
Jordi Moreno i Rovira
Jordi Anglès i Sanahuja

El testament de 
l'apotecari Francesc 

Pallarès i la seva 
sepultura al convent de 

Sant Francesc de 
Montblanc (1649)



El fons de la parròquia de Santa Maria de Montblanc 
conserva un extensa col·lecció de testaments i codicils 
compresos entre els segles XVI i XIX.  Fa unes dècades 
sota  la direcció de Francesc Bonastre, s’inicià la 
catalogació dels mateixos mitjançant una fitxa 
mecanografiada en cartolina, però no ha estat fins fa pocs 
mesos que hem aconseguit fer-ne un inventari complet, 
arribant a ordenar i descriure,  més de nou-cents 
documents. També hem creat una base de dades i un 
índex informatitzat que permet consultar-lo còmodament 
per a recerques històriques i genealògiques. L’estat de 
conservació dels documents, és en general bo. Una petita 
part presenta marques del fabricant, també alguns són 
incomplets o deteriorats pels rosegadors o el foc. Com a 
curiositat comentar que una part dels testaments 
restaven encara tancats i segellats, per la qual cosa ha 
estat necessària una manipulació delicada per a 
minimitzar danys en la seva obertura dificultada pels 
engomats que s’utilitzaven a l’època.

El testament que ens ocupa va ser redactat a Montblanc 
el 13 d’octubre de 1649, presenta l’estructura formal 
d’aquesta tipologia documental, amb l’elecció d’uns 
marmessors que garantien el compliment de les darreres 
voluntats del testador i una relació de deixes 
testamentàries. L’apotecari montblanquí Francesc 
Pallarès demana sepultura al convent de Sant Francesc de 
Montblanc, en el vas funerari de la seva família i demana 
ser enterrat sota una llosa esculpida, al centre una mà 
sostenint tres espigues de blat  amb un escut en senyal 
d’armes, a més de posar-hi la data exacta de la seva 
defunció. Aquesta petició no era gaire habitual i per això 
la destaquem. Entre altres deixes trobem misses als altars 
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de Sant Bru i Sant Crist del monestir d’Escaladei (El 
Priorat), també —sis dobbles que tinc ab un bolsonet i 
una tassa de plata i unes anelletes—. Fa hereu universal 
al seu fill Josep Pallarès i usufructuària a la seva esposa 
Teresa. El vicari Bernat Peiró de Montblanc, fa les 
funcions de notari i custòdia el testament fins el moment 
de la seva obertura, disset dies després.

A continuació presentem la transcripció del mateix:

“(…), per çó, jo Francesch Pallarès, appotecari de la vila 
de Montblanc, Arquebisbat de Tarragona, fill llegitim y 
natural de Francesc Pallarès y de Elionor, de aquell 
muller, tots quondam de dita vila, detingut de malaltia, 
ordeno y fas mon testament, ab la qual primera 
[disposició] ellegesch sepultura com a general de 
capellans, ab la caritat aconeguda de mos marmesors en 
lo monestir del pare Sant Francesch, ab lo hàbit del pare 
Sant Francesch, pagant la caritat acostumada, deixo en 
marmesors de ma ànima y de aquest mon últim 
testament, executors als reverents Ramon Mestre y 
Bernadus  Peyró, beneficiats de la present iglésia [de 
Santa Maria de Montblanc] als quals prego humilmen, 
fassan cumplir les coses per mi davall escrites y 
ordenades, deixo per mon enterro y novena, vint y sinch 
sous, moneda barcelonesa (…).

—Ytem, deixo que mos marmesors de ma ànima, fasen 
fer de mos béns, una llossa en lo bas dels meus, ab una 
mà y tres espigues de blat enpunyades en mix de la 
llossa, ab un escut en senyal de armes, posant dia y any 
en aquella que jo seré sepultat.

—Item, deixo y llego per ma ànima, una vegada tant 
solament, cent misses celebradores per los reverents de 
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la  comunitat [de preveres de Montblanc] de la caritat de 
dos reals per quiscuna.

—Item, deixo y llego una vegada tant solament, altres 
cent misses per ma ànima y dels meus en lo monestir del 
pare Sant Francesch  [de Montblanc] de la caritat de dos 
reals per quiscuna, la meitat a Sant Antoni y l’altra 
meitat en lo altar privilegiat.

-Item, deixo y llego una vegada tant solament, sinquanta 
misses a l’altar privilegiat de Nostra Senyora de la Mercè, 
del convent del Miracle [de Montblanc], per ma ànima y 
dels meus, de la caritat de dos reals per quiscuna.

—Item, deixo y llego una vegada tant solament, en lo 
monestir de Escaladei, per ma ànima y dels meus, 
sinquanta misses de la caritat de dos reals, só és vint y 
sinc en lo altar del de Sant Bruno,  y les altres en lo altar 
del Sant  Xristo.

—Item, deixo y llego trenta lliures, juntament ab les 
altres trenta lliures, per a fundar dos aniversaris ab tota 
solemnitat per la reverent comunitat de preveres de la 
vila de Montblanc, la un celebrador lo dia de mon òbit 
quiscun any, y l’altre als deu de juriol, que morí ma 
mare, gose de glòria, per no haver-lo fundat.

—Item, deixo que sian fundades sinch misses quiscun 
any donant a la comunitat [de preveres de Montblanc], 
quinse lliures per la ànima del quondam Barthomeu 
Pallarès mon avi, pare y mare, celebradores en lo altar de 
Nostra Senyora de la Concepció, per los sobredits mos 
marmesors.

—Item, deixo a Teresa Pallarès, caríssima muller mia, 
sucessora de tots mos béns, senyora y majora 
usufructuària potenta, per la molta confiansa fas d’ella 
que més ara per son fill y meu estant emperò en mon 
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nom vivint casta y honradament. En cas que la dita se 
volgués casar, vull li sia restituït son dot ab la forma que 
fonc donat y com la dita sia acullida en cor apres ni 
millores per lo bon [e]sguart y estimació que a dita 
caríssima muller mia tinc, li deixe dos-centes lliures 
moneda barcelonesa, renunciant emperò a tots drets y a 
rahons que pugués tenir en ma eretat, y estes les deixo a 
ses llibres voluntats per a que lo dia de son òbit puga 
disposar de aquelles a son arbitre.

—Item, deixo y llego a Pau Vergonyós, mon nebot, una 
vegada tant solament, per a que sia mantingut per los 
estudis, y aqueixes sian pagades dins quatre anys, só és 
sinquanta lliures.

—Item, deixo a Francesch Bonastre, mon cosí, una 
vegada tant solament, deu lliures, per lo bon [e]sguart y 
contemplació de sos pares. 

—Item, vull y man que los curadors meus avall [e]scrits, 
la major part o los que po[d]an ser ab lo temps més breu 
po[d]an, fassan encant de les coses que no seran 
menaster en casa, só és or, plata, roba y altres alajes en 
continent, quiten y lluesquen dos censals,  lo un de dos-
centes lliures  dels pobills  Tosts, y l’altre de cent y vint 
lliures dels pobills  Molnés, de Barbens.

—Item, vull sian donades y pagades a la senyora 
Francisca Vinadera viuda, cent lliures que tinc 
encomanades seves, y sis dobbles que tinc ab un bolsonet 
y una tassa de plata y unes anelletes.

—Item, se li a de donar a la dita senyora Vinadera en 
continent, setanta dues lliures, que també tinc de dita 
Vinadera, só és ab esta forma que les [h]e cobrades de 
missèr Francesch Ortoneda, mercader de la present vila 
[de Montblanc], de un deute  deuré missèr Carlos Giner, 
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a missèr Oliver, de Tàrrega, la veritat és que ne cobrades 
noranta dues, per compte de la senyora Francesca Oliver, 
ma tia, muller del quondam Joseph Oliver, y per çó, jo 
dit Pallarès, per deurer dit Oliver a la dita Vinadera, les y 
dono, com les demés me aturo per les aplegadures, per 
ser un deute mort y rosech. 

—Item, vull que totes mes penúries sian perdonades per 
amor de Déu, y que mos deutes sian pagats y satisfets los 
ques trobarà deurer jo ab astes o albatans, o, per 
persones fidedignes (…).

—tem, deixo si a cas Teresa, muller mia molt carísima, 
fos prenyada a la póstuma, en cas de casament, quatre-
centes lliures, a més de les robes y avaries y d’estes, 
arribant a edat perfeta de poder testar, puga de la meitat, 
a ses llibres voluntats e les altres hauran de tornar al 
meu davall escrit, o, a sos succesors y meus y si és 
pòstumo li deixo dos-centes lliures, y estes en cas se 
casàra o canti missa, a ses llibres voluntats, volent 
emperò que lo dit mon hereu lo aia de sustentar per los 
estudis, si estudiar voldrà, conforme la posibilitat de la 
casa.

Si acàs yo [h]agués cobrat algun compte de la botiga que 
no agués fet paga al llibre, vull que mitjansant jurament 
si és persona digna de fe se li dono crèdit.

De tots empero los altres béns meus mobles e immobles, 
veus, drets haont se vulla sian, deixo y fas hereu 
universal meu y aquell instituesch a Joseph Pallarès, fill 
meu molt amat, ab estos vincles y condicions que en cas 
arribàs a edad perfeta de poder testar, morint sens fills o 
filles de llegitim matrimoni procreats, puga testar a ses 
llibres voluntats de sincentes lliures moneda 
barcelonesa, les demés hazienda, aia de tornar a la 
senyora Tecla Vergonyosa, ma germana, y Pau 
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Vergonyós, mon nebot, y en cas los dits  morissen sens 
successió de fills o filles, vull que mos béns sian partits 
igualment, so és la meitat a l’hereu de la casa de Pira, y 
l’altra meitat, puga lo últim mon hereu disposar a ses 
llibres voluntats.

—Item per quant lo sobredit mon hereu es en pupilar 
edat deixo en tutors y curadors del sobredit fill meu y 
hereu, a Antoni Joan Calbet, pagès del lloc de Pira, uncle 
meu, Pau Vergonyós, mon cunyat y a Joseph Sangenís, 
Ciutadà Honrat de Barcelona, als quals prego 
humilment, un o dos o tots junts axecuten totes les coses 
que a tutors y curadors se expacte mirar, y asò per la 
molta confiansa fas d’ells.

13 octubre 1649,  testes Joan Amorós, pagès del lloc de 
Pira y Joan Bani, jove appotecari de Figueres, habitant 
en Montblanc.

Die 30 Octobris 1649, Antoni Joanis Calbet et Pauli 
Vergonyós, curatores pupilli Josep Pallarès, fuit 
apertum et publicatum testamentum quondam Francesc 
Pallarès, farmacopule ville Montisalbi, testes Joan Bani, 
fadrí apotecary de la vila de Figueres y Joseph Olivart de 
la present vila [de Montblanc]”.

Nota: Agraïm sincerament a Josep M. Grau Pujol el 
temps que ha dedicat en la revisió del present article.

Article publicat a la revista El Foradot 
(Montblanc), núm. 83 (març-abril 2014), p. 5-7.
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Fragments de làpides recuperades en les campanyes d’excavació de 
Sant Francesc de Montblanc (2011-2012). Foto: Josep M. Vila.
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