrònic a arxiu@granollers.cat

AMGr. Fons Mas Buscas. Catàleg cronològic
Actualitzat el març de 2020    Pàg. 11

mailto:arxiu@ajuntament.granollers.cat

