
                                             Llibre de Bellesguard 
 
 Doc. 1 (10-4-1409):, Martí I mana fabricar-se una casa amb el nom de 

Bellesguart. Per això crea l’alcaldia que dota amb 500 lliures. 
 Doc 2 (10-4-1421): Martí I concedeix a l’alcaldia 500 lliures per la seva 

manutenció.  
 Doc 3 (11-8-1422): Margarida de Prades en agraïment a Francesc de Vilanova fa 

donació en lliure y franc alou de la torre de Bellesguart.  
 Doc 4 (16-1-1421): Francesc de Vilanova fa donació i cessió de Bellesguart que 

tenia en franc  alou a Francesc Darinyó1, secretari del rei. “Real segell i Decret 
que concedeix el rei Alfons IV a la donació que havia fet Francesc de Vilanova de 
la torre de Bell. a Francesc Darinyó. Dat a València. Real Secretari Simon de 
Puiggrós”. 

 Doc 5 (30-10-1424)2: F. Darinyó ven a Eleonor de Cervelló, muller de Anton de 
Luna, Bell. per 26400 ll. amb tots els seus edificis, vinyes, camps, horts, boscos i 
terres, tant de  pastures com a hermes. En poder d’Antoni Banyaloca, notari de 
Bcn. 

 Doc 6 (12-5-1441): Eleonor de Cervelló ven a Francesc de Vall Bell. i las seves 
pertinences per 33000 ll. En poder de Gaspar Capo, not. de Barcelona. “A dita 
torre Bell.,a solivent se troba un gran torrent per on discorren les aigües. A 
mitgdia ... prop el camí públic. A ponent ... un gran torrent que puja fins a la 
pineda.” 

 Doc 7 (25-7-1424): El rei, pels gran serveis prestats, dona Bell. a Francesc 
Darinyó. “La torre està en part erma i descuidada. Li dona cases, fonts i les seves 
aigües.”  

 Doc 8 (13-10-1408)3: Joan de Fivaller, com a procurador de Margarida Font, la 
seva germana, vídua de Pere Font, usufructuaria i legatària de son marit i 

                                                 
1 � Francesc Darinyó (1350?-1429), escrivà de manaments en temps de Martí, de 
1406 a 1418. A partir de  1418 signa com a secretari del rei i de 1427 com a conseller 
reial de Alfons el Magnànim (1416-1458).  
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 � Es fa menció a un safareig. 
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 � Img. 2369: ven a Martí la muller de Pere Safont, mercader de Bcn, com a usufructuaria, vos 
Eufrasina, muller de Joan Fivaller, ciutadà de Bcn, com a propietària de dita torre i múltiples per a dit 
apartament i molt sanc. Hora tertia, dimecres 28-11-1408 queden per tractar el preu de la torre, en cas de 
desacords es triarà estimadors.   
 Img. 2375: parla dels diferents propietaris de Bell. (30-3-1495) Pere Pedralbes ven a Lluís 
Desvalls. (29-5-1748) Marianna de Gualbes i Vilallonga, Felip Anton de Vilana alias Paguera venen a la 
comunitat de St. Just per a que posin en ma hàbil la torre de Bell. (6-8-1645) Felip dona en herència al seu 
nebot Anton de Paguera que ven a dita comunitat el cens de 25 ll. de dita torre i el domini directe en el seu 
testament de 16-3-1645. (3-4-1629) Fundació de la causa pia de Marina de Paguera, muller de Joan 
Paguera, i el testament de dita senyora. 
 Img. 2376: (18-9-1591) Marina de Paguera i de Cassador com a hereva de Joan Bonaventura de 
Cassador com consta al seu testament. (1-6-1580) Joan Bonaventura de Cassador per insolutumdacio del 
feu Pere de Cassador com hereu de Francesc de Cassador, son germà, instituït en el seu testament. (12-4-



d’Eufrasina, muller de dit Fivaller i filla dels dits Pere Font i Margarida cònjuges; 
ven al rei Martí I la torre anomenada de Vallblanch, i ara Bell. amb tots els seus 
honors i pertinences per 50000 ll. En poder de Bernat Metge. 

 Doc 9 (12-6-1585): Pere de Cassador dona(insolutum) al seu germà Joan 
Bonaventura de Cassador la torre Bell. “Pere de Cassador hereu de F. de Cassador 
dona al seu germà la torre i els seus edificis. La casa amb la torre. (Repàs dels 
compradors de Bell.) Gregori de Salazar,cavaller, Enríquez de Cabrera; Bernat de 
Cabrera; Cecilia d’Aragó i de Cabrera; Ramón Bertran; Joan de Castelló; 
Francesc de Vall, cavaller; Eleonor de Cervelló; Francesc Darinyó; Francesc de 
Vilanova; Margarida de Prades; Martí I; Joan Fivaller; Pere Font “. 

 Doc 10 (1-1-1570): Francesc de Vall reconeix a Joan de Castenyó que la compra 
de Bell., feta el 12-5-1441 a Eleonor de Cervelló. 

 Doc 11 (30-6-1447): Francesc de Vall ven Bell. a Joan de Castenyó.”Dona i 
cedeix Francesc de Vall a Joan de Castelló” 

 Doc 12 (10-3-1569): clàusules del testament de Cecilia d’Aragó i Cabrera on 
deixa Bell. al seu hereu, el seu marit comte de Cabrera. “Cecilia d’Aragó i 
Cabrera,muller de Bernat de Cabrera, testament fet i firmat el 3-12-1458 a Bell.” 

 Doc 13 (11-2-1446): F. Fortuny de Heredia ven a Cecilia d’Aragó i de Cabrera la 
torre Bell. “F. Fortuny comanador de las alcaldies de Miravet i de Cantanella. 
Cecilia d’Aragó i de Cabrera era vídua del comte Bernat de Cabrera, vescomte de 
Bas.””Ven Ramón Bertran com a procurador de Joan de Castelló que era 
procurador de F. Fortuny de Heredia, a Cecília d’Aragó i de Cabrera tota la casa i 
torre de Bell. amb totes les seves pertinències.   

 Doc 14 (12-4-1569): Lluís Enríquez de Cabrera entrega possessió a Francesc 
Cassador4. “procura que substitueix Gregori de Salazar a Jerònim Montagut, 
canonge de la seu de Bcn, per entregar possessió de Bell. a Francesc de Cassador.   

 Doc 15 (26-8-1600): Maria de Gualbes i Coll demana que se l’adjudiqui l’heretat i 
bens de son pare Jaume Josep Coll. “Maria de Gualbes i Coll, muller de Francesc 
Bonaventura de Gualbes i filla de Jaume Josep Coll, notari”. 

                                                                                                                                                 
1569) F. Cassador per títol de compra feu a Lluís Enríquez de Cabrera, duc de Medina. (31-10-?) Lluís de 
Cabrera mort passa la propietat a Bernat Cabrera; B. Cabrera per llegat a Cecilia d’Aragó i Cabrera, sa 
muller en testament. (11-2-1446) A Cecilia per compra feta a Ramón Bertran com a procurador de Joan 
Castelló del lloc de Borados. (30-6-1441) Joan Castelló per reconeixement feta per Francio Desvalls. (12-5-
1441)  Francio Desvalls per compra a Eleonor deCervelló, vídua d’Anton de Luna. 
 Img. 2377: (30-10-1424) Eleonor de Cervelló compra a Francesc Darinyó, secretari del rei. (25-7-
1424) Francesc Darinyó per donació del rei Alfonso IV. (17-8-1422) La reina Margarida, vídua del rei 
Martí, feu donació de la torre de Bell. a Francesc de Vilanova. (13-10-1408) El rei Martí per compra a Joan 
de Fivaller com a procurador de Margarida, muller de Pere de Font i de Eufrazina de Font, muller de Joan 
de Fivaller, de dita torre de Vallblanch, i desprès dita de Bell. En poder de Bernat Metge, secretari del rei. 
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 � Img. 2374: (8-1570) Francesc Cassador  posa treballadors per fer la comanda de la font de Bell. i 
cavin la canonada i la caseta de la font fins a la mare de la mateixa font. Hi ha 9 espiralls. De l’últim 
espirall més a prop de la casa fins al cantó de dita casa de Bell. se troben dos piques de pedra, la una de les 
quals prop de l’espirall te dos forats, un per anar l’aigua a la del cantó de dita casa y  a la cuina de baix, i 
l’altre per la cuina de dalt.  
 



 Doc 16 (18-3-1678): Joan Bonaventura de Gualbes i de Copons suplica ser 
declarat hereu, fet que se li concedeix. 

 Doc 20 (20-11-1747): sentència on Antón Vilana i Cordellas és condemnat a 
dimitir de la torre de Bell. per que es troba derruïda e inhabitable. Bell. s’entrega a 
la comunitat de S. Just i Pastor. “Possessió de la torre de Bell. que entrega Francio 
Torrents com a procurador de Anton Vilana a la R. Comunitat de S. Just i S. 
Pastor. 

 Doc 21 (19-9-1742): Anton Vilana queda condemnat a perdre l’heretat de Bell. a 
favor de la comunitat de S. Just i S. Pastor. “Possessió de quatre mujades de terra 
de Bell. prop de Betlem que prengué la comunitat”.  

 Doc 84 (26-4-1602): Estefania de ha fet obres de considerable cost en Bell. per 
cobrir-les li fa falta un censal de 400 mil ll. “Estefania de Cassador vídua de Pere 
Pau de Cassador, canonge de la Seu”. “Llicència que concedí el veguer de Bcn a 
Joan Bonaventura de Cassador y Estefania, cònjuges, per a crear un censal de 
preu 40 ll. per a pagar les obres necessàries que devien fer-se a Bell”.  

 Doc 85 (19-4-1361): distribució de les aigües d’un torrent dins de la parròquia de 
St. Gervasi. Es cita Vallblanch o Vallblas. “Aigües del torrent de St. Gervasi 
concebudes al senyor de la casa de St. Gervasi, tres dies i nits, a Pere Bertrallans 
per el mas Vallblas o Vallblanch, per establiment fet a la Sra. Bartomea. 

 Doc 86 (3-2-1568): Antón Balla Pages entrega les claus de les cases de Bell. a 
Salazar com a procurador, per Enríquez de Cabrera. “Possessió de Bell. que 
prengué Gregori Salazar per en nom del procurador del Exc. Lluís Enríquez 
Vescomte de Cabrera i Bas”. 

 Doc 90 (6-2-1612): Donació d’aigües que passen per Collserola. 
 Doc 93 (1-4-1612): acord entre el propietari de Bell. per evitar plet per les aigües 

amb la casa Ferrer. “Josep Ferrer Doncell, director de la Real Audiència, i Anna 
Ferrer d’una banda; d’altre banda Joan de Paguera i de Cassador (casa Bell.), per 
evitar plet entreparents. Dins la font de Bell. construïren una caseta tancada amb 
clau, dins de la qual han disposat dues piques de pedra, la una en la mateixa 
canonada que dona l’aigua designada a un canó de bronze, i l’altre pica està 
contigua i més baixa que la primera.” ”Concordia de J. Ferrer Donzell i Anna 
Ferrer i sos cònjuges a Joan de Paguera i Anna Paguera i Cassador, també 
cònjuges, sobre les aigües que discorren a Can Ferrer i a Bell.”.   

 Doc 97 (7-2-1612): Aigües pels Ferrer. 
 Doc 103 (  ): concòrdia de la  R. Comunitat de St. Just per les aigües de Bell. 
 Doc 113 (3-2-1711): testament de Joan Ferrer Gualbes de Bonaventura i Copons, 

qui deixa Bell. i la mina al R. de S. Just i Pastor. 
 Doc 115 (22-4-1749): censal d’Anton de Paguera i de Vilana per a pagar a la 

priora de Junqueres 700 ll., per això ven al Presbíter de St. Just i Pastor els cens 
sobre Bell. “Anton Paguera i Vilana ven a la comunitat de St. Just un cens de 250 
ll sobre Bell., per preu de 1985 ll”. 

 Doc 124 (2-3-1662): Josep de Paguera estableix a Joan Bonaventura de Gualbes la 
torre de Bell. “La torre de Bell. enterament derruïda per motiu de les guerres”. 
“Establiment que feu Josep Paguera, fill de Lluís de Vilana, de la torre de Bell. a 
Joan de Gualbes, fill de Rafael Bonaventura de Gualbes” 



 Doc 126 (19-10-1670): Joan Bonaventura Ferrer de Gualbes Donzell concedeix 
treure a Josep Vilana i Paguera 600 ll.  

 Doc 127 ( ): anotacions al llibre 
 Doc 199 (20-2-1431): Eugeni, Papa, contesta al bisbe de Bcn per la fundació d’un 

monestir en Ribes. Dona 100 florins. Butlla apostòlica d’unió dels dos monestirs 
de St. Geroni de Bethelm, alies la Murtra, i lo de Vall=Hebron, en lo Palau de la 
Torre de Bell. 
“El monestir de la Vall d’Ebron dona sis monjos. Demanen a Eleonor de Cervelló 
que s’ha ofert a donar a dits priors un palau anomenat Torre Bell. per a que de ell 
formessin la fàbrica d’un nou monestir en dit lloch. Que dita torre abans era del 
rei d’Aragó Martí i desprès passa a domini de dita Sra. Eleonor, disten del 
monestir de Bethelm, alies la Murtra, dues llegües, i del monestir de Vall 
d’Hebron mitja llegua; en la qual torre se troben molts edificis i moltes 
possessions i altres antigues a estes.    

 Doc 383 (17-6-1512): Bell. era propietat de Marianna de Cassador, muller de Joan 
de Paguera, qui concorda amb Josep de Ferrer que aquets cedeixi el dret de varies 
aigües a Bell.  

 Doc 443 (16-9-1749): causa de Jaume de Càncer i de Bellver davant del vicari de 
St. Just per les aigües de Bell. “trasllat de la causa de Jaume Càncer contra el 
vicari perp. I com. De St. Just. En actes de Vicens Simó, not. de la Real Batllia, 
sobre les aigües de Bell.” 

 Doc 449 (3-2-1467): venda on es cita a Bell. i es diu que separa la torre un torrent. 
 Doc 452 (30-3-1495): venda on es cita Bell. a les afrontacions. Es menciona el 

safareig de Bell. 
 Doc 455 (20-2-1490): venda d’una pesa de terra on es cita Bell. a les afrontacions.   
 Doc 460 (30-3-1495): diferents anotacions sobre Bell. 
 Doc 461 (): Resum del llibre5. 
 Doc 732 (24-7-1404): venda de Joan Carvasses i Joanet, son fill, a la Sra. Maria 

Font, muller de Pere Font i a la Sra. Eufrasina, muller de Joan Fivaller un censal 
de preu 1000 sous, son preu 15000 sous. 
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 � Img. 2366: Anotacions del rector Joan Montorsi, prevere i beneficiari de la comunitat de S. Just 
que va treure de l’Arxiu del monestir de Sta. Caterina, de les notícies que tenia un religiós del monestir. 
“Vicenç  Ferrer va entrar a Bcn el 14-6-1408. Martí va manar tropes a Sicilia. Mort de Martí. 
 
 


