
06. Correspondència i escrits personals Data  Sig. top   
Cartes i alguns comptes de Jaume, Llorenç, Josep i Macià Barrera 1712-1765 04.01/01 
Cartes i papers del canonge Joan Barrera; 9 documents 1712-1736 04.05/01 
Papers diversos del canonge Barrera (inclou 2 escriptures not.) 6 docs. 1736-1753 04.05/03 
Papers de coses que havia cuidat el canonge Barrera de diferents 
particulars: inclou 3 llibretes i 4 papers; total 7 documents 

1648/1780 04.06  

Llibreta manuscrita en llatí: “Titulus octabus quibus alienare licet vel 
non...”, escrit reaprofitant fulls del llibre “Villancicos que se cantaron 
en el real convento de Sta. Catalina de Barcelona, 1708”, 128 pàgs. 

c. 1708  07.07  

Papers pertanyents al canonge Llorenç barrera (notes i rebuts) 8 docs. 1710-1760 05.01 
Llibreta índex de la biblioteca del canonge Joan Barrera Barnils, 
canonge de Vic; 17 folis=34 pàgines 

s.XVIII 05.04/01 

Carta d’Anton Comesna, amic i cosí de Jaume Barrera Barnils en la 
què li parla d’una noia que va a Missa a Mollet del Vallès; 28-3-1725 

1725 04.02/02 

Document relatiu a Magdalena Bataller, natural de Sant Pere de 
Vilamajor, que s’ha de casar amb Joan Baptista Carrera; 5-7-1767 

1767 13.03/01 

Cartes i instàncies de Joan Baptista Barrera; 5 documents o papers 1769/1802 04.03 
Escrits de Baptista Barrera i Nadal; inclou un remei contra la ciàtica i 
el reumatisme: 9 documents 

1774/1795 03.02/07 

Cartes, quasi totes escrites des de Barcelona i Tarragona; 23 cartes 
(algunes inclouen la resposta datada a Teià) 

1783/1818 13.01/01 

Carta datada a Roma el 16 de gener de 1793 signada per Francisco 
Rodriguez; dos exemplars amb el mateix text (parla d’un motí) 

1793 13.01/02 

Cartes datades a Pamplona el dies 19 i 29 de juny de 1793 1793 13.01/03 
Cartes i altres documents de Jacint Barrera Bataller; 16 docs. 1802/1819 14.05/03 
Carta datada a Alcalá (de Henares?) el 23 de març de 1808 1808 13.01/04 
Carta enviada a Pablo Vila de Vilassar per Joan Boquet on es parla 
d’un suposat profeta que es troba a la presó de Camprodon i que 
augura la desaparició del dimoni d’Espanya i altres possibles fets 

c. 1813  13.01/05 

Servei militar: document que acredita l’exempció de Magí Barrera i 
Arenas del servei militar, lliurat per la Diputació de Barcelona 

1874 10.04/05 

Servei militar: instància sol·licitant que Jacint Barrera no sigui 
declarat pròfug, atesa la seva malaltia 

1874 10.04/06 

Documents de Gabriel Barrera Boquet: una carta de G. Barrera a Magí 
Barrera (Teià, 14-7-1877) i un escrit en castellà sobre ortografía 

1877 14.05/01 

Impressions d’un viatge a Terra Santa; mecanoscrit de 14 folis escrit 
per Lluís Barrera; va amb un carnet imprès de la I Peregrinació a 
Terra Santa, Hospitalitat de Nostra Senyora de Lourdes de Barcelona 

1935 16.01 

 


