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REGESTS DE PERGAMINS I INVENTARI DE REGISTRES
DEL DESAPAREGUT ARXIU PARROQUIAL D'ORISTÀ

EN EL LLEGAT DE JOSEP BACH I XICOY

A la memòria de la senyora
Pilar Bach i Font (a. c. s.)

Els aldarulls previs i la guerra civil de 1936-39 van ocasionar la pèrdua a
no pocs llocs de Catalunya de fons documentals d'indubtable interès històric.
A més de molts de particulars, se'n perderen també nombrosos d'eclesiàstics,
especialment parroquials. Aquest fou el cas de la parròquia de Sant Andreu
d'Oristà (Bisbat de Vic, comarca d'Osona) de la qual hi ha referències escrites
des de l'any 942'. La parròquia posseïa un arxiu voluminós i valuós, segons
testimonis anteriors a la guerra civil 2 i tal com es veurà per les relacions que
em proposo de presentar en aquest article. Al mateix temps que el parroquial,
també desaparegué l'arxiu particular de la casa del Bach de la mateixa pa-
rroquia. Tots dos arxius havien estat ordenats i estudiats per Josep Bach i Xicoy,
gràcies al qual podem ara refer el catàleg de l'arxiu parroquial i fins i tot
recuperar algunes dades de certs documents.

1. El personatge

Josep Bach i Xicoy —en alguns documents anomenat també Josep Sala,
Còdol i Bach, cognoms complets de la branca paterna— havia nascut a Oristà
el 1848 i va morir a Vic el 1922. Era fill de Miguel Bach i Patzf i de Josefa
Xicoy i Masdexaxa.. Després d'estudiar al Col . legi de Segon Ensenyament de Vic
—d'on esdevindria més tard professor—, va obtenir el grau de doctor en ciències
exactes a la universitat de Barcelona el 1870. Les notes conservades en el seu
expedient universitari permeten afirmar que fou un alumne brillant. Al Col- legi

1. Cf. Ramon ORDEIG I MATA: Oristà i la seva història. Vic, EH 1995, 17ss.

2. R. ORDEIG, op. cit., 117 i 118 on s'esmenta el testimoni de l'historiador Lluís M. Soler i

Terol i l'inventari realitzat el 1931 i 1933 per Pere Closa, rector d'Oristà.
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de Segon Ensenyament de Vic i al Seminari Conciliar de la diòcesi hi ensenya.,
de 1885 o 1886 a 1899, agricultura, matemàtiques, aritmètica, àlgebra, geo-
metria i trigonometria3 . El 1881 contragué matrimoni amb Pepeta Font i de
Vilar, filla de Josep Font i Monfort i de Concepció de Vilar i de Fontcuberta. El
matrimoni tingué 9 fills dels quals només en sobrevisqueren, en edat adulta,
tres: Montserrat, Carles i Pilar. Aquesta última, casada amb Joan Nogué el 1937
i morta, als cent anys, el 25 de març de 1995, era la dipositària dels fons
documentals familiars no destruïts el 1936. Entre aquests fons han aparegut
alguns documents del seu pare referents a l'arxiu parroquial d'Oristà.

Propietari de la masia el Bach del terme d'Oristà, Josep Bach, de caràcter
discret, casolà i sedentari, fou un personatge d'un cert relleu en la vida social,
econòmica i cultural de la ciutat de Vic on residia habitualment. Fou soci i
membre de la Junta Directiva del Circol Literari 4 on intervingué en moltes
vetllades musicals juntament amb el seu fill Miguel' i on es recitaren poesies
signades per el16 . També va contribuir eficaçment i generosa a la creació i dotació
del Museu Episcopal de Vic. A més de la música, conreà intensament la història
familiar i local. Això el portà a regirar no solament els arxius de la masia Bach
i de la parròquia d'Oristà, sinó també els de moltes altres parròquies com Sta.
Eulàlia de Pardines, Prats de Llucanès, Lluçà, St. Llorenç de Morunys,
gona del Ripollès... Lluís B. Nadal fa constar la collaboraci6 de Josep Bach en
la seva obra Episcopologio deVich.7

Com tants altres propietaris benestants del seu temps, Josep Bach feia
llargues estades estivals i tardorals a la seva casa pairal d'Oristà. Segons testimoni
oral de la seva filla Pilar, durant anys va passar bona part del temps d'estada al
Bach tancat a l'estudi que tenia a la part alta de la casa ordenant i estudiant
l'arxiu parroquial d'Oristà, que el rector li havia permès de tenir temporalment
i de forma successiva a casa seva per tal que s'hi pogués dedicar amb més

3. Dec bona part d'aquesta informació al professor i amic Ignasi Roviró.
4. Associació cultural fundada el 1860 a Vic amb l'intent de lligar les iniciatives individuals dels

escriptors vigatans amb el moviment de la Renaixença. Hi participaren, entre al tres, Jacint Verdaguer,
Jaume Collell i Martí Genís i Aguilar. Fundaren periòdics, agruparen una biblioteca de de més de
8000 volums, instituïren premis i celebraren exposicions. El 1862 crearen l'Acadèmia Catalana, que
estimulà diverses publicacions i organitzà cursos de cataa i conferències. La vida activa de Fentitat es
mantingué fins el 1900 (en aquest període havia celebrat 440 sessions literàries i 109 vetllades musicals)
i perdurà , amb petites revifalles, fins el 1921 (Gran Enciclopèdia Catalana). Per a un coneixement més
acurat del Circol Literari es pot consultar l'obra de Miguel S. SALARICH, Histaria del Círcol Literari de
Vich, Vic, Patronat d'Estudis Ausonencs 1962, 340 pp.

5. Miguel dels S. SALARICH, Personatges Vigatans, manuscrit inèdit dipositat a l'Institut
d'Estudis Osonencs, Biblioteca Episcopal de Vic i Op. dt.

6. Miguel dels S. SALARICH I TORRENTS, Poesia vigatana del segle XIX, dins «AUSA», núm.
xlv (1964) p. 27

7. Luís B. NADAL, Episcopologio de V ich, tom. III, Vic, Vda. de R. Anglada, 1904, 134. XII.
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comoditat i intensitat. El resultat d'aquest treball fou, d'una banda, una
"admirable classificació d'aquest arxid 8 i, de l'altra, una multitud de notes
extretes referents principalment a seva familia, però també a la vida religiosa i
social de les parròquies amb les quals estava vinculada històricament la seva
familia i d'una manera particular la d'Oristà i rodalies.

2. Els documents

Gràcies a aquesta dedicad() i al zel amb que la seva filla Pilar va conservar
les seves notes manuscrites no destruïdes juntament amb l'arxiu familiar el
1936, avui podem refer el catàleg de l'arxiu parroquial d'Oristà i fins i tot
recuperar una part del seu contingut. Entre els seus papers hi ha dues relacions
que fan referencia respectivament als pergamins i als lligalls o manuals d'aqueix
arxiu. La primera dóna la llista dels pergamins existents amb un breu resum del
contingut de cada un. La segona enumera i data tots els manuals i especifica en
alguns casos quin tipus de documents contenien. Hi ha també moltes notes
referents al mateix arxiu de les quals parlaré més endavant.

Ni l'un ni l'altre d'aquests documents és datat, però informacions orals de la
seva filia permeten deduir que Josep Bach i Xicoy els enllestí els darrers anys del
segle XIX. La primera d'aquestes relacions, el registre de pergamins, consisteix en
dos grans fulls doblats, o sigui, quatre fulls en format gran foli (22 x 33 cm),
manuscrits per les vuit cares, sense numerad() de pàgina ni de plec, i en un full del
mateix paper i format, escrit per una sola cara i també sense cap numeració. Són,
doncs, en conjunt nou pàgines de text. Cada full porta la filigrana C i C. Gairebé
sense marges laterals i amb mínims i desiguals marges superior i inferior, el
manuscrit presenta nombroses correccions i afegits fets sempre per la mateixa mà.
La nómina compren 126 pergamins datats entre 1086 i 1779.

En la transcripció que en faig, respecto la numeració dels pergamins esta-
blerta amb un clar criteri cronològic i l'ordre en que figuren en l'original, així
com la seva ortografia. Un interrogant entre parèntesis darrera d'alguns mots o
expressions indica que no estic segur de la transcripció que n'he fet. Els
interrogants sense parèntesis i els subratllats són de l'autor del document. Les
paraules collocades entre coma i apòstrof (p. e.: ,donada' del regest n(tm. 14)
són en l'original subratllades. He deixat intacta la grafia «l/a» en el regest núm.
41, que, si no m'erro, significa «mitja».

8. Lluís M. SOLER! TEROL, Perbt Rbra Guinarda. Història d'aquest bandoler, Manresa, Imprenta

de St. Joseph, 1909.
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DOCUMENT

REGISTRE DELS DOCUMENS EXISTENS EN LO ARXIU
DE LA PARROQUIAL IGLESIA DE SNT ANDREU DE ORISTÁ

Pergamins

N' 2
Venda dels drets que sobre el mas Gavarresa tenía Ramon Falcó á Pere clergue

de Snt Andreu de Oristá el cual los trasmet al sacerdot quel succeheixi despres
de sa mort y despres de la mort de son successor ó deixa ä la Iglesia de Snt.
Andreu. A [espai en blanc) Desembre de 1194.

N°1
Donació de una viña á Snt Andreu de Oristä feta per Bernat Guillem y sa

muller Guascha á 4 kalendas Febré de 1195. Per Pere Sacerdot. Aquest
document es copia exacta de dos frachmens que l'acompañan y dels cuals se
despren que la donació fou feta l'any 26 del reynat de Felip á 9 kalendas de
Desembre; per lo tant la verdadera fecha de aquesta fundacio apar que deu esse
á 9 kalendas de Decembre de 1086 ab firma de Guillem sacerdot .

N' 3.
Venda de terras feta ä la Iglesia de Snt Andreu de Oristá y Sagristia per

Guillem Roca, sa muller y demes familia á 4 Nonas Mars de 1227. (Per Ramon
Sacerdot).

N' 4.
Concordia entre Ramon Berengueras, Rectó de Snt Andreu de Oristá y sos

parroquians sobre los drets de Sagristia. A 4 nonas Desembre de 1237.

N° 5.
Donació de la décima del mas Oliver á la Sagristia de Oristá feta per Bernat

Castell. A Desembre de 1240. (Entre altras firmas hi ha la de Arnau Sacerdot
hebdomadari). Es duplicat.
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N° 6.
Concordia entre Ramon Berengueras Rectó de Oristä y lo Capellä de Snta

Maria de la Torra. A idus de Agost de 1246.

N° 7.
Venda ä la capella de Snt Nazari de la Garriga de las terras del seu circuit

feta per Berengue Solä Segales ä 11 kalendas Octubre de 1277. (Per Berengué
Vilarmand Rectó de Oristä)

N° 8.
Compromis entre Berengué Vilarmand Rectó de Oristä y los parroquians de

Snt Genis de Caraull. A 14 kalendas Juliol de 1287. (Era Rectó de Oristä
Berengué Vilarmand).

N° 9.
Establiment del mas Gofreus(?) de Padros fet per Pere de Talamanca Sagristä

del Estany ä Guillem Vilaró, sa muller Guillema y fills, de S. Miguel de
Terradellas. A primé de Mars de 1288.

N° 10
Donació feta per Esteba fill de Arnau N. ä sa muller Berenguera filla {de?)

Ramon Vilanova de Snta Maria de Oló. A 9 kalendas de Febré de 1292.

N°11
Conveni entre Ramon Quer Rectó de Oristä y Guillem Albentas sobre certs

censos que aquest debia pagä ä la iglesia ó Rectoria de Oristä. A 13 kalendas
Juny de 1300. Va se clos aquest conveni per Arnau Soler regent y en represen-
tació de Berengué Soler Rectó de Oristä ä 12 kalendas Abril de 1341.

N° 12
Donació feta per Berenguera viuda de Pere Ciutat de tots sos bens ä la capella

de Snt Nazari de la Garriga. A 16 kalendas Juny de 1300. (Era Rectó de Oristä
Ramon Quer). Va ser dos per Jaume Puig en representació de Berengué
Saugueda successor de dit Ramon Quer ä 11 kalendas Jané de 1301.
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N' 13

Concessió de indulgencias á la Iglesia de Oristá. (1300 y 1301).

N° 14

Venda y donació feta per Mateu Sola ,supra' Segalés y sa esposa Marquesa de
la parroquia de Snt Andreu de Oristá á la capella de Snt Nazari de la Garriga y
á Berenguera Ciutat ‚donada' ä dita Capella y á sos successors donats á la mateixa
Capella de unas honors que posseian prop de la mateixa capella de Snt Nazari
per preu de 43 sous de terras(?). A nonas Abril de 1306. Clos per Berengué
Saugueda Rectó de Oristä.

N°15
Acte ab lo cual se prova que lo obtentor del benefici fundat per Guillem de

Snt Martí en la Capella de la Torra deu pagar de cens á dita capella tots los anys
un parell de gallinas per Nadal y una lliura de cera per Pascua. A 11 kalendas
Nobre de 1306.

N' 16

Venda feta per Pere Guardia y sa familia de una casa que afrontaba per
tremontana ab lo cementiri de la parroquia de Snt Andreu de Oristá á favor del
Rect6 de dita parroquia á 19 kalendas de Jené de 1307 sent rectó de dita
parroquia Berengué Saugueda.

N" 17
Establiment fet per Berengué Saugueda Rect6 de Oristá á Berenguera Ciutat

Deodata y á sos successors Deodatos en la capella de Snt Nazari de la parroquia
de Oristá de certs honors comprats per dita Berenguera y sos antecessors als
amos de Solasegalés. A nonas de Novembre de 1307. Clos per lo mateix
Berengué Rect6 de Oristá.

N° 18.

Venda feta per Guillem de Marles á Guillem, Bernat y Ramon de Padros
mediant la entrega de dos parells de capons cada any y preu de 40 sous. A 6
nonas Octubre de 1309?
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N" 19
Venda 6 establiment fet per Berenguera de Guardia, son fill Guillem y la

esposa de aquest Elisendis del mas Oliva ä favor de la Imatge de la Mare de Deu
de la Iglesia de Oristá o del seu altá en cas de edificarse, obligant al procurad()
o rectó á pagá al rectó de Oristá dotze dines de cens á que estaba obligat ja dit
mas Oliva. A 4 idus Desembre de 1315. Lo firma Berengué Saugueda Rectó de
la Iglesia de Snt Andreu de Oristá.

N° 20.
Donació feta per Jacoba del mas Marques y sos fills Guillem y Bonsia de Snt

Genis de Caraull de dit mas Marques per Ilegítima ä sa altra filla Maria ab certs
pactes y condicions. A 11 kalendas Octubre de 1321.

N' 21
Judici celebrar á Snt Andreu de Oristá en lo cual intervingué Jaume Puig

Regent la Rectoira de Oristá per ordre de Berengué Saugueda Rectó de la
mateixa. A 12 kalendas Mars de 1323.

N" 22.
Cessió dels drets de Sagristia á Berengué Saugueda com á Rectó de Snt

Andreu de Oristä feta per los propietaris de dita parroquia á 17 kalendas Mars
de 1323. (Entre los firmants hi ha Ramon de Bach).

N' 23.
Acte de possessió de un cens de un parell de gallinas fet per Pere Quintana

de la parroquia de Snt Genis de Caraull á favor de Berengué Saugueda clergue.
A 5 idus de Setembre de 1326.

N' 24.
Venda feta per Bernat Serdä de Snt Felio Sasserra á Bernat Riera de Oristá

del honor conegut ab lo nom de Arestelichs(?) baix domini de Berengué
Saugueda clerge de la diócesis de Vich. A 5 kalendas Maig de 1327.

N° 25.
Venda de una pessa de terra dita hort del Pujol feta per Pere Pujol, sa muller

Elisendis, son fill Mateu y la esposa de aquest Guillema á favor de Bernat Riera
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ä 12 kalendas Juliol de 1327.

N" 26.
Establiment del mas Dardena fet per Elisendis Pujol, son espos Pere, son fill

Mateu y la esposa de aquest Guillema ä favor de Bernat Riera, tots de Oristá
3 Nonas Setembre de 1330. Clos per Berengué Saugueda Rect6 de Oristá.

N" 27.
Resolució sobre una cuesti6 en que intervingueren Berengué Saugueda Rect6

de Oristä, lo Rect6 de 016, Pere Garriga y sa filia Berenguera Deodata en la
capella de Snt Nazari. Febré de 1334.

N" 28.
Procura feta per Berengué Saugueda Rect6 de Oristá á Ramon Ginebrosa de

Sora. A 17 kalendas Juliol de 1334.

N" 29.
Donació feta per la viscondesa de Cardona á Guillem de Marles á 7 kalendas

Agost de 1334.

N' 30.
Censal de onze sous creat per March de Snt Agustí á favor de Bernat Pla

obtentor del benefici fundat per Guillema de Snt Agustí en la Capella de Snta
Maria de la Torra. A 14 kalendas de Fabré de 1336.

N' 31.
Donació feta per Berengué Amat y sa esposa Guillema á Ramon Amat germá

del primé de un tros de terra situar prop del molí de Vilalta de Marles que era
en domini del benefici fundar en Snta Maria de la Torra per Guillem de Snt
Martí. A 2 nonas Desembre de 1336.

N" 32.
Procura feta per Bernat Colell y sa muller Elisendis ä Nonas Juliol de 1344.
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N' 33.
Heretament fet per Pere Arnulius (?) y sa esposa Elisendis ä son fill Arnau

dels masos Viñas y Forn(?) situats en la parroquia de Snta Maria de Olost. A 3
kalendas Mars de 1345.

N° 34.
Establiment de una pessa de terra que termeneja per Orient ab Rocaguinarda

y mas Oloellas fet per Perot Sala batlle de Borredä y dueño de la casa Sala de
Snt Felio Sasserra ä Bernat Riera pare y fill de Snt Andreu de Oristä mediant
un cens de 10 sous anuals. Nonas Abril de 1345.

N° 35.
Establiment fet per Jaume de Podio (Puig) pbro obtentó del benefici fundat

en los altars de Snt Joan y Snt Martí per Berengué Saugueda, quondam Rectó
de Oristä, ä favor de Andreu Garriga y de sa muller Guillema. Kalendas Maig
de1345 sent Rect6 de Oristä Berengué Solé.

N' 36.
Testament de Francisca Cellerés filla de Berengué tots de Barcelona. 4 Idus

Juny de 1348. (Sembla que no té cap relació ab las cosas de Oristä).

N° 37.
Testament de Arnau y Maria Quintana de Snt Andreu de Oristá á 5 kalendas

Juliol de 1348.

N° 38.
Establiment del mas Oliva fet per Berengué Guardia y sa muller Elisendis

de Snt Andreu de Oristä ä Berengué Alvanell marit de Bonsia Celler, cual mas
es te en domini per indivís del Rectó y Sagristia de Oristá. Octubre de 1364.
Clos per Joan de Snt Martí Rect6 de Oristä.

N° 39.
Venda de una casa, hort, viña y una faixeta en Snt Andreu de Oristä feta per

Pere Carrió y Cancia sa muller á favor de Bernat Pinotellis pbre beneficiat de
Oristä. 21 Abril de 1388. (Hi ha la firma de Ramon de Bach pbre de Snt Felio
de Terrassola).
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N' 40.
Censal venut per Ramon Codinachs de S. Esteva de Vilarm6 á favor de Arnau

Munells de Snt Felio de Terrassola. A 6 Octubre de 1388. Clos per Joan de Snt
Martí Rectó de Oristá.

N° 41.
Censal de capital 16 1/a lliuras y pensió 23 sous y 6 dines creat per Jaume

Morera y Francisco son fill y la mullér de aquest de Snta Eulalia de Riuprimé á
favor de Arnau Montells de Snt Felio de Terrassola á 6 Febré de 1392.

N° 42.
Transumpto del establiment fet y firmat per Jaume Font beneficiat de la

Torra á favor de Guillem Arnaus y Pere Arnaus son fill tots de la parroquia de
Snt Felio Sasserra del mas Torrens de S. Miguel de Terradellas sufragánea de
Gayá á 5 Juliol de 1392. En poder de Joan Torra notari de Vich (Fa per lo benefici
de la Torra)

N° 43.
Cessió de censals feta per Arnau de Monells de Snt Felio de Terrassola á Pere

Solasegalés de la parroquia de Snt Andreu de Oristá á 16 Juny de 1393.

N° 44.
Censal de 20 lliuras de capital y 29 sous y dos dines de pensió firmat per

Constancia y son fill Bernat de Torrens hereu del mas Torrens de Snt Martí de
Albars á favor del benefici de Snta Margarida de la Rodona de Vich?. A 4 mars
de 1397.

N° 45.
Venda de un hostal (ospitium) (?) feta per Bernat Bordell oriund de Valencia

y sa muller Margarida habitans en la Sagrera de Snt Andreu de Oristá á favor
de Sibila viuda de Bernat Pons també de la Sagrera de Oristá, cual hostal es baix
domini del benefici fundat per Berengué Saugueda pbre en lo altar de la Mare
de Deu de la Iglesia de Oristá. A 24 Octubre de 1398.

N° 46.
Venda de un censal de cent sous de capital feta per Joan Sala de Snt Felio
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Sasserra á favor de Jaume de Snt Martí Rectó de Oristä y Guillem Prat beneficiat,
marmessors de Joan de Sor Martí quondam Rect6 de Oristä, que fundä un
aniversari anual mediant la limosna de 2 sous y 6 dines. A 10 Febré de 1400.

N° 47.
Censal de 15 sous de pensió venut per Ramon Soler de Snta Eularia de

Pardinas ä Ramon Comas (a) Esquirol de Oristä. 30 Octubre de 1401. (Llussä).

N° 48.
Censal creat per Pere Toneu de Olost ä favor de Pere Solä Segales de Oristá,

de capital 100 sous y pensió 7 sous. A 22 Agost de 1402. (Clos sent Recto() de
Oristä Jaume de Snt Martí).

N' 49.
Censal creat per Pere Eures y Joana sa muller hereva del mas Campalosell de

Olost, de capital 70 lliuras y pensió 100 sous á favor de Ramon de Paguera
cavaller. A 5 Novembre de 1403. (Castell de Olost).

N" 50.
Venda feta per Elisendis esposa de Berengué Vilaró de Snt Felio Sasserra

favor de Ramon Comas (a) Esquirol de Oristä de ,totum illud hospicium'
ftradució al català sobreposada) tot aquell hostal que poseia en Oristá baix
domini del benefici fundar per Berengué Sauguecla en los altars de Sn Joan y Sn
Martí de la Iglesia de Oristä. 18 Febré de 1404. (Clos sent Rectó de Oristá
Jaume de Snt Martí)

N° 51.
Fundació de una almoina general en lo dia de las Iletanias en Oristä feta per

Pere Garriga de dita parroquia ä 10 dgost (sic) de 1404. (Clos per Bernat
Torroella pbro en representació de Jaume de Snt Martí Rectó de Oristä. (Nombra
ä Ramon de Bach monjo de la Iglesia de S. Felio de Terrasola).

N° 52.
Testament de Pere Garriga de Oristá, en que fa varios llegats piadosos y

recorda la fundació de la almoina en el dia de las lletanias. (Clos per Bernat
Torroella en representació de Jaume de Snt Martí Rectó de Oristä) 10 Agost
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1404. (Entre els marmessors hi ha Ramon de Bach monjo de Snt Felio de
Terrassola y firma com á testimoni Jaume Bach).

N" 53.
Censal creat per Francisco Vivet y Bernat Claret obrant en representació dels

honorables pbres homes(?) y Universitat de Vich á favor de Pere Sala beneficiat
de Vich y Ramon Bach vicari perpetuo de Sor Felio de Terrassola com
mermessors y executors del testament de Pere Garriga de Oristä, de capital 150
11 y pensió anual 150 sous destinats 6 la almoina general fundada per dit Pere
Garriga en 10 Agost de 1404. En Vich á Nonas de Setembre de 1404.

N' 54.
Venda feta [sic .] Pere Sola de la Vall á Pere Garriga fill de Pere Garriga, tots

de Oristä, del mas Oliva que es en domini de la Iglesia y Rectoria de Oristd. 28
Octubre de 1406.

N' 55.
Confessió feta per Berengué cle Snt Mateo y sa esposa Maria de Snta Maria

de Olost de la cuantitat de 15 lliuras á favor de Berengué Soler de Gayá habitant
en la Sagrera de Snt Andreu de Oristä. A 8 de Desembre de 1407. Clos per
Boixeda vicari en representació de Jaume de Snt Martí Rect6 de Oristä.

N" 56.
Censal de 20 sous de pensió que fa Pere Damians de Snt Vicens de Malla

Jaume Collsabassa de Snt Julia Sasorva. A 19 Octubre de 1408. (En 016).

N' 57.
Censal creat per Pere Pujol (a) Gallines de Snta Eugenia de Berga á Sibila

esposa de Pere de Puigdesens de Vich, de capital 33 Iliuras y pensió 47 sous y
un diné. A 10 Novembre de 1408 (En Vich).

N" 58.
Censal creat per Bernat Pla á favor de Berengué Martorell propietari de

Vilarrogé, tots de Oristá l'Ultim com administradó dels dines de la limosna que
es fa lo dia de las lletanias del mes de Maig, de capital 8 lliuras y 16 sous y de
pensió 8 sous y 10 dines. A 16 Octubre de 1408. Clos per Pere Boixeda vicari
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en representació de Jaume de Snt Martí Rectó de Oristä.

N° 59.
Testament de Bernat Riba que despres de varios llegats deixa sos bens ä la

limosna, dita de Garriga que es fa en Oristä el dia de las lletanias. Figura com
ä marmessó y testimoni Ramon Bach vicari de Snt Felio de Terrassola. 16
Novembre de 1410 (Estany).

N° 60.
Concessió feta per Ramon de Paguera amo del castell de Tornamira ä Clara

y Maria Oloellas de Oristä filias de Pere Oloellas. A prime de Jené de 1412.
(Entre els testimonis hi ha Pere de Vilasendra).

N° 61.
Censal de 11 Muros de capital y 11 sous de pensió creat per Berengué Grané

de Snta Maria de Cornet ä favor de Margarida Vilanova ,Deo data', administra-
dora de las rendas de la Capella de Snt Nazari de la Garriga de la parroquia de
Oristä. A 5 Setembre de 1414. Clos per Nicolau Masdöns vicari firmant per
Jaume de Snt Martí Rectó de Oristä.

N° 62.
Censal de capital 10 Iliuras y pensió 10 sous creat per Pere Comasólivas de

Snt Felio Sasserra ä favor de Margarida Vilanova ,Deo data' en la Capella de Snt
Nazari de la Garriga parroquia de Oristä, administradora dels interessos de dita
Capella. 21 Juliol de 1415. Clos per Nicolau Masdons regent de la parroquia
de Oristä per Jaume de Snt Martí Rectó de la mateixa.

N° 63.
Venda de casas del hoch de Oristä feta per Pere Garriga (a) Roca ä favor de

March Masmitjä de Oristä ä 30 Juliol de 1417. Clos per Nicolau Masdons vicari
en representació de Jaume de Snt Martí Rectó de Oristä.

N° 64.
Procura feta per los vehins del terma o varonia de Llussä per obtení la

redemció de lo que debian ä Ramon de Paguera Cavallé. 18 Febré de 1418. (En
Sn Boy de Llussanés).
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N° 65.
Censal de 10 Iliuras de capital y 10 sous de pensió firmat per Ferré Coma de

Snt Felio Sasserra habitant en lo mas Boix de 016 á favor de Margarida Vilanova
,Deo data' administradora dels bens de la capella de Snt Nazari de la Garriga,
parroquia de Oristá. A 17 Octubre de 1418. Clos per Nicolau Masdons vicari
regent per Jaume de Snt Martí Rect6 de Oristá.

N° 66.
Fundad() de una limosna en Snta Eugenia de Retar feta per Joan Puigcasat

Rect6 de Snta Maria de 016 ab son testament de 25 Octubre de 1426, de 6 sous
annuals, que debia entregá sa naboda y hereva Maria casada ab Joan Riera de
Olost, la cual junt ab son fill Jaume Riera, despres de un litigi entregaren 10
lliuras á cumpliment de dita obligació als parroquians de Snta Eugenia de Retar
á 2 Setembre de 1427. (En Snta Eugenia de Retar).

N° 67
Testament de Margarida Vilanova ,Deo data', en lo cual fa varios llegats

piadosos y hereu universal á la capella de Snt Nazari y Snt Celso de la parroquia
de Oristá. (Clos per Pere Soler Rect6 de Oristá á 3 Abril de 1429).

N" 68.
Venda feta per Joan Puig de la parroquia de Snt Salvadó de Serradellops y sa

muller Catarina filla y hereva de Pere Vilarrogé de la parroquia de Oristá á favor
de Bernat de la Roca-Pagesa de Oristá. A 17 Juny de 1430. Clos per Pere Soler
Rector de Oristá.

N° 69.
Firma per raó de Serioria de Pere Comellas obtentor del benefici de Snt March

y Snt Mateu, fundar per Berengué Puig en la Seu de Vich, á favor de Pere Prat
de Oristá possessor del mas Llovertera(?) de Snt Felio Sasserra. A 14 Jené de
1432. (En Vich).

N' 70.
Venda feta per Constansa, filia y hereva de Guillem de la Fabrega, y son espos

Agustí á favor de Bernat de la Roca Pagesa, tots de Oristá, de casas que la primera
poseia en Oristá baix domini del benefici de Snt Joan y Snt Martí fundar per
Berengué Saugueda. A 13 Juny de 1433. Clos per Pere Solé Rect6 de Oristá.
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N° 71.
Venda de casas de la sagrera de Oristä feta per Pere Galseran Sacosta donatari

de son avi matern March Masmitjä ä favor de Miguel Ferré de Gironella per
preu de nou florins d'or fi. A 26 Juliol de 1439. Clos per Pere Soler Rector de
Oristä.

N° 72.
Acte ab lo cual Ramon de Castellet, Serio del Castell de Gayä, concedeix ä

Joan Vilagayä, que com ä possessor del mas Rigau tenia obligació de viura en
dit mas, es cambiá aquesta obligació per la entrega annual de 2 pollastres bons
per la Mare de Deu de Agost. Clos per Pere Soler Rectó de Oristä ä 6 Desembre
de 1439.

N' 73.
Establiment fet per Joan Relat y son fill Andreu de la parroquia de Snta

Maria del Pens de una pessa de terra dita den Relat de la parroquia de Snt l'ello
Sasserra ques tenia baix domini del benefici fundat en la Seu de Vich baix
invocad() de la Mare de Deu del Cor, ä favor de Jaume dels Arnaus de Snt Felio
Sasserra. A 14 Maig de 1440.

N° 74.
Testament de Bernat Roqueguinarda de Snt Andreu de Oristá fet á 6 de

Febré de 1441. Clos per Pere Solé Rectó de Oristä.

N' 75.
Establiment fet per Pere Arnau de la Serra Vidala (a) Fábrega y sa muller

Maria hereva y propietaria de la Fabrega, tots de la parroquia de Oristä, de una
pessa de terra que es tenia en domini del benefici fundat en la Iglesia de la
Rodona de Vichy que terminaba per Orient ab lo camp dels avellaners del Bach,
fet dit establiment á favor de Violant viuda de Bernat Rocaguinarda ä 2 de Mars
de 1445. Fou clos per Joan Casanovas vicari de Oristä ab autoritat del Sr. Bisbe
de Vich y ä instancias de Cipriä Bach á 7 de Abril de 1470.

N" 76.
Establiment fet per Pere Arnau de la Serra Vidala (a) Fabrega y sa muller

Maria hereva del mas la Fábrega de Oristá de una pessa de terra que es tenia en
domini del benefici fundar per Pere de Pruners en la Iglesia de la Mare de Deu
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de la Rodona de Vich, cual pessa de terra linda ab l'altra establerta á Violant
viuda de Bernat Rocaguinarcia de que parla el N' 75, fet el present establiment
á favor de Bartomeu Terricabras de la parroquia de Oristá. A 29 de Agost de
1445. Clos per Pere Soler Rectó de Oristá.

N° 78.
Venda feta per Pere Arnau de la Serra Vidala (a) Fábrega y sa muller Maria

hereva del mas Fábrega de Oristá de una pessa de terra de conrreu ab algunas
oliveras situada en lo hoch dit Plä de Vilagranada terminant pel mitgdia ab lo
camí que va de Oristá á Snta Eularia del Camí (Snta Eularieta) que es tenia en
domini del benefici fundat per Pere Pruners en la Iglesia de Ntra. Sra. de la
Rodona de Vich, feta dita venda á favor de Pere Joan Rocaguinarda de Oristá.
A 2 Desembre de 1449.

N" 77.
Joan Figuerola obtentor del benefici de la Mare de Deu funclat per Berengué

Salgueda Rectó de Oristá, cual fundad() establí á Ramon Oloellas, Maria sa
muller y Arnau son fill los molins de Oloellas, mediant un cens annual de dos
solas y vuit dines pagados per Snt Miguel de Setembre, debent satisfé lo
beneficiat la mitat del import de las obras necessarias de dit molí, corrent l'altra
mitat á carrech del hereu del mas Oloellas, com consta en document de 14
kalendas de Novembre de 1326: atenent que de molt temps el dit molí y casal
són casi destruits no donant apenas utilitat alguna al benefici, lo sobredit Joan
Figuerola ab autoritat del Sr.Vicari General de Vich estableix dit moli y
dependendias á Pere Oloellas hereu del mas Oloellas de Oristá mediant un cens
de 9 sons y 6 dines pagados per la Mare de Den de Agost y una entrada de 5
lliuras y 10 sous, reservanse la moltura franca per ell y sa familia, sos successors
en lo benefici y familia, mentres habitin las casas que dit benefici re en Oristä.
A 3 de Jené de 1449. (En Snt Felio Sasserra).

N° 79.
Jaume Cardona Bisbe de Vich y administradó perpétuo del abadiat de

Solsona ab motiu de haver los terramotus derruit la capella de Snt Cristofol
edificada cerca la Parroquial de Oristá concedeix permis al rectó y als parro-
quians de Oristá per construí altra capella dedicada ä Snt Cristofol y Snt Sebastiá
en lo puig dit de Snt Joan situat també prop de la parroquial colocanthi dos
altars un per Snt Cristofol y altre per Snt Sebastiá, donant llicencia per tenirhi
lo SSm desde Sta Creu de Maig fins Sta Creu de Setembre y concedinthi varias
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prerrogativas é indulgencias als que oeissen missa 6 visitesen dita capella. Lo
cambi de hoch per la reedificació de la antigua capella está fundat en que lo
puig de Snt Joan per sa elevad() es mes á proposit per veure las tempestats y
benehf el temps etc. La nova capella debia construirse ab pedras de la antigua
de Snt Cristofol y materials nous conveniens. Vich Nonas Juliol de 1450.

N° 80.
Censal creat per Llorens Sellés de Cornet á favor de Pere Jaume del Mas de

dita parroquia. Capital 10 lliuras, pensió 10 sous. A 29 Maig de 1452. (Clos
per Pere Soler Rect6 de Oristá).

N° 81.
Testament de Pere Oloellas. 20 Setembre de 1467. (Clos per Pere Soler).

N° 82.
Testament de Margarida Cumbuellas de Snt Andreu de Oristá, en lo cual fa

varis llegats á son fill Pere Combuellas rect6 de Oristá y deixa 14 florins á la
parroquial de Oristá. (Clos per Pere Soler notari). A 16 Desembre de1474.

N° 83.
Censal de 20 lliuras de capital y 20 sous de pensió firmat per Joan Soler de

Snt Cucufat de Bajes, habitant en Snt. Felio Sasserra á favor de Pere Fané. 18
Desembre de 1484. (En Snta Maria de las Esperansas de Gurb).

N° 84.
Venda de un casal 6 pati de casas derruidas en Snt Felio Sasserra feta per Pere

Ferré á favor de Joan Solé de Snt Felio Sasserra per lo preu de 6 lliuras y 10 sous.
A 10 Desembre de 1489.

N° 85.
Testament de Joant [sic] Font fet en el lloch de Escolo(?) á 5 Desembre de

1492.

N° 86.
Testament de Margarida Altarriba, que morí en las casas de Vilatorta de
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Granollers; fa varios llegats é institueix una fundad() de 9 missas en la iglesia
de Oristá. A 20 de Febré de 1495. (Granollers).

N° 87.
Institució del benefici baix invocació de la Mare de Deu y Snt Sebastiá fundat

per Joan Bonafiís Pbre en lo altar major de la Iglesia de Snt Andreu de Oristá,
deixant lo patronat al hereu de Masferré de Malla. En Barcelona á 3 Agost de
1500.

N° 88.
Censal de 30 lliuras de capital y 30 sous de pensió creat per Bernat Cormina

á favor de Pere Bach. A 1 de Juny de 1526. Clos per Pere Albapar Rectó de
Oristá.

N° 89.
Censal de 33 lliuras y 10 sous de capital y 33 sous y 6 dines de pensió creat

per Pere Quintana á favor de Pere Bach, tots de Oristá. A 3 Octubre de 1536.
Clos per Pere Albapar Rectó de Snt Andreu de Oristá.

N° 90.
Permuta él cambi fet entre Cipriá Bach (a) Roca y Joan Terricabras en virtud

del cual el primé entrega una pessa de terra plantada en part de viña situada en
lo Puig é immediacions del Puig de Snt Joan, y Terricabras cedeix una viña que
termeneja ab lo camp dels avellaners del Bach de Oristá. A primé de Octubre
de 1547. En Snta Eularia de Pardinas.

N° 91.
Dos establimens de terras fets per Montserrat Flaquer á favor el primé de

Margarida Gorda esposa de Gaspá Solerblanch y lo segon de Guisarnau Bover
tots de Snt Febo Sasserra. A 16 Jené de 1560. En Snta Eularia de Pardinas.

N' 92.
Establiment fet per Baltasara Snta Creu (a) Soler y son fill Pere dimer(?) Snta

Creu (a) Sola de una pessa de terra situada cerca de Snta Creu y de una casa y
pessa de terra de Oristá, sent aquesta última baix domini del benefici fundat
per Berengué Saugueda baix invocació de la Mare de Deu, Snt Joan y Snt Martí



500
	

MODEST REIXACH I PLA

de la mateixa Iglesia de Snt Andreu de Oristä. A 19 Mars de 1561. (En Snta
Eularia de Pardinas.

N' 93.
Censal de 71 lliuras de capital y 71 sou de pensió venut per Llorens Puiggarau

de Snt Pere de Tore116 als administrados de cert aniversari instituit per Bernat
Riera. A 10 Agost 1566. En Gurb.

N' 94.
Adició de preu ä la venda feta per Joan Alborch, hereu dels masos Alborch,

Berengueres y altres situats en la parroquia de Snta Maria de 016, de una pessa
de terra dita lo ,bac de camp llop(?)', ä favor de Joan Miguel Traveria de Oristä.
A 8 Desembre de 1569. (016).

N" 95.
Venda de un censal de 20 lliuras de capital y 20 sous de pensió feta per Joan

Arnau (a) Serra de Oristä ä favor dels mermessos de Pere Albapar Rect6 de Oristä
segons consta en son testament de 13 Juny de 1567. A 6 Mars de 1570. (En Snt
Felio Sasserra). Fundació de 12 missas.

N' 96.
Definició de un censal de 100 11. que feya Baldiri Codina de Olost ä la

Comunitat de Moyä. A 1 de Maig de 1575. ( Moyä).

N' 97.
Censal de 24 lliuras de capital y 24 sous de pensió venut per Salvadó Roca

y sa muller de Snt Felio Sasserra 4 Cipria Traveria de Oristä. A 22 Jené de 1579.
(Snt Felio Sasserra).

N' 98.
Venda per 18 Iliuras barcelonesas de tres censals un ab pensió 7 sous altre

de 7 sous y 6 dines y altre de 11 sous feta per Monserrat Flaquer pare y fill de
Snt Felio Sasserra ä Miguel Puigrubf de Oristä. A 6 Jené de 1581. (Snt Felio
Sasserra)
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N" 99.
Testament de Paula Font viuda de Cebriá Font de Snt Pere de Torelló. A 4

Juliol de 1618.

N' 100.
Capitols matrimonials entre Jaume Font de Snt Pere de Torelló fill de Cebra

Font y Paula sa muller y Maria Anna Guardia. A 12 Setembre de 1621. (Snt
Pere de Torelló)

N' 101.
Venda per 26 lliuras feta per Jacinto Puigrobí de tres censals á favor de

Monserrat Careta(?) hereu del mas Vilasendra de Oristá. A 29 Abril de 1623.
Clos per Monserrat Riera J.T.D. Rectó de Oristá.

N' 102.
Venda feta per Miguel Vilarovir pare y fill (a) Pere Farré á Pere Riba de Oristá

de un balans (?) de terra del mas Llovetera(?) per preu de 100 Iliuras. A 25 Agost
de 1624. (Snt Felio Sasserra.

N° 103.

Reducció feta per Monserrat Riera Rectó de Oristá de un menjá y veure que
pagaba lo Rectó de dita parroquia despres de las vespras de Pasqua de Resur-
recció. Ab autoritat de sos superiors convertí aquesta obligació en 90 sous que
tots los anys debia entregar lo Rectó de Oristá als obres de dita Iglesia. A 8 Juny
1627. (En Vich).

N' 104.
Tirol de Bachillé en medicina á favor de Joan Marsal de Olost. 4 Nobre de

1742.

N" 105.
Tirol de Bachillé en Teologia á favor de Joan Marsal pbre fill de Snt. Pere de

Torelló. 30 Abril de 1779.
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N° 106.
Títol de Doctó en Teologia á favor de Joan Marsal pbre. A 3 de Maig de

1779.

Suplement

N° 1 bis.
Donació feta per Guillem Bernat, sa muller Ardina y sos fills Bernat,

Guillem y Ramona al Camarí(?) de Snta Maria de l'Estany. Per Berengué? o
Bernat Sacerdot en 21 Febré de 1161.

17bis.
Resolució per medi de un árbitre dit Bonamat Ulmet de /as cuestions

suscitadas entre Jaume Basses Rectó de la capella de la Torra de Oristá y Bernat
Pla obtentor del benefici fundat per Guillema de Snt Martí en dita Capella
(1308).

22bis.
Donad() del mas Marques del Puig de Snt Genis de Caraull feta per Berengué

Quintana pare son fill y Guillema esposa de aquest á favor de la capella de dit
Snt Genis. (Oristá 1325 Recté. Berengué Saugueda.

36bis.
Donació del mas Vilasendra feta per Bartomeu Vilacendra á favor del

obtentor del benefici fundat per Berengué Saugueda en la Iglesia de Oristá. A
3 Octubre de 1361. Clos per Pere Franch Rectó de Oristá.

N" 38bis
Sentencia arbitral pronunciada per Poncio Bruno Canonge de Vich per la

cual se obliga á Jaume Artigas beneficiat de la Rodona com á possessor de la
casa de Vilagranada de Oristá á pagá á la Sagristia de Oristá mitja cuartera de
ordi y 3 obulos per lo ciri pascual. (En aques pergamí de fetcha 1378 se fa menció
de altre acte autorizat per Juan de Snt Martí Rectó de Oristá en 1376)

N" 45bis.
Acte de possessió de la Rectoria de Oristá á favor de Jaume de Snt Martí.
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Novembre 30 de 1399. Joan de S. Martí Rectó de Oristá permuta aquesta
Rectoria ab altra dita de S. Guillem del Bisbat de Urgell que obtenia Jaume de
S. Martí.

N" 45ter.
Reunió de la universitat dels termes del castell de Tornamira y de Olost. En

presencia (?) de Joan de S. Martí Rectó de Oristá y altres. En 1398.

N" 70bis.
Venda de un ort de Oristá feta per los germans Bernat y Nicolau Tiremtem-

plas(?) de Snta Eularia de Puigoriol á favor de Ramon Riera 1434 y 1436.

N" 74bis.
Renuncia de drets feta per Pere Joan Traver á favor de son pare Andreu de

la Traveria. A 27 de Juny de 1443 per Pere Solé Rectó de Oristá

N" 80bis.
Regoneixensa de deute feta per Rodando Alamins(?) á favor de Joan Burgofi.

(Calders 1456)

N° 80ter.
Acte de reunió dels principals del poble ó universitat de Oristá per formá la

terna que debia presentarse al Rey per la elecció del Batlle del terme. A 23
Desembre de 1460. Per Llorens Casamiquela Regent de Oristá.

N' 87bis
Venda de una casa del Estany feta per Esteva Boquet á favor del venerable

Bertrant Bosch pbre. (016 per Joan Bonafos en 1525)

N" 98bis.
Establiment de una pessa de terra fet per Gabriel Roca com apoderat dels

Monjos del Estany á favor de N. Puigrubí (a) Riera y de son fin Pere Riera. A
quinze Juny de 1589
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103bis.
Concessió dels privilegis de la Butlla de la Snta Cruzada. 1689

N" 107.
Un plech de fragmens de pergamins d'un dels cuals es despren que Arnau

Solé era Rectó de Oristá.

N" 16bis.
Concessió de indulgencias als qui fassen limosna ä la capella de Snt Nazari

y Snt Celso de Oristá. 1307.

N" 20bis.
Regoneixement del mas Marques en domini del Serio Rectó de Oristá fet

per Guillem Marques. En Oristá ä 1322.

26bis.
Establiment de terras fet per Calvet Solá á Berengué Saugueda Rectó de

Oristá 1326.

N" 68bis.
Acte de regoneixensa fet per Joan de Vilalta procuradó de son avi ä favor de

Francisco Soler de Llobera(?) en 1470(?). Per Pere Soler Rectó de Oristä.

N" 98ters.
Acte de possessió de un hostal de Oristä donada per Gaspar Terricabras, sa

muller Caterina y son fill Jaume ä Bernardino Plana. En 1617.

DOCUMENT II

Nota prèvia de l'editor:

El document que conté la llista dels manuals de l'arxiu de la parròquia de
St. Andreu d'Oristà és un gran full doblat de forma que les quatre cares
resultants, totes escrites, presenten un format gran foli (22 x 32 cm). Cap
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numeració de pàgines ni de plecs. El que seria el primer full del document porta
la filigrana J., el segon, la filigrana B. Els fulls són escrits de cap per avall respecte
de la filigrana. Les característiques de l'escriptua manuscrita mostren que prové
de la mateixa m à que la relació i resum de pergamins transcrita ara mateix. A
més de les quatre pagines del document que vaig a transcriure, Josep Bach i
Xicoy va deixar moltes notes referents als manuals de l'arxiu de la parròquia
d'Oristà. Me'n serviré per descriure, completar o exemplificar el contingut
d'alguns lligalls no especificar en el document principal que transcric.

La llista comprèn 88 toms, els dos últims sense numerar, que abracen un període
cronològic que va de finals del s. XIII a les acaballes del XIX. El contingut de cada
volum és indicar de tres maneres diferents: figuren en caràcters normals les notes
presents en el document principal que transcric; entre parèntesis, la transcripció
textual de les anotacions que he recollit d'altres notes manuscrites del mateix autor
sobre certs volums de l'arxiu cl'Orisa; finalment poso entre clauclators i en redacció
meya algunes referències no exhaustives al contingut d'alguns manuals, extretes
d'altres notes manuscrites de Josep Bach i Xicoy.

ARCHIVO PARROQUIAL DE ORISTÁ. INDICE

Tomo 1(F) abarca desde 1281 ä 1324 [reconeixences, àpoques, testaments,
donacions, definicions, vendes, resti-
tucions, confessions, procures.. .11

[testaments, censals, reconeixences,
establiments, 43oques, concessions,
nomenaments, vendes, promeses...)
(Llibre de actes que tingueren hoch

devant los batlles de Tornamira desde
1332 ä 1345 y por servir per estudiii
la manera de formalitzar los contractes
y de administrä justicia en dits temps)
[reconeixences, confessions de deute,

9. La relació que dóna d'aquest arxiu Mn. Pere Closa (Museu Episcopal de Vic: Inventaris
parroquials 1931 i 1933) és més actualitzada ja que fou feta una trentena d'anys més tard que la

Josep Bach i Xicoy, però és molt menys completa i detallada. Les dates dels manuals consignats
en les dues relacions coincideixen en la majoria dels casos. Però l'inventari que transcric és molt
més rigorós i sistemàtic i denla una idea més precisa dels fons existents, informació que he procurat
augmentar amb les notes de contingut que he posat per a cada volum, extretes d'altres apunts
dispersos de Josep Bach.

T. 2 (F) 1324 á 1332

T. 3 (1/4F) 1332 ä 1345

T. 4 (F) 1333 á 1340
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T. 5

T. 6

T. 7

T. 8

T. 9

T. 10

T. 11

T. 12

T. 13

T. 14

T. 15

(F) 1341 á 1344

(F) 1345 á 1348

(F) 1347 á 1353

(F) 1352 á 1364

(E) 1364 á 1368

(F) 1369 á 1373

(1/4F) 1371 á 1379

(E) 1374 á 1378

(F) 1378 á 1382

(1/4F) 1379 á 1385

(E) 1383 á 1386

establiments, vendes, confessions,
censals...1
[absolucions de domini, reconeixe-
ments de deute, apoques, fermances,
donacions, nomenaments...1
(En aquest tomo 6 hi ha un manual de
acres de un notari de Barcelona que
abarcan desde Debre. de 1346 á Mars
de 1347)
[vendes, reconeixences, censal, testa-
ment, col. lació de beneficis, nomena-
ment de procuradors, apoques, confes-
sions de deutes, donacions...1
[confesions de deute, tinences, esta-
bliments, apoques, protestes, defini-
cions...)
(Las cubertas del plech ultim de
aquest tomo son un fracment del pare
de Ramon de Marles, probablement
una (sic) dels ultims del sigle 13 puic
cita Bertran de Vilagranada el cual en
1301 era ja mort)
[rebuts, apoques, testaments, cen-
sos...1
(Aquest tomo 11 consta de dos Ilibres
el primé dels cuals correspon á perso-
nas casi totas de Aviá per tenir Joan
Santmartí la escribania de Avilió, sent
los actes en sa grant part testaments)
[cròniques, reconeixences, renúncies,
testament, donacions, confessió de
deutes, vendes, arrendaments...1
[nomenaments, apoques, beneficis,
comptes dels procuradors de la sagris-
tia de l'església d'Oristà, vendes, esta-
bliments. .
[testaments, camins, capítols matri-
monials, rebuts, condemnes, dona-
cions a St. Nazari, heretaments...)
[rebuts, inventari de St. Nazari, apo-
ques, obres a l'església i a la rectoria,
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T. 16 (1/4F) 1384 á 1399
T. 17 (F) 1386 ä 1390

T. 18 (1/4F) 1388 á 1402

T. 19 (1 14F) 1390 á 1396

T. 20 (F) 1391 á 1402

T. 21 (1/4F) 1400 á 1404

T. 22 (1 14F) 1400 á 1600
T. 23 (1 14F) 1400 á 1600
T. 24 (1 14F) 1404 á 1425

T. 25 (F) 1404 á 1455

T. 26 (1 14F) 1411 á 1424

T. 27 (F) 1415 á 1447

T. 28 (F) 1428 á 1476

T. 29 (F) 1431 á 1443

testaments, debitoris,..)
Testaments y inventaris
[arrendaments, procures, capítols ma-
trimonials, reconeixences, debito-
ris...J
{debitoris, acusacions, arbitratges,
vendes, indemnitzacions, allibera-
ment de presos, colació de benefici,
promeses...)
[compres, llevament de tributs, con-
firmacions de drets, censal, arrenda-
ments...)
[confessions de deutes, unió de qua-
dres, reunions de la universitat del
terme de Tornamira...]
fäpoques, debitoris, reunions de la
universitat dels termes dels castells de
Tornamira i Olost i quadres de Ca-
raüll, venda dels rèdits de la sagris-
tia...)
Capitols matrimonials y altres actes
Testaments
(Las cubertas del ultim cuadern de
aquest tomo 24 son acte de 1374 au-
torisat per Joan de S. Martí Regent de
Iglesia y escribania de S. Martí de
Aviä)
[elecció de terna per al nomenament
del baffle, creacions censals, dona-
cions, testaments...]
[heretaments, testaments, beneficis,
capítols matrimonials...)
[testaments, definicions de drets, ven-
des, obres de reparació de la sagrista...J
(En aquest tomo hi ha la copia de una
multitud de documens sense ordre en
las fechas; de aquí es despren major
dificultar de trobá algun acte que es-
tigui continuat en el mateix)
[conté un acte referent a la reunió de
la universitat del terme del castell de
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T. 30 (F)

T. 31 (1/4F)

T. 32 (F)

T. 33 (F)

T. 34 (1/4F)

T. 35 (1 14F)

T. 36 (F)

T. 37 (1/4F)

T. 38 (1/4F)

T. 39 (1/4F)

T. 40 (1/4F)

T. 41 (1/4F)

T. 42 (F)

T. 43 (1 14F)

MODEST REIXACFI 1 PLA

Tornamiral
1432 á 1449 [vendes, creació de censals, absolu-

cions de domini...)
1433 ä 1469 Testaments y altres actes. (En aquest

tomo hi ha una porció de testaments,
alguns inventaris y uns capitols matri-
moials)

1436 á 1486 [actes referents a capítols matrimo-
nials, censals, apoques...)

1440 ä 1462 [testaments, censals, vendes, äpo-
ques...1

1441 ä 1445 (En aquest tomo 34 hi ha una porció
de capitols matrimonials)

1443 á 1447 [capítols matrimonials, vendes, arren-
daments, deutes...)

1443 á. 1495 (En aquest tomo 36 billa las copias de
una porció de documens sense seguí
ordre de fechas).

1446 á 1450 [reunions del terne de Lluçà, nomena-
ment d'àrbitres, vendes de masos...1

1450 á 1456 [contracte per reedificar l'església del
monestir de l'Estany malmesa pels
tremblaments de terra, capítols matri-
monials, reunió de la universitat del
terme del castell i baronia de Lluçà,
contracte per fer les obres de la casa de
Rocafort de St. Feliu de Terrassola...1

1453 á 1471 [testament, capítols matrimonials,
erecció de censals, escribania d'Oris-
tà.

1471 á 1528 [creació de censal a favor dels procura-
dors de la capella St. Sebastià i St.
Cristòfol, nomenaments d'àrbitres. .1

1500 á 1546 [vendes, mandes pietoses, defuncions,
censal...]

1502 á 1598 (En aquest tomo hi ha un cuadern ab
notas desde Setbre 1567 ä mars de
1570, que foren autorisats per Joan
Casanovas vicari de Oristä regentant
la escribania de dita parroquia)

1550 ä 1599 (En aquest tomo 43 hi ha varios capi-
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T. 44 (E) 1568 ä 1699
T. 45 (1 14E) 1571 ä 1634

T. 46 (1 14E) 1595 ä 1610

T. 47 (E) 1599 ä 1699
T. 48 (1/4F) 1600 ä 1629

T. 49 (1 14F) 1600 ä 1649
T. 50 (E) 1608 ä 1639

T. 51 (E) 1610 ä 1649

T. 52 (1 14F) 1614 ä 1695
T. 53 (1 14F) 1616 ä 1773

T. 54 (1/4E) 1630 ä 1649
T. 55 (F) 1640 ä 1895

T. 56 (F) 1644 ä 1762
T. 57 (E) 1644 ä 1878

tols matrimonials y testamens)
Batismes
(En aquest tomo hi ha las confirma-
cions de 1686 ä 1692)
(En aquest tomo hi ha alguns testa-
mens y capitols matrimonials)
Matrimonis y defuncions
Capitols matrimonials (Aquest tomo
ja te l'indice de tots actes)
Testaments
[vendes, talla per a les campanes, deu-
tes...)
[construccions, confessions de deutes,

Inventaris
(Está formar aquest tomo de cuatre
volumens el lé es llibre de confirma-
cions de 1616 ä 1756: El segon es el
Ilibre de comptes de S. Nazari de 1647
ä 1699 El tercé es llibre referent ä la
administració de la Causa Pia fundada
per Xipell el cual deixä 50 11 per clon-
sellas pobrissimas ä maridä, 30 11 per
lo mestre que enserii la doctrina, 8 11
per lo celani de la administrad() y 10
11 per una misa: compren de 1685 ä
1846. El cuart es el Ilibre de comptes
de las obras de la Iglesia parroquial
nova de Oristä) (Lo cuan 'libre de
aquest tomo conte els passamens de
comptes dels clavaris ó administrados
del (sic) emolumens y rendas de la
parroquia de Oristä durant una porció
d'anys (1694 ä 1713)
Capitols matrimonials
Varios actes y Llibre de visitas. (En
aquest tomo hi ha una visita de 1612
y altra poch posterior)
(Obres majors i varios actes)
Administracions (Snt. Joan, Snt. Isi-
dro, Snt. Martí Snt. Antoni, Snt. Jo-
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seph, Concepció, Snt. Andreu)
T. 58 (1/4F) 1650 á 1674	 Capitols matrimonials
T. 59 (1/4F) 1650 á 1679 Testaments
T. 60 (F) 1656 á 1716 Consueta y botiga de pobres
T. 61 (1/4F) 1675 á 1699 Capitols matrimonials
T. 62 (F) 1677 á 1706 (En aquest tomo hi han varias rabudas

de dotacions corresponents á la causa
pia per donsellas á maridá fundada per
Anton Xipell Rect6 de Oristá).

T. 63 (1/4F) 1680 á 1699 Testaments
T. 64 (F) 1680 á 1699	 [obres a l'església d'Oristà, vendes,

arrendaments...1
T. 65 (F) Plec de notas varias y de documents

trencats (?) corresponens als sigles 14,
15, 16 6 17

T. 66 (1 14F) Llevador de censals afectes á celebra-
cions y C. Pia de Xipell. (Notas desde
1622)

T. 67 (F) Espectancias, llibre mestre, consueta y
celebracions

T. 68 (F) 1689 á 1797	 Fundacions
T. 69 (F) 1700 á 1783 Testaments
T. 70 (F) 1700 á 1796	 Censals, capitols matrimonials y altres

actes
T. 71 (F) 1700 á 1801	 Capitols matrimonials y desposoris
T. 72 (F) 1700 á 1805	 [arrendaments, processos, aplicació

del trentè, obres a l'església parroquial
d'Oristà...1

T. 73 (F) 1700 á 1808 Defuncions
T. 74 (F) 1700 á 1809 Batismes
T. 75 (F) 1700 á 1856	 Desposoris
T. 76 (F) 1711 á 1895	 Batismes 1809 á 1856. Confirmacions

1711 á 1895
T. 77 (F) 1715 á—	 Administracions del Ssm, Roser, S.

Cristo y Novenari
T. 78 (F) 1715 á—	 Obra de Oristá, administracions de S.

Genis y Sebastiá
T. 79 (F) 1740 á 1799 Testaments
T. 80 (F) 1744 á —	 Confraria del Roser
T. 81 (F) 1772 á 1834 Compliment pascual
T. 82 (1 14F) 1800 á 1867 Testaments
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T. 83	 (F)	 1804 á 1885 Confrarias de la Minerva, Novenari,
Sor. Francesch apostolat de la Oració

T. 84	 (F)	 1805 á 1884 Solicituts, decrets, concessions y altres
actes

T. 85	 (F)	 1809 á 1894 Defuncions
T. 86	 (F)	 1833 á 1897 Compliment pascual
T. [sil)	 (F)	 1857 á 1893 Batismes
T. [srú	 (1/4F)	 1868 á —	 Testaments


