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(Testaments del segle XIX) 

Arxiu Parroquial de Sant Feliu de Codines 

En nom de Deu Amen. 

Jo Joan Mota pagès, y en el dia Capità de la forsa armada del Comandant Militar Dn. Bartomeu 

Posas, natural de la Vila de Guimerà, Bisbat de Tarragona, y Corregiment de Lleyda, fill llegitim 

y natural de Joseph Mota, també pagès de dita Vila, y de Antonia Fusté conjuges defunts, 

trobant-me en Capella per ser fusellat lo dia present, per disposició de Sa Excelència el Sr. 

Capità General de esta Provincia de Barcelona, y ab lo permís de Don Joseph Devico, 

Comandant del Destacament de la present Vila de Sant Feliu de Codines, y en virtut de dit 

permís, ordeno lo present meu y últim testament, ab lo qual elegesch en marmessors y 

curadors y del present executory, a Maria Teresa  Jené, carissima Muller mia, a Maria Mota 

germana mia, a Joseph Bargadà y Francisco Farré, vehins de dita Vila, als quals suplico cumplen 

tot lo que per mi baix trobaran disposat. 

  

Primerament, vull que tots mos deutes sien pagats, constant legítimament. 

                 Elegesch la sepultura al meu cos fahedora, en lo fossar de la present Parròquia 

de Sant Feliu de Codines. 

  

Item. Vull y mano que dits mos marmessors, lo més prest los sie possible, me fassian dir y 

celebrar un ofici, ab asistencia de dos sacerdots, y dos centes misses, de Caritat set sous y sis 

diners quiscuna, celebradores en lo Altar de Nostra Senyora del Roser, Altar del Sant Cristo, y 

Nostra Senyora dels Dolors, y sis en la capella de Nostra Senyora de la Bovera, tots de dita 

Parròquia y Vila de Guimerà. 

  

Item. Deixo y lego per tots los drets paternos a Joseph, mon fill, y de dita Maria Teresa Jené 

Muller mia, la quantitat de dos centes lliures catalanes, sis camises y dos llansols y una caixa, 

tot nou, pagador en cas de casament, y ab les pagues y termini se convindran ab dits 

marmessors y curadors, y en cas de morir sens deixar successió, sols podrà disposar de la 

quantitat  de cent lliures, y tot lo demés tornarà a mon hereu, y mantingut per mon hereu en 

tot lo necessari, treballant a son favor. 

  

-Item. Per iguals drets paternos, deix y lego a Antonia donzella, filla mia, y de dita Maria Teresa 

Jené, Muller mia, la quantitat de dos centes y cinquanta lliures catalanes, dotze camises, tres 

vestits nuvials, y una caixa, tot nou, pagador en cas de casament, y ab les pagues y termini se 

convindran ab los dits marmessors y curadors, y en cas de morir sens deixar successió, sols 

podria disposar de la quantitat de cent lliures catalanes, y tot lo demés, tornarà a mon hereu, y 

mantinguda en ella en tot lo necessari, treballant lo que puguia a favor de mon hereu. 

Item. Deixo Senyora majora y plena usufructuaria de tots mos bens, a dita Maria Teresa Mota 

y Jené, y en les que del producto de mos bens no poguia viurer ab la desencia que correspon, 

junta ab la familia, vull que ab la unió de la majoria de dits marmessors y curadors, puguia 

vendrer així perpetuament, com a carta de gràcia, lo que sia convenient. 

    En tots los altres bens meus, mobles e inmobles, presents y venidors, instituhesch hereu 

meu, a mon fill primogènit Joseph Anton y de la dita Muller mia Maria Teresa Jené, y a sos fills 

y filles, ordre de primogenitura entre ells guardat, y en cas de morir sens deixar successió, 

instituhesch per hereu lo meu altre fill anomenat Joseph, y a sos fills y filles, y morint sens 
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deixar successió, vull que sia hereva, la citada filla mia anomenada Antonia, y a sos fills y filles, 

a totes ses liberes voluntats.   

  Revoco, cancel.lo y anul.lo ab lo present meu últim testament, tot y qualsevol altre testament 

y especie de últimes voluntats de que no tinch especie, volent que del present meu últim 

testament, ne sien entregades las copias que demanades ne seran. Lo qual lloho, aprobo y 

firmo de la propia. En la Casa Forta de la present Vila de Sant Feliu de Codines y Bisbat de 

Barcelona, propia de Dn. Pau Enrich de Deu, als set dies del mes de Abril del any del Sor. De mil 

vuitcents quaranta y vuit. 

Essent presents per testimonis, Miquel de Palaudàries, y Dionís Comajoan, tots vehins de dita 

Vila de Codines. 

 Joan Mota   Miquel de Palaudaries, testimoni 

 Dionís Comajoan, testimoni 

Per indisposició del Notari de esta Vila firmo jo, Anton Serrat Pvre. y Vicari de     la dita Vila de 

Sant Feliu de Codines.  

 

 


