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Segons es pot deduir deis pocs inventaris
coneguts fins ara de béns de notaris vilarealencs i del coneixement de la practica usual,
les escrivanies s'ubicaven a les vies i places
públiques principals de la Vila, atesa la relació
estreta i directa que la seua finalitat contractual deis negocis jurídics privats tenia amb el
trafic mercantil (I).
L'escrivania deis Gil radica a unes cases
situades y posades dins los murs y en la plasa
de la iglesia de la dita vila, conformada de un
costat ab casa de Berthomeu Nunyes, Di octor J
en medecina, de altre costat ab casa Jaume Blai
Matamoros, carrer damunt en mig defront ab
la abadia de dita vila, dita pla enmig.
L'activitat professional d'aquesta dinastia
de fedataris públics comen~a, probablement,
amb Lluís Gil (1425-1491) (2).Aquest notari
publici Villeregalis havia fet I'aprenentatge de
la funció notarial treballant a I'escrivania de
Guillem O~ello (3\Aquest aprenentatgepractic,
adquirit exercitant-se al costat del notari i deis
escrivents (morando in arte), és requisit imprescindible per a ésser admes a I'examen de
notari. Així, despres de vuit anys de practica
assumeix I'autoria de I'instrument en sentit
jurídic i comen~a a donar fe de les actuacions
escripturades com notari public (4\
De fet, I'ensenyament de la ciencia notarial, que tenia com a focus teoric d'expansió la
universitat de Bolonya, es donava usualment ~
les escrivanies notarials. Així les escrivanies
es convertien
en veritables
centres
d'aprenentatge i estudi.
Dintre del cursus honorum ascendentde tot
notari (aprenent, escrivent (5),escrivent jurat,
notari substitut, connotari), el qual consistia,
basicament, en l'extensió material del negoci
jurídic escripturat en les diferents fases del
procés de redacció de I'instrument notarial, la
seuafunció era purament auxiliar. Tanmateix,
ultra aquesta labor basica cal pensar en una
actuació for~a diversificada: atendre els clients,
prendre declaracions, tenir cura deis protocols,
registres i Ilibres de I'escrivania, servir de
testimonis en els instruments... Amb la qual
cosa s'aconseguia una doble preparació i
coneiximents: d'una banda, d'escriptura
(ca1.1igrafia)i gramatica, tant en catala com en
Ilatí; i, d'una altra, de la tecnica sobre la redacció
del text, auxiliats en aixo pels nombrosos
formularis existents.
És evident que el bagatge formatiu princi~
pal per exercir I'art de la notaria I'adquirien
mitjan~ant la practica en les tasques d'extensió
i redacció deis documents. Aquest tipus
d'aprenentatge encara avui es molt facil de
trobar en nombrosos exercicis ca1.1igrafics
realitzats pels aprenentsi escrivans als mateixos
protocols (a les cobertes, als fulls de guarda o
en el seu interior), com també als fulls solts
que constitueixen la paperassa para1.1ela.Eis

temes d'aquests exercicis són, principalment,
noms de persones, invocacions religioses,
Iletres, aforismes, versos, dibuixos que
demostren soltura de la ma i, sobretot, cli:tusules
i fórmules jurídiques.
Despres vindri:t I'exercici de la professió
com escrivent jurat, connotari o notari auxiliar
(exercint normalment fora de I'escrivania, en
protestacions,
requestes, notificacions,
presentació de Iletres i actes similars,
despla~ant-se a les localitats de la rodalia per
recollir encarrecs,redactar cedulesper comissió
del notari), fins ser declarat en examinatura apte
i idoni per a I'exercici de I'art de la notaria i
poder-hi donar fe pública. En el cas deis Gil, a
I'escrivania familiar.
Així podem veure com el seu fill, malgrat
que Ilatinitza el seu nom de Lluís (Ludovici)
(1491-1503) segueix el mateix cursus honorum
ascendentque son pare. El mateix faran els seus
nets: Pere (1503-1529) i Lluís (1503) i els fills
d'aquests: Pere Gil (1529-1537), fill de Pere, i
Pere Antoni Gil (1537-1570), fill de Lluís.
I. Una escrivania medieval al segle XVI
Devia ésser usual que la scribania,
scriptorium, botiga o operatorium s'ubiqués en
la mateixa casa on vivia el notari, a una de les
estances (studi) de la planta baixa. Ara bé,
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també era freqüent que alguns fedataris,
especialment els de major activitat contractual
hi destinessin un habitatge propi, empla9at en
un lloc més idoni que casa seua. Aquest és el
cas, per exemple, del notari Miquel Avinent,
qui treballava en domo vocata lo scriptori (6).I
al considerar, a més, les escrivanies portatils
(taulells o pergulae i taula de pi plegadisa ab
ses tisores), que es co1.1ocavena la via, pla9a
pública o lloc on escripturava el negoci, per tal
que els notaris poguessin realitzar la seua
activitat d'escripturació de manera ben directa.
S'ha d'esmentar, a més, el costum deIs
notaris, general a tot Occident, de tenir taulell
obert al carrer, fet que perdurara fins el segle
XVII. Aixo constitula la prova material del caire
públic de la funció que desplegaven. I, per
aquesta raó, als notaris reials i de manament
(notari publici, publici Regia autoritate notar ii)
els fou prohibit de treure taulell extra porta le
domorum predictorum. Malgrat que ja el 30 de
maig del 1368 tots els notaris de la Vila obtenen
acord del Consell pel qual havien d'ésser
reconegudesplenament les seuesintervencions
o la deIs procuradors per ells nomenats
(connotaris, notaris substituts) a qualsevollloc,
sovintegen els conflictes entre aquestsi aquells
com Guillem 0gello, Jaume de Santvicent,
Regia autoritate notari publici per totam terra
et dominacionem excelentissimi domini Regis
Aragonum, o Lluís Mascarell, publici Regia
Valentinaque autoritatibus notari Civitatis et
Regni Valencie, ac per universam terram.
Tampoc no es pot oblidar la funció deIs
notaris a l'escrivania del Consell, on cal fer
esment del notari e procurador Marc Calaceyt
(1371); ni la seua intervenció com a síndics a
Corts, on cal remarcar les importants tasques
encomanadesals Mascarell: Lluís com collector
deIs serveis al rei aprovats a les Corts de Mon9ó
dellSS2 i Hieronim Marc com síndic a les del
1604 (7).
'2. Mobles i estris de notari.
Eren elements imprescindibles en tota
escrivania, primerament, els mobles i estris
necessarisper al desplegament de la funció: un
taulell o escriptori per al notari, tauletes
auxiliars, cadires noves de cuiro, fusta o de
volta, arquibancs i bancs per als escrivents i
els clients, faristols per llegir o copiar
instruments, arquesper custodiar els pergamins
(caxons de dos caxons amb panys y claus), i
lampadesde ferro o altre material, prestatgeries,
com també elements sumptuaris: un retaule de
la conseptio, uns agnus grans guarnits defusta y lo peu de una figura de os, una estoreta
redona, una canalobre ab sa antorchera (8).
Destaca en qualsevol inventari post mortem
les materies necessaries per a l'escripturació,
com paper per confeccionar les cedules i els
registres, pergamins per estendre i expedir les
cartes originals in mundum, plomes de escriure,

papers assecants,tinta i barrilets per contenirla (ampolla guarnida de tenir tinta de palma),
tinters de plom o de vidre de diferent capacitat,
tinters areners, ultra instruments complementaris, pero imprescindibles per a la seua
funció, com balances per pesar monedes (un
peset de pesar or ab tot son aparell y capseta),
pesos, punxons amb marques de mercaders,
compaset, baynots ab ses tisores,
3. L 'arxiu i la biblioteca de I'escrivania
L'arxiu el formaven els manuals i els Ilibres
notarials que produ.ia el notari en l'exercici de
la seua activitat (huyt anyades de actes
comensant en lo any MD cetanta (1570), dos
de cetanta tres (1573), Ixxiiii (1574), Ixxv
(1575), Ixxvi (1576), Ixxvii (1677), Ixxviii
(1578) y corrent MD cetanta nou (1579), deis
qua(s anys los quatre y primers estan en
prottacol y los altres quatre en rebedo), com
també els registres deIs seus antecessors, els
quals li havien pervingut d'acord amb els sistema de traspas deIs protocols a la baixa Edat
Mitjana, impregnat d'un arrelat caire patrimonial. De fet, més enlla del sistema recollit en
textos legals (basat en les disposicions
testamentaries del mateix notari o, en el seu
defecte, en una acció supletoria per part del
Justicia de la Vila), es produi:en incompliments
i abusos, mercat del paper, compra-venda de
llibres, traspasosil.lícits a fill i parentsdel notari
sensetitol. Aquests desgavells eren justificats
per la propietat útil que detenien els notaris
sobre els protocols, reflectida sobretot en el
guany que obtenien de l'expedició de copies de
les escriptures.
A més, cal no oblidar tota la paperassaque
es generava al voltant de la redacció de
I'instrument notarial, com cartes, notes d'avís,
bitllets breus, peticions deIs clients, cedules,
minutes..., part de la qual ens ha pervingut a
les bosses de les cobertes deIs registres. Cal
considerar també les mateixes escriptures del
notari, generalment cartesoriginals en pergamí,
sobretot de propietat o de domini, que figuren
en els inventaris post mortem i que formaven
part de l'arxiu privat del fedatari.
D'altra banda, la biblioteca de l'escrivania
acomplia di versesfinalitats. Era necessariatant
per la formació continuada del notari com per
solucionar les qüestions jurídiques més
complexes plantejades en l'escripturació deIs
contractes. Pero, sobretot, era útil per a la
formació teorica, sempre subsidiaria de la
practica, deis escrivents i aprenents que
treballaven a l'escrivania notarial.
A tota biblioteca d'escrivania, fins i tot a
les numericament més pobres (cas de la de Pere

Antoni Gil, que tant soIs tenia tretze títols,
venuts per 26 sous) hi eren impescindibles,
primerament, els Ilibres de caire jurídic,
especialment els relatius a l'art de la notaria,
els formularis i els relacionats amb la correcta
escripturació: ars notariae, fonnularium i ars
dictandi, útils per a l'exercici de la funció notarial i per I'adoctrinament
d'escrivents i
aprenents. A diferencia del que s'esdevingué a
Castella, als Pai:sos Catalans es produí una
introducció ben matinera i efectiva deIs ars
notariae. Tots els inventaris de notaris palesen
l'existencia d'obres de dret notarial. Hi trobem
gairebé tots els tractats classics: la Summa artis
notariae, el Tractatus notularum, la recesió
Apparatus, anomenada Aurora o Meridian, i
el Flors testamentarum de Rolandino de
Passageri; l'Ars notariae de Salatiel; la recesió
de la Summa de Pere de Boateres.
Aquests tractats de caire doctrinal es
completaven amb obres de tipus auxiliar com
els formularis, que contenien molts deIs
suposits i de les clausules indispensables per la
correcta escripturació d'aquells documents de
certa complexitat jurídica. Al costat d'aquests
repertoris de models (en el cas del notari Gil,
trobem ars dictandi: tractats o notes de
gramatica i d'ortografia), que ajudaven a una
major correcció gramatical, precisió logica i
propietat estilítica. Cal dir que no hi faltaven,
en aquestesbiblioteques, altres obresjurídiques
de caire més general, especialment manuscrits
de dret roma, processal i canonic, a més de dret
catala" Respecte d'ells, destaquem ara només
la forta presencia de la recepció romanista,
reflectida en la recensió de les obres de Justinia,
com també l'evidencia de reculls legislatius del
pais: Ileis gotiques, furs, constitucions,
ordinacions i estatuts, privilegis.
Al costat d'aquesta abundant literatura
professional (un cabils de llibres es anomenada
en I'inventari post mortem de Gil), trobem
llibres de tipus religiós i eclesiastic (els més
freqüents), d'historia (histories troianes, antics
reis), de ciencia (medicina) i d'autors classics
grecs i llatins, com també de la literatura llatina
cristiana i medieval, i d'alguns en Ilengua
seneca, Plaute,
'rvemacla,
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Malgrat que la catedra de l'art de notaria
de la Facultat de lleis i canons de Valencia, que
hi va funcionar entre el 1521 i el 1595, fou la
primera que es va fundar en una universitat hispana, el magre fons bibliografic de PereAntoni
Gil fa sospitar uns origens en l'art semblant als
de tots els seus avantpassatsnotaris.
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(I) Als Padrons de bens, trobem totes les
escrivanies documentades als segles XV i
XVI al quarter del carrer Major.
(2) Les dates cronologiques recullen I'activitat
notarial documentada.
(3) El seu cursus honorum amb 0gello es
documentat en nombrosos testimonis
d'escripturacions deIs anys 1425-1433.
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