FONS CAL SILLÉ

[ÀREA D’IDENTIFICACIÓ]: CAT-AMCS-702
[NIVELL DE DESCRIPCIÓ]: Fons
[VOLUM I SUPORT]: Pergamí, paper 0,2 ml
[NOM DEL(S)PRODUCTOR(S)]: Famílies Esteve (1582-1771) i Oms (1699-1832)
[HISTÒRIA DEL(S) PRODUCTOR(S)]: El primer protagonista de la documentació d’aquest
fons és Roc Cers, de Sant Andreu Salou, casat amb Miquel Esteve, cognom que adoptaran els
descendents per la seva condició de senyora útil i propietària de l’heretat Esteve. Es veu, a
través dels documents, que la família Esteve s’establí a Cassà i que eren masovers del mas
Falgueres, situat avui al veïnat de Mont-roig, tot i que en l’època de la documentació formava
part del desaparegut veïnat de Perles. Gairebé un segle més tard, els descendents compraren una
casa a la vila, prop de l’església, i hi establiren la residència. L’altra família, els Oms,
procedents de Montnegre, s’establiren al veïnat de Llebrers, des d’on, durant la segona
generació l’hereu es vengué casa i terres al seu germà. Aquest va continuar vivint a Llebrers,
mentre que ell, igual com els Esteve, va traslladar-se a la vila, on va adquirir una peça de terra al
lloc anomenat les Illes. El fons permet resseguir la formació i estratègies del patrimoni d’unes
famílies que, pel que es pot deduir dels documents, van aconseguir situar-se en una posició
social força remarcable.

[HISTÒRIA ARXIVÍSTICA]: Sembla que la documentació s’hauria conservat en unes
dependències de l’Ateneu Cultural, entitat recreativa i cultural que, durant la tercera dècada del
segle XX tenia la seu social en unes estances del cafè Cal Sillé, del carrer de la Mel de Cassà de
la Selva. Posteriorment va ser conservada per la família Maymí, de Vic, fins al 2006..

[DADES SOBRE L’INGRÉS]: La documentació va ser donada a l’Ajuntament de Cassà de la
Selva per la família Maymí, de Vic. La proposta d’acceptació de la donació es va fer el 8
d’agost del 2007 per Narcís Maymí i Coloreu.

[ABAST I CONTINGUT]: Aquest fons patrimonial consta de 50 documents que van de l’any
1582 al 1832. Abasten un període de 250 anys d’aquest patrimoni agrícola cassanenc, si bé hi ha
un predomini cronològic dels segles XVII i XVIII. Els documents esmentats fan referència
bàsicament a dues famílies diferents, Esteve i Oms, que entre elles a la documentació presenten
una sola relació consistent en la venda que un Esteve fa a un Oms d’un petit tros de terra a la
vila de Cassà. El grup de documents que formen el fons són els més comuns en les transaccions
familiars de l’època: capítols matrimonials, llegítimes, definicions, testaments, compravendes...
Cal ressaltar el contingut de dos quaderns (45 i 46) que permeten copsar les transaccions i
adquisicions diàries de productes consumits per alguns convilatans i gent de localitats veïnes.

[SISTEMA D'ORGANITZACIÓ]:

La documentació del fons està agrupada en un sol nivell del quadre de classificació de fons
patrimonials (Documentació familiar i patrimonial) de l’ANC. Tots els documents van ser
classificats per ordre cronològic amb una numeració correlativa de l’1 al 50. Joaquim Mundet
va numerar amb llapis les línies de text dels pergamins documentals per facilitar la comparació
de l’original amb la transcripció feta per ell mateix. Pel que fa als documents notarials en paper,
també s’hi va intercalar el número de pàgina corresponent. Actualment s’ha fet una revisió del
fons i un inventari a nivell d’unitat documental simple incorporant els intervinents a la
descripció.

[INFORMACIÓ SOBRE AVALUACIÓ, TRIA I ELIMINACIÓ]: La documentació és de
conservació permanent.

[INCREMENTS]: No se’n preveuen,

[CONDICIONS D'ACCÉS]: Accés lliure.

[CONDICIONS DE REPRODUCCIÓ]: Només es pot reproduir amb càmeres fotogràfiques. No
es pot utilitzar impressores ni escàners.

[LLENGÜES I ESCRIPTURES DELS DOCUMENTS]: Català, llatí i castellà.

[CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES I REQUERIMENTS TÈCNICS]: Els pergamins han estat
restaurats i en general la documentació en paper es troba en bon estat.

[INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ]: Inventari del fons. Estudi i transcripció de Joaquim
Mundet (bibliografia, UI D-70).

[EXISTÈNCIA I LOCALITZACIÓ DELS ORIGINALS]: Els originals es troben a l’AMCS.

[EXISTÈNCIA I LOCALITZACIÓ DE REPRODUCCIONS]:

[DOCUMENTACIÓ RELACIONADA]:

[BIBLIOGRAFIA]:
Mundet i Creus, Joaquim. Recull d’escriptures de l’arxiu Maymí / Mariné. Treball inèdit.
ACMS. Desembre 2006.
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[FONTS]: Inventari i bibliografia

[REGLES O CONVENCIONS]: NODAC

