
  Casa Corcoll  

Dins el recinte del Castell de Cabanes, i des del 1369, està documentada una casa amb
torre que consta com a propietat de Pere Corcoll, pagès de Cabanes.

Una seva descendent, Gràcia Viu Corcoll i de Ferrer, filla de Francesc Viu Corcoll i de
Jerònima Ferrer, el 1609, es va casar amb Rafael Prat Ferrer, notari i mercader de Banyoles,

per això se la coneix com a Gràcia Prat.
Gràcia va morir el 8 de març de 1642.

Rafel i Gràcia van dues filles:

1) Anna Magina, l'hereva, que es va casar primer amb Domingo de Montrodon, de Vic i
després amb Francesc Despuig i es va quedar a Cabanes. El 1680, la seva filla, Francesca
Despuig i Prat, després d’enviudar d’Antoni Padern, va contraure matrimoni, amb el donzell
Francesc de Carreras i Raguer

2) Rosa, que es va casar amb Josep Agustí Tor Bagur i Carles, mercader de Torroella de
Montgrí

  Inventari de la casa  
(data: mitjans del s. XVII)

Primo tota aquella  casa gran  dita  de  Corcoll  ab  sos  patis  scituada dins  lo  Castell  de
Cabanes en la qual estava Gratia Prats lo temps que mori

en la entrada de dit mas
Pº dos rodas de carreta dolentas y foradadas
IP. dos caÿrats
IP. algunes trenta y sinch teulas
IP. devant lo mas tres vaccas un brau y una badella

Pº en la sala gran
Pº un boffet vell
IP. dos coffres o caxas dolentas lo hu sens clau buits
IP. quatra cadiras de rapos (de repòs) dolentas tres de migenceres
IP. una cadena comuna dolenta

En una cambra junt dita sala a la part de solixent
Pº un llit de pilars molt dolent ab un matalas dolent una flassada de draps y una marfega
dolenta
IP. una cadira de rapos dolenta

en altra cambra de tremuntana deja? la rexa de solixent
Pº un llit de camp vell ab una marfega un matalas dolent dos llansols usats una vanova
encotonada tot dolent un cofra gran ab panÿ y clau en lo qual se ha trobat lo seguent
Pº una vanova blancha de coto dos lliuras poc mes ho menos
IP. altre cofre vell sens panÿ ni clau en lo qual noÿ ha res dintra IP. sis catifas tals quals y dos
de dolentas un cortinatje de llit de drap de llana noronjat (noranjat equival a naranjat o
sigui de color groc clar com de taronja) sens guarnir ab vuÿt pessas usat altra caixa ab panÿ
y clau y quatra calaxos dintra dintra a qual hi ha la seguent tres lliuras de lli sensa filar item
un morter ab ma tot de coura majanser (mitjà, mitjancer ...??)



En altra cambra ab finestra que mira a sol ponent ratxada (amb reixa....?)
IP.  un cofra pintat ab panÿ sens clau ab quatra claxos dins lo qual hi ha un guarniment de
llit de filÿpua (filÿpua podria ser: Drap de fil molt gruixut) ab tres pessas dolent
IP. altre guarniment de llit de ret (de punt de malla) ab set pessas usat Item un entorn de llit
de ret repu (amb repunts ?) Item quatra sponeras (tela amb què es cobria l'espona o costat
del llit) de seda vermella dolentes Item altra caxa sens panÿ y clau ab un gerro de terra ab
olivas dintra Item altra caxa buida sens panÿ ni clau Item altra caxa sens panÿ ni clau buida
Itemun llit ab pilas y marfega dolenta un cortinatje de drap vert y dos coxins y dos coxineras
dolentas  Item un mirall  Item un candelero de llauto Item una catifa  dolenta Item altre
candelero de llauto

Item al estudi de dita sala dins lo qual se ha trobat lo segt. 

Pº deu bacinas de llauto y una de stany Item dos candeleros de llauto lo hu gran y laltra llis
Item dos  tostorradoras  una  cobertora  Item un  caso  a  un  manech  de  aram Item dos
cobertors de alembirc (alambic, parell que serveix a la destil·lació) dolens Item dues spasas
dolentas sens beina Item alguns trossos de ferro dolens Item tres olles de coure dos de
mitjanseres dolentas y trancadas y de gran talquala Item altres tres olles de coure patitas
vellas IP. Tretsa caragols de llit rovellats Item altra olla de coura gran dolenta Item una
arquimesa  (Moble  compost  d'una  taula  i  un  cos  superior  amb  molts  de  calaixets  i
compartiments per tenir-hi papers i coses valuoses) dolenta ab panÿ y clau ab paper dintra

en la sala petita dintra la qual hi ha lo seguent

Pº un bufet dolent ab dos banchs de spallera (amb respatller) tals quals Item altres dos
banchs de spallera molt dolents Item una cadira de rapos tal qual Item altra cadira dolenta
comuna

Item altra cambra a la part de mitxdia dita la cambra noua dintra la qual hi ha lo
segt.

Pº un llit tot desgornit y de ningun profit en lo qual hi ha una marfega dos llensols dolents
ja capgirats Item un bufet dolent Item una cadira dolentisima IP. sis quadros dolents sens de
ningun valor

IP. altra cuina dintra la qual hi ha lo segt

Pº  un  scon ab  taula  usat  Item dos estes  (asters,  cavallets)  y  un  ast  dos  palas  y  dues
forquetas tot de ferro ja dolent IP. un banch dolent IP. una olla de coura ab unas llevas ja
usadas Item una copa de aram molt dolenta IP.  un canter (càntir)de aram migenser usat

IP. una vera cuÿna dintra la qual hi ha

una farinera tal qual Ite. desavuiyt (divuit) plats de estanÿ con (son?) quatra grans dolens ÿ
los  demes tembe dolens  ÿ patits Ite  tres paellas  miganceras  dolentas  IP.  dos de petitas
tambe de aram sense anansa ni broch Item una olla de coure migancera y altra de petita
tambe de coura IP. una graxonera de aram Item una copa de aram dolent IP. altra copa de
aram dolenta Ite. quatra culleras patitas y una de gran totas de plata y un got tambe de
plata de pes             Item una mitja bota IP. un ast y dos orellons bons de ferro

IP. al reboster dintra lo qual hi ha lo segt

Pº un fugo (fogó) de aram dolent Item uns noulers (aparell de fer neules) IP. una serra de
llar Item dos gerros de tenir oli dintra lo qual hi ha quatra quartos de oli

IP. en lo graner dintra del qual hi ha

una cortera de mastall (mescla de diferents espècies de cereals) tres garbells IP. en lo terrat
ab una sort (piló) de fusta



en lo seller dintra del qual hi ha lo segt

Item un carratell (carretell: barril petit, que oscil·la entre un càntir i una càrrega de cabuda i
serveix principalment per tenir vi) dintra lo qual hi ha un poch de vinagre Item altres quatra
carratells buits IP. altra carratell a mitja bota de vi poc mes o manco IP. altra carratell ab dos
botas de vi vermell dolent sen poder sen veures

Item en altra instantia prop los torongers

ab una tina de quinsa o setze carregas poc mes o manco tambe dolenta

IP. en la cuina baxa dintra la qual hi ha lo seguent

Pº una pastera IP. una parola dolenta IP. una samal IP. dos plats de estanÿ IP. una cassa (vas
de metall proveït d’un mànec que serveix per a escudellar) de aram dolenta IP. en la vila de
torroella de montgri dit mº Bagur te nou bacas compresas alguna vadella

Pº una cadena de or ab una baga de fil rodo de or de deu doblas malla menuda de pes de
tretsa onzas  y  tres  argensos  (una setzena  part  d'una  unça)  IP.  duas manillas  (braçalet)
doblas rompudas de or de pes entra totas dos de una onsa y quinsa argenseos IP.  un
apratadero (collaret??) de or que hi ha quaranta dues pessas y mitga ÿ una de grosa tot de
or de pes entre tot de tres onses set argensos

Item un pellicano? de or ab una perla molt grossa y un johell (joiell, joia?) de or ab mes
perlas y una pedra al maig y am mes pessas de or y aprataderos y pessas vellas de or con
guarnicions de perlas aparataderos y altras differents pessas en que hi ha quaranta y una
vermelleta de pes entre tot de onze onzas manco un argens

IP. una scudella (vas, bol) unas spauallidoras? y altres pessetas (peces) y trossos de plata de
pes de devuyt onsas entre tot

IP. uns grans de plata de pes de dos onsas y miga ÿ quatra argensos

IP.  una  tronja?  de  or  amb amasitas  (amatistes?)  y    son  estadas pesadas por  uns  ...
argensos ???


