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RECULL DOCUMENTAL SOBRE ARNAU MIR DE TOST

I 28 septembre 1010(1019)

Doc. 4139 BDC Car. Compendi 1562 cop. s.XII; Tch. doc. 1

El pare ¿anahuja no creu que fos escrit abans del 1019, doncs no

hi apareix signant el comte Ramon Borrell de Barceiona(Amau Mir

de Tost...nllerda". II p.9; ibid. "Revista de Catalunya11, 4(1926)

p. 31).

Ermengol II, la comtessa de Barcelona Ermessendis i el seu £111

Ramon Berenguer I fan donació de certs béns a St. Miquel de Mont

magastre, acomplint segurament les voluntats del comte Ermengol

primer -d'ací la datació esmentada-. El signen Arnau Mir de Tost

com testimoni.

II 19 novembre 1019

ÂCU, Cart, de Tabernoles fols. 76 v- 77v, segons réf. M. Riu

Diplomatari de St. Llorens de Morjnys "Urgellia", 4(1981) p. 189

i pp. 204-205 doc. 6: edit, P. Pasqual M.S.A.C., IX pp. 31-32 i

114; Villanueva, XII ap. VII pp.221-223;M.H. doc. CCV; P. Soler

Edició del cartulari de Tabernoles(Castel10 de la Plana 1961)pp.

56-59 doc. 18; réf. P. S&»ahuja cit."Ilerda I"(1943) pp. 13-14;

ibid. Hl d'Àger p. 32.

Arnau Mir de Tost ens apareix signpnt l'acta de nomenament de

l'abat Ponç de St. Serai de Tabernoles corn abat de St. Llorens

de Morunys. Nomenament que feu el bisbe St. Ermengol d'Urgell

amb el beneplàcit del comte Ermengol II. Tot seguit de les sig-

natures dels comtes de Barcelona i el vescomte Miró Guillem d*

Urgell, apareix la de "Arnall filium Mironis(dc Tost)".

III 13 febrer 1019

ACU perg. cop. s. XII no 211; LDEU, I doc. 341 cop. s.XIII

fol. 112 réf. i trans.C. Baraut Els documents dels anys 1010-

1035 de 1'ACU "Urgellia", 4(1981) doc. 356 pp. 67-71; réf. Mi-

ret i Sans El Vizcondado de Castellbò...p. 69; P. Sanahuja ibid.

11(1944) pp. 8; ibid. HI d'Àger p. 32.

Llevador de les propietats llegades en el seu testament per la

vescomtessa Sança d'Urgell a l'esgl. de Sta. Mi de la Seu; el
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seu marit, el vescomte Guillem, en dit document reclama les

escriptures als canonges per tal que no s'esgarrien. De fet

es tracta d'un judici que presidí el jutge Bonfíll i el bisbe

St. Ermengol, amb assistència d'un nombre important de barons,

entre els quals s'enumeren el vescomte Arnau de Conflent, el

seu cunyat Ramon Ermemir, Guifré Eldemar, Pere Ricolf i Arnau

Mir de Tost, que signa també al final com "testes".

IV 1 novembre 1024

ACU perg. orig. no 235; cop. s. XIII LDHJ, I fol. 80 doc. 228

réf. i trans. C. Bar au t op. cit. pp. 96-99 doc. 390; E. Baluze

Capitularia Return Francorum, II cols. 1545-1549.

Judici presidit pel jutge Fonc Bofill a l'església de St. Pere

de Ponts, En presencia del comte Ermengol II, el comte Ramon Be-

renguer de Barcelona i la mare d'aquest Ermessendis; es jutja-

va un litigi hagut entre l'església d'Urgell i el seu bisbe St.

Ermengol i l'abat Durand de Sta. Cecília d'Elins. El judici, en

el qual emití el comte \a sentència, fou favorable a Urgell, re

tornant-se-li la vila i parròquia de Tuixent, que l'avi del com

te, Borrell, havia atorgat a dita església. Entre els nobles

assistents se cita Ricard Al temir, Bofill Sanç, Ramon Borrell,

Arnau Mir de Tost i el vescomte Guillem, entre altres.

V Any 1018-1028

L.F.M., I p.164 (trans. M. Rosell pp. 157-158); réf. "Castells

Catalans", VI p. 255 -el data el 1024-.

Con eni entre Ermengol II i Ramon Berenguer I, en virtut del

qual el comte de Barcelona infeuda al d'Urgell els castells de

Montmagastre, Alòs, Rubió, Malagastre i Artesa. El d'Urgell em-

penyora per dita conveniència certs béns, entre ells Arnau Mir

de Tost "cum suis honoris" -diu el document "et tarn sint ista

pignora in pignus Berengarii predict!, usque Errcengaudus iam

dlctus habeat solidos Mamacastrum et Alòs et Rubionem et Mala-

cas trum et Ar te s am11-. Com destaca Pere Català als"Cas tells Cata

lans, dits castells acabaven d'ésser conquerits -"..tune quando

predictus Ermengaudus habuerit hoc toturn solidum.."-. Signen

Borrell de Taravall, Guillem de Mediona, Raaon Guillem de Llobe



rola, Arnau Mr de Tost. En aquesta mateixa època, dit comte

subscriu tarbé acte de reconeixement i homenatge per dits cas-

tells -el d'Urgell-.

VI 28 desembre 1027

ACU perg. orig. no 254; cart. U., I doc. 749; réf. i transe.

C. Baraut op. cit. doc. 417 p. 122; réf. Miret i Sans op. cit.

p. 69; P. Sanahuja "Ilerda" I p. 17 i H§ d'Àger p. 42.

Testament de Bernat, ardiaca, el qual nomenà com marmessors al

seu germà Arnau (de Tost), a Llur mare Sanca, al seu mestre Se_

niofred -Sanahuja el creu germà d'Arnau- i a Borrell de Tost.

Signen com testimonis a més a més Fonc Mir, Berenguer Ollemar

i Dalmaç.

VII 13 març 1029

ACÜ perg. orig. no 259; cop. s. XIII LDEU, I fol. 72 doc. 197;

réf. i transe. C. Baraut op. cit. doc. 245 pp. 129-130; trans.

M.H. docs. CCV-CCVI cols. 1046-1048; cit. Miret i Sans p. 69;

P. Sanahuja "Ilerda" II p. 12.

Ermengol II retorna la parròquia i vila de Tuixént a l'església

d'Urgell. L'acompanyen en l'acte "obtimatibus"¡el comte Ramon

Ermengol de Pallars, el vescomte Guillem, Arnau Mir de Tost, Ri

card Altemir, Isarn de Caboet, l'avi Arnau d'aquest, el fill Ra

mon de Borrell de Taravall, Arnau jutge, Guillem de La Vança.

Arnau Mir de Tost signa tot seguit després del comte, el bisbe

St. Ermengol i l'abat Guillem i vescomte Guillem, signant a con-

tinuació Mir Geribert, Arnau de Caboet i el comte Ramon Ermengol

de Pallars.

VIII 9 gener 1030

ACU perg. orig. 260; réf. i transe. C. Baraut op. cit. doc.428

pp. 133-134.

Publicació sagramental del testament de l'ardiaca Bernat cit.,

jurat sobre l'altar de St. Martí de Tost per almoiners i testi-

monis, (vegis réf. també Sanahuja "Rev. de Catal.",4(1926)p.34)
IX 13 març 1030

ACU perg. orig. 261 réf.-i trans.C.Baraut op.cit.doc.429 p.134-

135; ref.Miret i Sans ibid.p.70;Sanahuja ibid.Rev.deCat. p.32



El comte Ermengol II d'Urgell ven al vescomte Guillem 1 miller

Ennengarda el Hoc de Tridigueres. Signen com a testimonis Tro

soaris de Copolat, Ebrivi (Radulf), Arnau Mir de Tost, Bremond

St. Ermengol, Dae..«.

X 23 març 1030

ACU perg. orig. 262; cop. s. XIII U>Eu*,I fol. 234v doc. 749

réf. i trans. C. Baraut op. cit. doc. 430 pp. 135-136; cit.

P. Sanahuja "Ilerda" I pp. 15-16 i H§ dÂger p. 31 ap. 2 p. 316

Sanca, la mare d'Arnau Mir de Tost, ven a St. Ermengol tots

els alous que tenia al Roselló, Vallespir 1 Conflent, amb una

quarta part de la vila d'aiguatèbia -Cerdanya- i altres béns

al Bergadà, la vall de Ripoll i amb l'herència de la seva mare

als comtats d'Ausona i Barcelona per preu de 2500 sous "in rem

valentera". Signen Arnau Mir de Tost, la seva filla Gerberga,

Ponç Mir, Mir i Ebrini (Radulf).

XI 5 agost 1030

ÂCA perg. època Berenguer Ramon I n2 31, recullit a L.F.M., I

doc. 120 fol. 96; cit. Miret i Sans op. cit. p. 70; Sanahuja

"Ilerda" I p. 21, H§ d'Àger p. 34, "Revista de Catalunya",5

(1926) p. 628.

Venda del castell de "Montagone"-identificat per Montanicell-

per Ermengol II a Arnau Mir de Tost, per preu de mil sous. Dit

castell, que se cita prop del Segre, serà donat en esponsalici

amb el de Guàrdia a Arsendis per dit cavaller -Hâ d'àger p.43-,

segons s'afirma al testament d'Arsenals.

XII 24 gener 1032

ACU perg. orig. no 280 réf. i trans. C.Baraut doc. 451 p.154-5

Venda per part dels comtes Ermengol II i Belasquita(Constança)

dels alous de Terrors, Ruixol, Ortd, Feners i la Maçana -al com

tat d'Urgell- a Ramon. Signen de testimonis, tot seguit després

dels comtes, Arnau Mir de Tost, Ricart Altemir de Clara, Ponç

Mir de Charcoude, Sbrinl Radulf.

XIII 31 gener 1033

ACÁ perg. èpoc. Berenguer Ramon I nS 106 réf. i trans. L.F.M.,I

doc. 121 fol. 96; cit. Miret i Sans p. 70; Sanahuja "Ilerda"!
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p. 22, Ha d'Àger p. 34, "lev. de Catal.1^ p. 36 i 5 p. 630.

Compra del castell de Llordà per Arnau Mir de Tost i Arsenals

als comtes Ermengol II l Constanca, per preu de 2000 sous "In *

rem valen tem*'. Es el primer document on se cita a la seva mu- '

lier Arsendis -en les afrontacions g'esmenta ja Covet-. Signen

Ponç Mir, Atinard, Company Ballomar.

XIV 28 octubre 1033

M.H. doc. CCXI cit. Sanahuje "Ilerda" II p. Il

Arnau Mir de Tost signa l'acta de donació de lesvàe £a Llacuna

Sobirana i jus sana, atorgada a St. Serni de Tabemoles pels

comtes Ermengol II 1 muller Constanca.

XV 4 septembre 1034

BN de Paris mass. col. Moreau vols. 22 fols. 82r i v ; cit.

Miret 1 Sans p. 70 -el perg. orig. ens diu que era a Cuixa-;

Sanahuja "Revista de Catal.", 5(1926) p. 631 i nö 10(1929) p.

172, ibid. Hi d'Ager pp. 53-54, ap. 3 pp. 316-317.

Ermengol II 1 Constança, juntament amb Arnau Mir de Tost l Ar-

sendis, fan donació a St. Miquel de Cuixà de totes les terres

del castell d'Àger, amb llicència perquè els seus habitants

puguin també fer donacions. Hi signen els atorgants i com a

testimonis Ricard (Altendr), Ponç Mir, Berenguer Altemir l el

comte Berenguer (Ramon I).

XVI 8 març 1036

ACU cop. s. XIII LDEU, I fol. 28 doc. 44 réf. i trans. C. Ba-

raut "Urgellia", 5 pp. 29-30 doc. 491; D. Sangés Documents de

Guissona del segle XI "Urgellia", 3(1980) pp. 205 doc. 6 p.231

M.H. ap. 213 cols. 1059 1060. i

Atorgament per Armengol II i Constança de la meitat de la clu- l

tat de Guissona a Sta. Mi de la Seu -precisa que fou conquerida

per St. Ermengol-. Signem el document "Amallo Mlro(de Tost)",

Isarn Caboet, Guillem de La Vança, Bernat Wilelm, Berenguer i

Altemir, Borrell de Taravall i el bisbe Eribau.

XVII 2 juliol 1036 ,

perg. orig. perdut, cop. s. XIII ACA perg. èpoc. Ramon Beren-

guer I nfi 1; edit. Muñoz Romero Colección de fueros municipales ;



y cartas pueblas. I pp. 185-186 (Madrid 1847); J.m Font i Rl-
us Cartas de...,. I doc. 18 pp. 34-35, II pp. 713-716; Acade-

mia de la historia Colección de fueros, catálogo pp. 222.

M-att Privilège? et titres p. 32; cit. Miret i Sans p. 71; Ro-

vira 1 Virgili, IV p. 264; Marichalar Historia de la legislatu-

ra, vi p. 421,

Carta franquícia atorgada per Ennengol II i Constança als ha-

bitants de Santalinya. Es diu al document,que e?s habitants

uel lloc es presentaren davant del comte, acompanyats dels

seus amics Arnau Mir de Tost i Isarn Ramon, per fer la petició.

Signen Gundebald Ramon, Isarn Ramon, Arnacu Mir de Tost, Bernat

Hilgebre i Isarn.

XVIII 15 agost 1036

Doc. 4080 BDC Car. Compendi 937, Tch. doc. 4; edit. Sanahuja

a Hâ d'Àger ap. 4 p?. 317 i ss. i réf. a "Revista Catal."5

(1926) nota 29 p. 639.

Els comtes Ennengol II 1 Constanca fan donació a Sta. Mi de la

Seu de la meitat del castell de Santalinya. Signen Arnau Mir

de Tost, Trasver Copolat, Ricard Al temir, Guitart Arnau, Isarn

Dac, Bernat Borrell i Mir Guillem.

XIX 22 abril 1037

perg. or R. perdut edit. Villanueva, IX ap. XIII pp. 243 i ss.

Tch. doc. 5; cit. Miret i Sans p. 72; Sanahuja Hi d'Àger p. 22

-apòcrif-.

El comte Borrell d'Urgell dóna el castell d'Artesa a Arnau Mir

de Cervera (?). En la segona part del document s'esmenta un

abat Lanfranco d'Àger en relació amb un judici que se celebrà

a St. Pere de Ponts, en relació amb la possessió de l'església

d'Artesa, sobre la qual s'esmenta la consagració. Signen el

document el bisbe Eribau d'Urgell, Arnau Mir de Tost i el com-

te Ermengol entre altres. Chesé 1 Sanahuja el consideren fals,

afirmant que e's doc. del s. XII, en el qual apareix un comte

Borrell inexistent i un abat Lanfranco no identificat.

XX 15 maig 1037-1038

ACU perg. orig. 314, traws. C.Baraut p. 40 doc. 500
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Conveniència establerta entre el bisbe Eribau, els canonges

de Sta. MS de la Set i Arnau Mir de Tost, d'una banda, i Ramon

de l'altra, en presencia del comte Ermengol, per la qual s'a-

corda que dit Ramon tingui per mans del dit Arnau les esglésies

de Guils, Serbaós i Bar -d'aquesta la tercera part de la parró

quia-

XXI 15 agost 1038

ACU perg. orig. ß23 ; P. Sangés op. cit. "ürgellia" 3 p. 205

doc. 7 pp. 232»

Arnau Mir de Tost signa com almoinar, juntament amb la comte-

ssa Constanca i el bisbe Eribau, del comte Ermengol II, en la

donació que lliuraren per voluntat del comte a Sta. M§ de Gui-

ssona. Signen de testimonis el vescomte Miró, Gerbert Arnau,

Ponç Mir, Ellemar, Seniofred i Arnau.

XXII 27 abril 1038

ACU perg. cop. s. XIV n° 321, cop. s. XIII LDEU, II fol. 125r

doc. 99 -apòcrif-; ref i trans. C. Baraut p. 49-51 doc. 508;

Villanueva, X pp. 162-163.

Confirmació pel comte Ponç Borrell d'Urgell al bisbe Eribau

i capítol de Sta. Mi de la Seu, de totes les possessions que

tenen i tindran, lliures d'imposicions i qualsevol servitud.

Signen el comte, Ermengol, "Arnallus Mironis (de Tost), Ramon

vescomte.

XXIII 6 septembre 1038

BDC doc. 3984, Car. Compendi 2124; Tch. doc. 7; edit. Sanahuja

Hi d'Àger ap. 5 p. 318.

Arnau Mir de Tost i Arsendis fan donació de certs alous a

Àger a Ollemar i Xeno. Signen Tedbal Mir, Ot Guissal i Arnau

Guissal.

XXIV 15 agost 1039

Cartoral de Tabernoles fol. 20 cit. Miret i Sans p. 67-72;

réf. Sanahuja "Ilerda" II p. 11; D. Sangés op. cit. p. 205

Donació a l'església de St. Serni de Tabernoles de l'església

de Sta. Eugènia de Torres pels almoinars d*Ermengol II, Arnau

Mir de Tost, la comtessa Sanca i el bisbe Eribau. Signen el
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document el bisbe Arnulf -<*e Rodai el mateix que nou anys des

prés vindrà a Àger a consagrar l'església de SC.Salvador-.

XXV 12 octubre 10̂ 9

Doc. 4135 BDC Car. Compendi 1569 cop. s. XII; edit. Sanahuja

a Hi d'Àger ap. 6 pp. 318-319; Tch. doc. 9; réf. Sanahuja "Rev.

de Catal.",4(1926)p. 38, 10(1929) p. 173.

Compra del castell d'Artesa per Arnau Mir de Tost l Ar senda a

Ermengol II i Belasquita(Conetança), per preu de 1500 sous. M

uen els comtes posseir-lo per aprisió. Signen Bernat Gui-

llem de Meià, Ramon Guillem de Lloberola, Ricard Altemir, Ponç

Mir, Guitard Arnau, Rodland, Bernat Guillem.

El castell d'Artesa pertanyia a Berenguer Ramon I i al comte

Ermengol II, segons Sanahuja. L'any 1024-1026 caigué altre cop

en poder sarraí i fou conquerit novament per Ermengol II -veure

la Hi de Catalunya de Ferran Soldevila, I p. 88-. El document

sembla fet, d'altra banda, després de la nort del comte o té

la data equivocada, puix hem vist que es tracta d'una còpia. Es

de suposar que pertany al 1037, el mateix any que es documenta

el citat més amunt com apòcrif -nota XIX-.

XXVI Gener 1040

ACU perg. orig. n2 328, cop. s. XIII LDEU, I fol. 172r doc.511

réf. i trans. C. Baraut p. 59 doc. 521; réf. Miret i Sans p.50;

Sanahuja "Revista de Catal.",4(1926) p.32-33, "Ilerda"! p. 19,
Hâ d'Àger p. 42.

Gerberga, la germana d'Arnau Mir de Tost, dóna al seu marit, el

vescomte Miró d'Urgell, l'alou d'ErasiSs amb l'església de St.

Vicens i l'alou de Cabrisacs, que posseia de la dot entregada

per Arn u Mir de Tost i la seva muller Arsendis -tot al terme

de St. Feliu(Castellciutat)-.

XXVII 17 septembre 1040

ACU perg. orlg. n« 331, cop. s. XIII LDEU, I fol. 183r i v doc.

574; réf. i trans. C. Baraut pp. 62-63 doc. 525; edit. M.H.ap.

219 cols. 1068-69, P. Pujol a "Butlletí de la Bibl. de Catalu-

nya", 4(1917) pp. 16-17; R. d'Abadal Origen y proceso de conso-

lidación de la diòcesis ribagorzanaEEMCa» V(1965) pp. 63-65
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Duran Qudiol La iglesia de Aragón p. 14

El bisbe Erlbau d'Urgell, vingut al castell de Lasquarrl, de-

manà al rel Ramir I els drets del bisbat d'Urgell à la Ribagor

ça, Glstau i Roda, atorgats per Lluís el pietós; de ret recla-

mava el territori desmembrat pel pare seu Sanç III de Navarra,

del bisbat. El document que aportava com a prova dels seus

drets el bisbe, era l'acta de consagració del 839. El rei re-

conegué els drets d'Urgell i extinguí el bisbat de Roda. En

el document hi signa Arnau Mir de Tost i entre els nobles Ar-

nau Trasver, Ramon Dac, Berengu r Borrell i Bernat Ramon.

XXVIII 7 octubre 1040

Cebrià Baraut Les actes de consagració d'esglésies delbisbat

d'Urgell, segles X-XI"Urgellia" 1(1978) pp. 121-124 doc. 49

ACU perg. orig. consagr. d'esgl. s. XII n2 22 cop.; cit. Sana-

huja "Ilerda" I pp. 15-16, H§ d'Àger pp. 31-32.

Consagració de l'església de St. Martí de Tost pel bisbe Eribau

d'Urgell, a precs d'Arnau Mir de Tost i la seva muller Arsenda,

els dot&dors principals i fundadors de dita església -entre els

dotadors hi figura també la mare Sança d'Arnau- i el "domno"

Borrell-. Signen sota Gauceran Pinós, Pere R. de Ribelles, Pe-

re R. de Tost, el bisbe Guifré de Narbona, el bisbe Bernat, el

bisbe Eribau i Guillem Miró de Guàrdia.

XXIX Abans del 22 d'octubre del 1040

ACU perg. orig. n2 333; edit. C. Baraut p. 67 doc. 530; cit.

Miret i Sans p. 72

El document no porta data. En ell apareix Arnau Mir de Tost

elegit jutge amb el vescomte Miró Guillem -el cunyat-, en la

causa que hi havia encetada entre el comte Ramon IV del Pallars

Jussà i el bisbe Eribau d'Urgell sobre certs drets d'es-

glésies -també actuava com a jutge Ramon Arnau-.

XXX 22 octubre 1040

Testament de l'Arxiu dels Ducs de Cardona ACÁ perg. èpoc. Ra-

man Berenguer I nu 46, Arxiu Diocesà de Girona perg. orig.

"Fornells" no 40, ACU cop. s. XIII LDEU, I fol. 20r i v doc.27

edit. C. Baraut p. 63-66 doc. 527; edit. Villanueva, X ap. 34
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pp. 326-333; cit. Sanahuja a Hl d'Ager pp. 32-33; cit. Miret i

Sans p. 72.

Testament del bisbe Eribau d'Urgell, vescomte de Cardona, en

el qual nomena entre els marines s or s a Arnau Mir de Toct, a la

custòdia del qual -"baiulia"- deixa el seu nebot Ramon Folc de

Cardona, el futur vescomte fins que compleixi els 14 anys. En

el testament destaquem, com prova de la gran amistat que els

unia, la deixa que fa el bisbe al de Vic del seu anell que li

havia regalat Arnau Mir de Tost. Signen Arnau Mir, Senfred de

Cardona. Onofre Dac, Bonfill de Falçs, l'abat Guillem de St.

Vicens de Cardona etc...

El testament agramental es nlegí el dia 10 de maig de 1041,

sobre l'altar de la col·legiata de Card na.

XXXI 30 novembre de 1040

ACÁ perg. èpoc. Ramon Berenguer I n2 48; réf. Miret i Sans p.

72.

Arnau Mir de Tost signa en el conveni hagut entre Ermengol III

i Ramon IV de Pallars J., després de les disputes hagudes arran

del castell de Llimiana.

XXXII 23 ̂ arç 1041

BDC perg. 4038 Car. Compendi 2188, Tch. doc. 11

Testament sagramental del sacerdot de la parròquia de St. Vi-

cenç d'Ager, Martí, el qual peregrinà a Sant Pere.de Roma. E-

ren presents a l'acte de lectura Arnau Mir de Tost i la seva

muller. La lectura la presidí el jutge Guillem.

XXXIII 2 abril 1041
Constanca

Judici celebrat en presència de a comtessa , el seu fill

Ermengol III, amb assistència dels nobles barons "Arnaldus Mi-

roni Tostensis", Gombau de Madrona, Isarn Cabó, Borrell de Ta-

ravall, Guillem de La Vança i Gombau de Ribelles. El litigi

era degut a la possessió de l'alou de Vilaplana.

ÂCU perg. orig. nS 338, edit. C. Baraut pp. 73-75 doc. 539

XXXIV 7 agost 1042 ¡

BDC perg. 4134, Car. Compendi 1548; edit. Sanahuja Hi d'Ager

ap. 7 pp. 319 i ss.; Tch. doc. 12.



Carta franquícia concedida per Arnau Mir de Tost i Arsendis

a Exabel i Caroca. Signen Atinard Mir, Company Ballomar, Rod-

land Arnau, Guillem Sala, Guifré Sala, Crispi, Berenguer Reren

guer Borrell -també signa com testimoni en el document anterior-

XXXV 25 juny 1043

ACU perg. orig. n» 350, cop. s. XIII LDEU, I fol 69v doc. 192

réf. i trans. C. Baraut pp. 94-95 doc. 564.

Gersen i els seus fills venen a "Arnall" i la seva muller "arsen

l'alou i la "torre de ipso Quer" per preu de 12 unces d'or "in

res val entern".

XXXVI 31 desembre 1043

BDC perg. 4117 Car. Compendi 477 cop. s. XII; edit. Sanahuja

a H§ d'Ager ap. 10 pp. 322 i ss.; Tch.doc. 13.

Arnau Mir de Tost i Arsendis fan donació de l'Espluga de Porta

clusa, dins el terme de St. Llorens del Montsec, a Gekal Bonne:

ssine. Signen Ponç Erimany, Berenguer Isarn, Mir Miró, Ramon

Llorens.

XXXVII 15 octubre Iü44

BDC doc. perg. 4120 Car. Compendi n2 498 cop. s. XII; Tch. doc.

15.

Els comtes Ramon IV de lallars J. i la seva muller Ermessendis

venen a Arnau Mir de Tost i Arsendic la meitat del castell de

St. Llorenç d'Ares "a piet" de l'Espluga de Miralles, per preu

de 40 uneiates d'or "in rem valente". Signen Mir Mir, Guillem

Arnau, Guitard Isarn, Guitard Arnau, Rodland Arnau, Ramon Sanç,

Guillem Sanç i Mir Sunyer.

XXXVIII 2 març 1046

BDC pergt 4562 Car. Compendi 475; edit. Sanahuja a Hi d'Ager

ap. 11 p. 323; Tch. doc. 18.

Els comtes de Ballars J. Ramon IV i la seva muller Ermessendis

fan entrega a Arnau Mir de Tost i Arsendis de l'altra meitat

del castell de St. Llorens d'Ares i de l'Espluga de Miralles

, en penyora de 5 unces d'or.

XXXIX 4 agost 1046

ACU per", orig. no 376; edit.C.Baraut p. 125-126 doc. 596 j



Parròquies, servents, terres i honors que posseïa "Arnallus de

Tost" en feu per l'església d'Urgell 1 atorgament dels bisbes

St. Ermengolj Erlbau i Guillem, amb facultat de poder llegar-ho

tot, ell 1 la seva muller,a llurs o a qui els plagui« De fet

sembla tractar-se més d'un llevador, car és Arnau qui apareix

fent fer l'escriptura recordatoria del que posseeix per Sta.Mi

1 el bisbe Guillem d'Urgell.

Després de l'enumeració que es fa, al final del document apare-

reix dit bisbe ratificant les donacions, primerament a Arnau i

després, al castell de Montmagastre, a la muller d'Arnau i llur:

i filles.

XL 8 desembre 1046

BDC perg. 4119 Car. Compendi 130, Tch.doc. 19

Donació a St. Pere per Arnau Mir de Tost i la seva muller Arsen

da, del delme de la doidtiicatura dels castells d'Àger, Fet ,

Bellmunt de Ribagorça i St. Llorenç d'Ares. Signen al final Mir

Mir, Radulf Oriol, Isarn de St. Jaume, Berenguer Isarn, Guitart

Isarn, Ramon Llorens, Crispí, Exabel sacer, Guifré Sala i Ber-

nat levita.

XLÏ entre els anys 1033-1046 -A. Mundo la data el 1040-

Edit. P. Sanahuja a Historia de la vil·la de Àger ap. p. 321

A. Mundó Entorn de xa carta de l'abat Piltra a Arnau Mir de Tost

"Maleeta Monserratina", IX( 1962)"Miscel·lània A. Albareda" p.

267-276; A. Albareda L'abat Òliba fundador de Montserrat(Montse

rrat 1972) pp. 333-6, 223, 314-315 i 329; Sanahuja ens indica

que aconseguí la transcripció directament del museu de Vic, on

es portà, juntament amb el reliquiari. El p. Pasqual la trans-

cribí encarà a Tost. La carta enviada per l'abat informa de

la tramesa da relíquies, portades de Lodi(Itàlia).
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XLII any 1047

"Clero" per g. Poblet carp. 1992 nö 7; réf. P. Botinas sie op. t

cit., II p. 27.

S'esmenta a Arnau Mir de Tost i Arsenals, que entreguen en

feu el castell d'Artesa a Borrell de Tost "slcut tenebat eum

Guigelm Sanz per manu de Bernad Ramon".

XLIII 21 octubre 1047

Doc. BDC nö 4142 Car.Compendi nâ 662; réf. Sanahuja a Hi d'A-

ger ap. 9; Tch. doc. 21.

Donació d'una vinya a St. Miquel de Montmagastre

per Arnau Mir de Tost 1 Arsendls.

XLIV 21 març 1048

Doc. BDC 4121 Car. Compendi nol579; Tch.doc. 22

Donació a St. Pere d'Àger per Arnau Mir de Tost i Arsendis

de totes les esglésies d'Àger, inclosa la panroqial de St. Vi
m ""

cent, les del terme de Fet, St. Llorens d'Ares, Bellunt de la

Rib., Montaspré i Claramunt; afegeix encara l'església de

Sta. Mà del Pla amb un gran alou i terres a Agulló. Li prome-

ten també el delme de la dominicatura de totes les terres que

conqueriran als àrabs del Noguera Ribag. al Cinca. El signen

Ramon levita i cabiscol, Guitard Arnau, Guillem Conlaci, Be-

renguer Isarn, Gauceran Erimany, Guifré Sanllaní, Guillem jut

ge.

XLV 4 abril 1048

ACU cop. s. XIII LDEU, I fol. 27v doc. 42, trancr. C. Baraut

cit. "Urgellia", V p .137 doc. 615; ed. M.H. doc. CCXXXIII

cols. 1093-1094; Villanueva, X pp. 184-186; réf. Miret i Sans

cit. p. 73; Sanahuja cit. "Ilerda" II pp. 19-20.

El comte d'Urgell Ermengol III, acompanyat de la seva mare i

"cum obtimatibus suïs plurimis preclarissimis viris": Arnau

Mir de Tost, el vescomte Miró, Ricart Altemir, Hug Guillem,

Ramon Bonfill, feu donació a Sta. M» de la Seu de la dècima <
I

de totes les pàries que rebia d'Espanya; la meitat per obres I
t

i ornaments de l'església i l'altra pels canonges. Signen els f

mateixos, Borrell de Taravall, Isarn de Caboet, Erimany.... f
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XLVI 15 octubre 1048

BDC doc. 4081 Car. Compendi 1564; edit. Villanueva, IX ap.

XVII p. 262 1 ss.; Tch. doc. 23} Sanahuja "Rev.Catal."4 p.34

Consagració de l'església de St. Salvador d'Àger per Arnulf

bisbe(abans de Roda), invitat per Arnau Mir de Tost. El prono

tor de l'església fou Felmir. Signen els esmentats, Eixäbel

Esclua, Acmed Calvó, Geribert Maier, Rosso, Âdefonsus, Gui-

llem Mudarraf, Ademar Galin.

XLVII 11 agost 1048

Perg. 4526 ACL fons Àger cal. 172; edit. Sanahuja a HI d'A-

ger ap. 12 p. 324; Tch. doc. 25.

Donació per Ava a Arnau Mir de Tost de l'Espluga de Miralles,

a canvi d'tin quart de la parròquia de St. Llorenç, una vinya

a Àger i una unça d'or. Signen Mir Miró, Berenguer Borrell,

Geribert Maler.

XLVIII entre 1042-1069

ACU cop. s. XIII LDEU, I fol. 179v doc. 551; réf. i transcr.

C. Baraut cit. "Urgellia", 6 pp. 237-238 doc. 889

Dotació de l'església canonical de la Seu d'Urgell per Ermen

gol III o Ermengol IV, juntament amb la noblesa urgellenca,

essent el bisbe Guillem. Entre els nobles hi figuren Arnau

Mir de Tost, el vescomte Miró, Brocard, Ramon Guadall, Isarn

Caboet i el seu fill Guitard, Ramon Arnau, Arnau Guillem da

La Vança,.....Arnau Mir de Tost dóna l'església de Canillo

-"Canilan"-, l'església de Sta. Eugènia i les seves vinyes i

drets de llenya per dos mesos al terme del castell de St. Jau

me; també un Miró Guillem dóna la seva part d'un alou a Sorri

bes......

XLIX entre anys 1042-1069

ACU cop. s. XIII LDEU, I fol. 64r doc. 170 i fol. 174r doc.

522; transcr.C. Baraut ibid. pp. 239-240 doc. 892

Jurament de fidelitat d'En Bofill al bisbe Guillem de la Seu

per la tinença del castell de Llanera, prometent defensar-lo

de tot home, excepció del seu senyor "Arnaldo Mironi"(Tost).
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L 28 febrer 1049

BDC perg. 4144 Car. Compendi 1547; ed. Sanahuja a Ha d'Àger

ap. 13 p. 324; Teh. doc. 27

La comtessa Constanca d'Urgell i el seu £111 Ermengol III

fan venda a Arnau Mir de Tost i miller Arsenals del castell

de Malagastre per preu de 1500 sous "In re valente". Signen

Ramon de Ralli, Gultard Arnau, Ramon Sanç, Atinard Mirà, Be-

renguer Borrell, figurant al final el jutge ausonenc Guillem

i el cablscol Ramon levita.

LI 2 maig 1049

perg. 502 ACL fons Àger cal. 171; ACÁ "Varia Cancillería" vol.

326 fol. 29v; BN París col. Baluze nfi 107 fol. 486v i r ; font

1 Rius ctt. doc. 23 pp. 43-44.

Carta de franquícia als habitants de la Regola, concedida per

Arnau Mir de Tost. Hi signen l'abat Ramon de St. Pere d'Àger,

el prebíter Miró, el levita Miro, el sacerdot Ermemir, Joan

Cacalo, Berenguer Isarn, Gauceran Erimeny, Dalmau B., Guifré

Sanllani i Escofet.

Lli entre el 1039-1049

Perg. èpoc. Ramon Berenguer I nS 12 transcr. L.F.M., I doc.

145 fol. 140, M.Rosell pp. 141-142

Avinentesa entre el comte Ermengol III i Ramon Berenguer I

i la seva muller primera Elisabet; l'acord és d'amistat i de

lluitar contra el comte de Cerdanya Guillem.

Per dit acord empenyora el comte d'Urgell en la seva paraula

als còndors Ricart Altemir -per preu de 4000 sous i 80 unces

d'or i argent, cavalls, mules 1 ausbergs-, Arnau Mir de Tost,

Isarn Ramon Caboet, Hug Guillem, Dalmau Isarn -tots pel mateix

preu o pel valor de 2000 sous valentes i 11 unces d'or el da

rrer- 1 Bernat Isarn, semblantment.

L.F.M., I fol. 141 doc. 146, M. Rosell pp. 142-143; perg.

èpoc. Ramon Berenguer I na 12; M.H. cols. 1096-1097

Donació de penyores 1 fiances per part del comte d'Urgell al

de Barcelona, per preu de 10.000 sous, equivalents a 200 un-

ces d'or. El comte de Barcelona exigeix al d'Urgell fer la
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guerra contra el comte de Cerdanya, el bisbe d'Urgell 1 altres

enemics, com el vescomte Miró, fill de Guillem, i Dalmau Isarn.

El pacte estableix que el comte d'Urgell en un termini de 15 dl
5

es deu fer trencar els pactes amb el comte de Cerdanya al com- i

te de Pallars, el bisbe Guillem d'Urgell, d'homenatge i sagra-

ment. De la mateixa forma també a Arnau Mir de Tost, Ricart

Al temir, el vescomte Miró Guillem, Isarn Caboet, Gausbert Gui

Hem de La Vança i altres comdors d'Urgell t homes del comte

Ramon de Pallars. S'estableix també en dit conveni l'empenyora

ment per part del comte d'Urgell d'Arnau Mir de Tost per valor

de 100 unces d'or, Ricart Altemir, el vescomte Miró Guillem,

Isarn Caboet, Gausbert Guillem de La Vança per preu cadascú

de 60 unces d'or. Tots amb el comte d'Urgell es veuen obligats

a fer la guerra contra el comte de Cerdanya.

LIII 17 juliol 1051

BDC perg. 4032 Car. Compendi 2393 cop. s. XIII; Tch.doc. 29

"Amad"(Mir de Tost) ven a Guitard Guillem i muller Guilga el

"puium" de Mulnar, amb torre, cases i alou, dins el comtat d'U

rgell, "in apenditio" del castell d'Orenga i prop del de Peral,

ba i Guilnar; afrontant amb el camí de Cabrera i el torrent

de Mulnar. Signen Arnau, Ricart Òliba, Bernat Seniófred, Bernat

Guillem, Bernad Company.

LIV 5 novembre 1051

BDC perg. 4143 Car. Compendi 968 cop,, s. XI; Bal ari Orígeus...

réf. p. 392; J.Mi Pou Història de la ciutat de Balaguer cit.

ap. II p. 323

Acte de conveniència entre el comte Ramon Berenguer I i Arnau
Mir de Tost sobre l'usdefruit de Camarasa i Cubells.

LV novembre 1051

ACÁ perg. èpoce Ramon Berenguer I NS 120 carp. 11; refs. Sana- |

huja "Ileréa", I p. 158; P. Bofarull, I p. 27; Sanahuja a H§

d'Àger p. 32; Miret i Sans p. 73.

Conveni entre Ermengol III i Ramon Berenguer I, en virtut del

qual infeuda el Barcelona al d'Urgell el castell de Cubells. Es

pacta també que Arnau Mir de Tost sigui home fidel d'ells i /



tingui dit castell en feu pel comte d'Urgell,

lusuf de Lleida havia cedit aquest castell i el de Camarasa

al comte de Barcelona -veure S. Sobrequés Els grans comtes de

Barcelona p. 67; Pr. Bofarull, I pp. 24-26-; lusuf s'alia

als cristians per anar contra el seu germà lafar de Saragossa

-M. Pidal La España del Cid. I p. 720-.

LVI 28 septembre 1050 o 1051 ?

Pr. Bofarull Los condes de Barcelona vindicados. II pp.23-26;

el document proc. de l'Arxiu de Ripoll.

Arnau Mir de Tost i el vescomte Ponç Guerau de Cabrera -casa

rà amb la filla Letgarda d'Arnau Mir de Tost- signen en la

donació que feu el comte de Barcelona al Monestir de Sta. MS

de Ripoll d'un alou al terme de Camarasa que posseïa el sarra

rrai Muça Avencaet.

LVII 24 septembre 1052

ACL doc. 2115 fons Àger cal. 172; Tch. doc. 31

Arnau Mir de Tost i Arsendis cedeixen en usdefruit i feu a

Tedmar Gerut la parròquia de Travesserres. Signen Gombau Ber

nat, Bernat Trasver, Ramon Mir, Miró Borrell, Guadald Miró,

Company Ballovi.

LVIII any 1052

ACÁ perg. èpoc. Ramon Berenguer I no 141; réf. Miret i Sans

p. 73; P. Bonnassle, II p. 78 -el data el 1053-.

Conveni entre el comte de Pallars i Arnau Mir de Tost sobre

la tinença dels castells de Mur i Guàrdia, dels quals queda

enfranquit de feu.

LIX 16 febrer 1054

ÂCL doc. 351 fons Àger cal. 171; edit. Sanahuja a Hfi d'Àger

ap. 17 p. 328 i ss.; Tch. doc. 34.

Dotació per Arnau Mir de Tost de la canònica. > església de

St. Miquel de Montmagastre, juntament amb la seva muller i

el seu fill Guillem. Signen Bernat Trasver, Sanllani Imbla,

Gauceran Erimany, Bertrà Borrell, Miró Borrell, Berenguer I-

sarn.
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LX octubre 1053

ACU perg. orig. no 417; edit. C.Bar au t "Urgellia",6 p. 46

doc. 661.

Venda d'una "quadra" al Montsec., que afronta a orient auto «1

riu Noguera Pallaresa i a occident amb "ipsa mata que vocant

Coscolgo (Coscollar ?, bosc). La venda l'efectuen el comte Ra

non V de Pallars Jussà i la seva muller Valença...

LXI 4 abril 1054

ACU perg. orig. nfi 421, cop. s. XIII LDEU, I fol. 184r i v

doc. 577; edit. C. Baraut pp. 52-53 doc. 667

Donació a la Canònica de Sta. W de la Seu de la vila de Ce-

llers, en la qual hi signa com testimoni "Mironi (filio) Miro,

(de Tost ?).

LXII 31 maig 1055

ACÁ perg. ipoc. Ramon Berenguer I nfi 167, L.F.M., I doc. 122

fol. 96; trans. Sanahuja a Hi d'Àger nota 73 réf. p. 37.
\1rse*-

Arnau Mir de Tost reben en franc alou el castell de Biscarrl

de mans dels comtes d'Urgell. Signen Brocard Guillem, Bernat

Trasver, Bertrà Borrell, Guillem Miró, Gauceran(Erimany), Ar-

nau Ermemir.

LXIII any 1055

L.F.M.,1 doc. 123 fol. 100; edit. P.M. Ribera, II pp. 142-144

Venda de la meitat del castell d'Areny per Ramon V de Pallars

Jussà a Arnau Mir de Tost per preu de dos mil sous "In rem va-

len tem". Signen Guitard Guillem, Garcia Eiz, Mir Borrell, Ar-

nau Unia, Dalmau Guisad, Erall Bernat, Berenguer Arnau, Arnau

Dalmau.

LXIV a) septembre 1055

ACÁ perg. èpoc. Ramon Berenguer I nfi 172; edit. Sanahuja "Her

da", I p. 64 nota 45; cit. Miret i Sans p. 73.

Acte d'esponsalici de Ramon IV subscrit amb la seva muller

Valença, filla d'Amau Mir de Tost.

b) febrer 1055

Car. Compendi nfi 420, Cart. Àger doc. 305 fol. 136v-137r; Tch.

doc. 35.
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Testament de 7elmlr. Ellgclx executors testamentarle a Crispí,

Exabel Exclua, Guillan Mudarraf, Joan Cacalo. Deixa tots els

seat blas, 1« seva esposa i filla, sota la custòdia d« la bat

llia del seu senyor Arnau Mir de Tost, dins el castell d'Xger.

LXV 2 septembre 1055

ACÁ perg« Ipoc. Ramon Berenguer Infi 171, L.F.M., I doc. 126

fol. lot; edit. col. Baluze Capitularia Regum Francorum col.

1551-1552(Pari8 1780); réf. Miret i Sans p. 73; Sanahuja a

Hi d'Àger p. 49, "Herda",! p. 165.

Pacte d'avinentesa entre el comte de Pallars -que expressa

haver pres a Valença com muller- i Arnau Mir de Tost. El comte

es compromet a encomanar la guàrdia del castell de Llimiana

als seus millors homes, que diu "inter nos fecimus", obligant-

los a prestar vassallatge a Arnau Mir de Tost. El comte es com

promet també a no prendre mal el castell, que per ell tenen

Arnau i Valença, empenyorant en la seva paraula el propi cas-

tell de Llimiana, el d'Areny i Montanyana. Signen Miró de Mur,

Bertrà Ató de Montanyana, Ramon Miró d'Orcau, Ramon Erlmeany,

Roger Umbert, Falcó Guillem, Bernat Trasver, Miró Isarn, San-

llanl Imbte...

LXVI 2 septembre 1055

ACÁ perg. èpoc. Ramon Berenguer I no 173, L.F.M.,I doc. 125

fol. 100, transcr. M. Rosell pp. 125-126, edit. Valls i Taber

ner Els orígens dels comtats de Pallars i Rabagorca (Barcelona

1918) pp. 47-48; réf. Miret i Sans p. 73; Sanahuja "Ilerda",!
164, a Hi d'Àger p. 49.

Venda per Ramon V de Pallars Jussà a Arnau Mir de Tost l Arsen
dis dels castells de Llimiana 1 Mur, Basais i Orcau per preu

de 12.000 sous, en cas de morir ell, ho posseiran Valença i el
seu fill. Signen Ramon Miró d'Orcau, Miró de Mur, Bertrà Ató

de Montanyana, Ramon Erlmany, Roger Umbert, Falcó Guillem, Ber

nat Trasver, Arnau Company, Bertrà Borrell, Miró Isarn, San J. la

ni Imble...

LXVII any 1055
ACA perg. ipoc. Ramon Berenguer«Z no 310, L.F.M., I doc. 127
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fol. 101, traascr. M. Resell pp. 128-129.

Ramon 'V de Pallars 1 Valença empenyoren a Arnau Mir de Tost

i Arsendis els castells de Montanyana, Mar i Llimiana. Signen

Bertrà Ató, Guitard Guillem de Meià» Bernat Trasver, Roger

Umbert.

LXVIII any 1056 ?

ACÁ perg. èpoc. Ramon Berenguer I nfi 308} réf. P. Bonnassie

II, p. 78.

Conveni entre Arnau Mir de Tost i el comte Ramon V; acorden

que si el comte de Pallars entrega el castell de Salat al

comte Artal de Pallars Sobirà, adquiriran ell i la seva mu-

ller Arsenda en franc alou l'altra meitat del cas

teli d'Areny.

LXIX 25 octubre 1056

ACA perg. èpoc. Ramon Berenguer I nfi 190; transcr. L.F.M., I

doc. 64 fol. 69, trans. M. Resell pp. 78-79; réf. Villanueva

XII pp. 72-73, Sanahuja HIlerdaH, I p. 165, a Hi d'Ager p.49.

Acta d'esponsallcl que Ramon V de Pallars fa a favor de la

seva muller Valença, dels castells de Llimiana, Orcau i Bas-
; ̂ -fcí-we* f,'leT

tas, amb pacte de què si mor,' vol que neredi els castells el

seu germà Sunyer, el qual deurà retornar els 12 «000 sous de

dot. Signen Ramon Miró, Bertrà Ató, el vescomte Bernat Ató,

Guitard Guillem, Raolf Oriol, Guillem Ramon, Berenguer Miró,

Bertrà Borrell, Canceran Erimany, Arnau Company....

LXX 25 octubre 1056

ACÁ perg. èpoc. Ramon Berenguer I nfi 191; edit. M.H. col.1105

-1106; L.F.M., I doc. 60 fol. 30, transcr. M. Rosell pp.75-76

Donació dels castells de Mur 1 la meitat del d*Areny per Ra-

mon V de Pallars a Valença. Signen Mir Mir, Bertrà Ató, el

vescomte Bernat Ató, Guitard Guilles, Raolf Oriol, Guillem

Ramon, Berenguer Miró, Bertrà Borrell, Gauceran Erimany, Be-

renguer Isarn, Miró Isarn, Arnau Company....

LXXI 12 novembre 1056

ACA PERG. èpoc. Ramon Berenguer I nfi 193, L.F.M., I doc. 489
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fol. 481 transcr. M. Rosell pp. 518-520; M.H. col. 1109; réf.

Miret i Sans p. 74, S. Sobrequés cit. p. 66.

Arnau Mir de Tost i el vescomte Fonc Guerau de Cabrera assis-

teixen a l'esponsalicl de Ramon Berenguer I amb Almodís. Amb-

dós signen en l'acta d'esponsallci del comte, en la qual s'a-

ssigna a la nuaria els castells de Camarasa i Cubells i la pà-

ria que rep el comte de Lleida -mentre no augmenti la de LlejL

da, li assigna 100 mancusos de la pària que rep de Saragossa.

Signen també entre els testimonis Amat Eldrlcl, Bernat Amat,

Guerau Guitard, Berenguer Ramon, Dalmau Isarn, Bernat Olaguer

i Ramon Sanç...

LXXII gener 1037

BDC doc. 4124 Car. Compendi 2481; edit. Villanueva, IX ap.

XIV pp. 248 i ss.; Tch. doc. 36.

Donació atorgada per Arnau Mir de Tost i Arsendis i el seu

fill Guillem a Guillem Ramon, jutge ausonenc, de l'abadia d*

Àger.

LXXIII 17 març 1057

ACL perg. 1692 fons Àger cal. 171; Tch. doc. 37.

Permuta de béns entre Gaufred Ollemar i la seva muller d'una

banda 1 Arnau Mir de Tost i Arsendis d'altra. Signen Ramon Ra

Ramon, Miró Isarn, Erimany(Gauceran), Guillem Ermemir.

LXXIV 10 juny 1057

ACL perg. 504 fons Àger cal. 171; Tch. doc. 38

Conveniència sobre l'usdefruit del castell de Corsa entre l'a

bat d'Àger 1 el castlà Atinard Miró. En el document es decla-

ra que el castell havia estat donat per Arnau en ple alou a 1'

abat, pel qual el dit Atinard es veia obligat a fer-li vassa-

llatge i a tenir-lo en feu en el seu nom.

LXXV juny 1057, 26

ACU perg. or o.g. no, cop. s. XII no 440, cop. s. XIII ID EU, I

fol. 65v doc. 176; edit C.Baraut cit. pp. 72-73 doc. 693.

Permuta pels comtes Ermengol III i Constanca del castell de

Solsona pel de Santalinya al bisbe Guillem. Hi sig-

nen Arnau Mir(de Tost), Dalmau Isarn, Pere Mir, Bernat Traver,
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Rosón Bonflll, Ramón Mir i Erimball Bonfill.

LXXVI 10 agost 1057 o 1058

ACÁ perg. èpoc. Ramon Berenguer I; BDC doc. 4133 Car. Compen-

di 1546; Teh. doc. 39.

Conveni entre Ermengol III i Arnau Mir de Tost sobre la infeu

dació del castell de Casserres. Convenen que si Arnau rep pà-

ries, tres quartes parts seran per a ell i un quart per al com

te. Per la guarda i la castlania del castell es compromet el

comte a pagar 200 mancusos de les pàries de Saragossa -les C£

rresponents al mes de juliol- i 100 mancusos anyals de les pa

ries de Lleida -les corresponents al mes d'agost-; també entre

aquest any i el següent es compromet a fer efectius 400 maneu

sos d'or de Bare, per a l'obra del castell. Finalment es com-

promet el comte a guardar el castell amb els seus homes per un

termini anyal de quatre mesos i a no exigir la seva potestat a

Arnau i successors. Signen Ricart Al temir, Dalmau Isarn Brocard

Guillem, Guitard Guillem, Arnau Isarn, Gauceran Erimany.

LXXVII 5 septembre 1058

ACÁ perg. èpoc. Ramon Berenguer I n6 230; edit. M.H. ap.CCXLVII

col. 1111-2; L.F.M., I doc. 148 fol. 142, trancr. M. Rosell pp.

144-146; réf. Miret i Sans p. 74; S. Sobrequés p. 67.

Conveni entre Ermengol III i el comte Ramon Berenguer I, en el

qual hi intervé també Arnau Mir de Tost. La finalitat d'aquest

era la de continuar la lluita contra el reietó alarb de Sarago

ssa -diu el document, no fer la pau amb "Alhagig"-; es convé

que de les conquestes que es facin, siguin dos terços pel com

te de Barcelona i un terç pel d'Urgell, estipulant-se a més a

més que sigui el castell de Pilzà pel comte d'Urgell i si vol

ell edificar el castell de Purroi, que sigui el cost a mitges.

Signen el bisbe Guillem, Arnau Mir de Tost, Amat Eldrici, Ber-

nat Amat, Ricart Altemir, Rocart Guillem, Gerbert Miró, Pere

Miró, el bisbe Guillem de Vic.

LXXVIII 17 octubre 1059

BDC perg. 4118 Car. Compendi 1562; Tch. doc. 40
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Acte d'avinentesa entre Ermengol III i Arnau Mir de Tost. £1

comte es compromet a ajudar 1 donar assistència a Arnau, com

amic 1 vassall, empenyorant en la seva paraula els castells de

St. Jaume 1 Alòs de Balaguer. Signen Ricart Altemir, Gombau Ra

mon, Brocart Guillem, Bernat Trasver, Berenguer Isarn.

LXXIX 17 octubre 1059

BDC perg. 4118 Car. Compendi 1567; Tch. doc.

Acte d'avinentesa entre Arnau Mir de Tost 1 Ermengol III. Ar-

nau promet fidelitat al comte i ajut en la lluita a Híspanla

contra els alarbs; es compromet també a no acceptar el castell

d'Estopinya, ni cap altre, de mans del comte de Barcelona, sen

se el seu consell; si hi ha discòrdies entre ambdós comtes, es

compromet igualment a deixar el feu dels castells de Camarasa

i Cubells, a canvi de certa compensació. Empenyora en la seva

paraula Toló i Santalinya. Signen els mateixos d'abans.

LXXX 15 abril 1060

BDC perg. 40<j9 Car. Compendi 19; edit. M.H. ap. CCLXX, Villa-

nueva, IX ap. XV pp. 251 i ss.

Butlla de Nicolau II atorgant el privilegi d'exempció a la

Canònica de St. Pere d'Àger sol·licitat per Arnau Mir de Tost

i la seva muller -millor comprat-.

LXXXI 26 maig 1060

BDC perg. 3982 Car. Compendi 2139; Tch. doc. 44

Donació per Arnau Mir de Tost, muller Arsendis i fill Guillem

a Bernat Onlça de certs alous a Esclúç, prop del Segre, als

peus de la Serra del Cadí, per roturar 1 cultivar. Signen Ber-

nat Mir, Odó Sacerdot i Guerau Guitard.

LXXXII 31 desembre 1060

BDC perg. 4116 Car. Compendi 464; réf. Sanahuja "I1erda" I, p.

158, Ha d'Àger p. 12; Tch. doc. 45.

Donació a St. Pere per Arnau Mir de Tost 1 Arsendis dels cas-

tells de Corsa, Espadella (actual Pertusa ?), Cas, Montclús

-la meitat-, Oroners, Estanya -a la Rbiagorça- i les esglésies

de St. Vicenç i St. Salvador d'Àger, Bellmunt de Rib., Fines-

tres, Sta. Mi de Claramunt, St. Llorens d'Ares, St. Miquel de
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Mon tas pré; també a la Regola església 1 vila, el délaie de les

dominlcatures des del Noguera Major -Pallars- fins a Calasanç

1 del castell de Santal inya i Pôrtol fins al Coll d'Ares; l'es,

glésia de Casserres i un seguit de donacions de terres i al-

tres béns. À Llordà li dóna també la "domus" de Sta. Maria de

"Olibani", aod> el seu "hospicium". Signen els donants i el seu

fill Guillem, els comtes de Barcelona Ramon Berenguer I Almo-

dís -confirmen la donació de Casserres- i seguidament Guillem

"primiscrini" i jutge, Berenguer Isarn, Gauceran Erimany, Be-

renguer Miró, Tedbald Arnau, Arnau Company, Erall Bernat, Ati

nard Miró i Company Ballovi.

LXXXIII 10 febrer 1061

Car. Compendi 2501(perdut); Tch. doc. 46

Arnau Mir de Tost i Arsendis donen una heretat a Berenguer

Borrell a Casserres amb facultat per a construir-hi molins

-potser era també de la nissaga seva, com Borrell de Tost-.

LXXXIV 2 juny 1061

BDC perg. 4036 Car. compendi 2123; edit. Villanueva, IX ap.

XII pp. 243; Tch. doc. 47.

"Ante doanum Arnallum(Mir de Tost)" in Àger intus in camera"

presents el jutge Guillem Erlball i Berenguer (Isarn)"vicario"

-castlà d'Àger-, se celebrà un judici, contra un tal Llorens,

que havia adquirit per compra certs béns pertanyents a St. Pe

re d'Àger, segons Jurament efectuat per Persona -testificà

que els havia donat la seva mare,davant l'altar de St. Martí

de dita església d'Àger-; el document de donació -testament-

s' havia cremat en l'estrall de la segona invasió sarraïna.

LXXXV 13 novembre 1061

ACL perg. 687 fons Àger cal. 171; Tch. doc. 49

Bremond fa les paus amb Arnau Mir de .Tost, de les discòrdies

que per certs béns a l'Espluga de Fet havien tingut. Signen

Ramon Guerau, Ponç Guitard, Bernat Gonúc, Mir Òliba, Bernat

Cuit, Bernat Exabel, Arbert sacerdot -Ramon, no Bernat,Exabel-.
LXXXVI 7 març 1062
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ACL perg. 2106 fons Àger cal. 172; edit. Sanahuja a Hi Àger

ap. 19 pp. 331 i ss.; Teh. doc. 51.

Dotació de la Canònica de Llordà, a la qual s'assignen totes

les esglésies de la jurisdicció del terme del castell seu» efe£

tuada per Arnau Mir de Tost i Arsendls; les esglésies són les

de Biscarri, Benabent etc..., a més la torre de Mass11ió1 i vi

la i altres béns. Signen Dalmau Bernat, Gausbert Sanlla "vica

rii"-creiem castlà de Llordà-, Salomó Company, Bremund Draugo,

Gilabert Seniofred, Miró Guitard, Guillem Ollomar, el comee

Ermengol, Arnau Ramon, el bisbe Odó d'Urgell, l'arquebisbe St.

Olaguer de Tarragona, el comte Arnau i l'arquebisbe Bernat de

Tarragona -indubtablement, tots els darrers afegiren les seves

signatures ratificant els béns de l'església-,

LXXXVII 30 gener 1063

Doc. 39 L.F.M., I fol. 25v 1 r; réf. S. Sobrequés p. 70

En aquest document no surt referènciat Arnau Mir de Tost. Es

tracta de la donació que fa el comte de Barcelona a la seva

muller Almodís dels castells de Purroi, Estopinyà i Canelles.

L'aportem com testimoni de les campanyes efectuades 1 la con-

questa amb anterioritat dels castells, en la conquesta dels

quals indubtablement deuria intervenir Â «au Mir de Tost. 0-

pinió compartida amb S. Sobrequés. Ho apola el fet que posse-

ís béns en alou en dits indrets, com ho testimonia l'acta de

donació a favor de St. Pere d'Àger efectuada per la comtessa

Sança, que posteriorment veurem, arran de la mort del seu ma-

rit Ermengol III.

LXXXVIII 9 abril 1063

Car. Compendi (perdut) 1092; Tch. doc. 53.

Arnau Mir de Tost 1 Arsendls fan donació en feu a Miró Gom-

bau de la Quadra d'Entença -Ribagorça-, amb pacte de construir

aquest una torre. Signen el comte de Barcelona i Almodís.

LXXXIX 17 abril 1063

APA doc. 29; ACA perg. "Varia Cancillería" Ms. 326 fol. 10

Liber instrumentorum ; Kehr Fapsturkunden.., II ne 11 p. 267
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Butlla d'Alexandre II ratificant el privilegi d'exempció de

I'església d'Àger.

XC 13 maig 1063

APA doc. 712; Tch. doc. 55

Permuta d'una era a l'Aspre d'Àger, feta per Arnau Mir de Tost

i Arsendis a Ollemar 1 Xeno. Signen Arnau Otger, Mir Duran 1

Pere Ponç.

XCÏ any 1063

ACL doc. 2104 fons Àger cal. 172; Tch. doc.

Jurament de fidelitat fet per Bertrà a Arnau Mir i Arsendis

per la tinença del castell de Casserres.

XCII any 1063

ACL doc. 165 fons Àger cal. 172; Tch. doc. 58

Miró, fill d'Ermessendis, presta vassallatge a Arnau Mir de

Tost i muller també per la tinença del castell de Casserres.

XCIII 7 juny 1063

APA doc. 1190; Tch. doc. 59

Donació a Sant Miquel de Montmagastre per part d'Arnau Mir de

Tost i Arsendis de certes terres a Cas. Signen el seu fill Gui

Hem, Arnau Tedbald, Miró Borrell, Berenguer Arnau i Miró Ra-

mon.

XCIV 5 juliol 1063

ÀCA perg. èpoc. Ramon Berenguer I nO 299, L.F.M., I doc. 149

fol. 143; edit. M.H. col. 1125-8; réf. S. Sobrequés p. 79.

Conveni d'amistat i ajut entre els comtes de Barcelona i Ur-

gell.

XCV any 1063

L.F.M., I doc. 130; réf. S. Sobrequés p. 79

Sagrament d'homenatge feu Ermengol III al comte de Barcelona.

XCVI 13 novembre 1063

ACU doc. cop. s. XIII LDEU, I fol 262v doc. 814; Domènec San-

gés op. cit. p. 205 doc. 20 -a les planes pp. 239-240-.

Arnau Mir de Tost signa en la donació que el bisbe Guillem i

canonges de la Seu feren a favor d'Udalard 1 la seva muller

Ermengards del castell de Sedó.
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XCVII 17 gener 1064

Car. Compendi 2054(perdut perg.); Tctu doc. 60

Acte de venda d'una vinya a Finestres per Adalbert a favor

D'Arnau Mir de Tost i Arsendis.

XCVIII 3 febrer 1064

L.F.M., I fols. 25r-26v; transcr. M. Rosell, I o.58 doc. 40.

Conveniència sobre el castell d'Estopinyà entre el comte de

Barcelona i Geribert Mir.

XCIX 3 febrer 1064

L.F.M., I fols. 26; transcr. M.Rosell p. 58 doc. 41.

Jurament de fidelitat de Berenguer Isarn al comte de Barcelona

pel castell d'Estopinyà.

,C 3 febrer 1064

L. F.M. ibid. docs. 42-43

Jurament de fidelitat d'Arnau,baró, i Hug Arnau pel castell

d'Estopinyà.

Cl 7 abril 1064

L.F.M., I fol. 48 doc. 46 -M.Rosell pp. 60-61-; edit. A. Coy

i Cotonat Sort i la comarca de Noguera Pallaresa(Barcelona

1906) p. 188.

Acte de venda peí comte Artal i la seva muller Llúcia de Pa-

llars Sobirà als comtes de Pallars Jussà Ramon V i Valença

dels castells de Revert, Castelló, Adons, Viu de Llevata, Aren

se, Bilba i el monestir de Lavaix...Signen Bertrà Ató, Baró

Ató, Guiu Ató, Guillem Arnau, Ponç Mir, Rodland Ricolf, Pere

Raolf, Ramon Guillem, Bernat Baró, Arnau Mir de Tost, Hug Mir,

Alemany Altemir.

ClI 7 abril 1064

L.F.M., I fol. 48 doc. 47 -M. Rosell pp. 61-62-; ACÁ perg.

èpoc. Ramon Berenguer I nS 306; réf. Sanahuja "Ilerda" I p.166

Acte de fidelitat fet pel comte Artal a Ramon V i Valença, em

penyorant en la seva paraula el castell de Torreçan. Signa en

el document Arnau Mir de Tost entre altres.

CHI 16 juliol 1064

ACA perg. èpoc. Ramon Berenguer I nS 320; Sanahuja"Ilerda"p.l66
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Ramon V i Valença prometen a Arnau Mir de Tost ajut per la de

fensa del castell d'Areny, empenyorant en la seva paraula els

castells de Mur, Llimiana i Mon t any anà.

CIV agost 1064

S. Sobrequés clt. p. 70 1 105; Rovira 1 Virgili, III pp.517-

518j Menéndez Pldal La España delCid p. 162.

Presa de la plaça de Barbastre, la guarda de la qual es enca-

rregada al comte d'Urgell pel seu cunyat el rel d'Aragó.

CV març/abril 1065

Deta de la mort d'Ermengol III 1 del seu trasllat a l'abadia

d'Àger per Arnau Mir de Tost, on fou sebolllt, defensant la

plaça de Barbastre, que calgué altre cop en poder alarb. Re-

cordem que al mes de març del 1063 havia mort defensant la

plaça -millor assetjant- de Graus, el seu sogre el rel Ramir

d'Aragó ; el conveni que hem citat més amunt del

5 de juliol de 1063 s'ha volgut relacionar amb aquests fets.

Recordem també que Sanç Ramir havia sol·licitat de la Sta.

Seu una croada -la croada abans de la croada primera- per ex-

pugnar la fortalesa de Barbastre.

CVI 4 abril 1065

BDC doc. 4125 Car Compendi no 933; edit. Sanahuja a Ha d'Àger

ap. 20 pp. 332 i ss.; Tch. doc. 65.

Dotació de la Canònica de St. Pere d'Àger per Arnau Mir de

Tost i Arsendis. En ella es puntualitza clarament 1& seva fun

dació dins del castell i el privilegi d'exempció que s'acons£

guí. Es confirmen en ella les donacions anteriors. Sobre el

castell de Montclús s'afegeix que l'acceptaren de mans del

comte d'Urgell; s'esmenta també la donació del castell d'Esta-

nya i s'afegeix finalment la subjecció de les canòniques de

Llordà i Montmagastre amb llurs béns respectius. Hi signen la

vescomtessa Ledgarda, la comtessa Valença -les filles-, que

confirmen el donat, i com testificants el vescomte Berenguer,

Bernat Trasver, Berenguer Isarn, Gauceran Erinuray, Guifré San

llani, Dalmau Bernat, Escofet, Ramon Bernat.....
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CVII 12 abril 1065

BDC perg. 4107 Car. Compendi nfi 971} edit. Villanueva, IX

ap. XXI p. 269 i SB.; réf. Miret i Sans p. 75; TCh. doc. 75.

La comtessa Sanç« d'Urgell i el seu fill Ermengol IV feren

una donació extensa a la canònica d'Àger amb motiu de la mort

d1 Ermengol III. En dit document és on es fa referència al tras.

Hat des d'Hispània del cos del comte per ésser enterrat a

Àger i com havia mort defensant la plaça de Barbastre. Entre

les donacions fan ofrena d'un mas a Pllzà, que es diu que és

un excusat d'Arnau Mir de Tost. Signen Berenguer Ermengol, Ar

nau Miro, el vescomte Miró, Guitard Guillem, Brocart Guillem,

Dalmau Isarn, Arbert Isarn, Ramon Guerau, Berenguer Isarn,Gui

Hem Isarn...

CVIII 2 febrer 1066

P. Pasqual M.S.A.C., IX pp. 143-144 -doc. procedent del car

tulari de St. Serni de Tabernoles-; réf. Miret i Sans p. 75;

Sanahuja "Ilerda" I pp. 13-14, Hi d'Àger p. 42.

Arnau Mir de Tost i Arsendis donen el castell de la Figuera

a Sta. Ma de la Seu "pro anima" dels pares.
/^ fit **$. /£> 66

CIX F. Martinez Solsona Sant Martí de Frontanyà(Granollers 1967)

pp. 73-74; réf. J. Yarza Arte y arquitectura en España 500/

1250(Madrid 1979) p. 158; "Catalunya romànica" vol. XII El Ber-

guedà(Barcelona 1984) p. 408.

Donació per Arnau Mir de Tost i Arsendis de certs béns a l'e¿

glésia de St. Jaume de Frontanyà "que edificatur in valle de

käs tro que voccant Frontinlano".

CX 25 març 1066

BDC perg. 3972 Car. Compendi 2111; Teh. doc. 70

La comtessa Coastança d'Urgell dóna certs béns a Alòs de Ba-

laguer "pro anima" del seu fill Ermengol III a favor de la

canònica d'Àger. Signen Arnau Mir de Tost, Guitard Guillem,

Ramon Arnau,Berenguer Isarn, Ponç S en iófred, Ot Guisad, Gau-

ceran Erimany,més la pròpia Arsendis, la muller d'Arnau.

CXI juliol 1066
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BDC perg. 4141 Car. Compendi 1534; edit. Sanahuja a Ha d'À-

ger ap. 21 pp. 334 1 ss.; Teh. doc. 73.

Distribució dels béns de la canònica d'Àger entre els membres

de la comunitat per Arnau Mir de Tost i el seu abat Guillen,

Jutge i auRonenc.

CXII 25 novembre 1066

A. Buel Recueil des chartes de 1*abbaye de Cluny. IV pp. 514-

516 doc. 3409; edit. Sanahuja a Hfi d'Àger ap. 22 pp. 335-336.

Carta d'atorgament de l'església de St. Pere d'Àger a Cluny 1

el seu abat Hug per Arnau Mir de Tost "pro anima" del seu £111

Guillem, sebolllt a Àger. Hi signen a més de l'esposa, Gauce-

ran Erimany, Drogo i Isarn "monachi".

CXIII 12 gener 1067

ACU perg. orig. ne 54; edit. C. Baraut "Urgellia" 6 pp. 160-

161 doc. 796.

Donació a l'església de St. Jaume del castell de St. Jaume,

situat dins del comtat d'Urgell, d'un alou a la vila d'Esdúç

-també dins del comtat d'Urgell-, "pro anima" del seu £111

Guillem. El signen, a més de la muller Arsendls també donant,

la vescomtessa Ledgardls -filla-, Bernat Guillem, Ramon Gui-

llem. ...També confirmen la possessió de la vinya de Villalon-

ga, donada anteriorment. La vila esmentada d'Eschïç era sem-

blantment prop de Castellclutat -vegis del mateix Baraut el

doc. 521-.

CXIV 21 gener 1067

ACU cop. s. XIII LDEU, I fol. 175r doc. 532; edit. C. Baraut

ibid. pp. 161-162 doc. 797.

El bisbe Guillem 1 els canonges de la Seu atorguen a Bernat

Trasver i muller Ermengarda i fills, el castell de la Figuera,

que havien rebut d'Arnau Mir de Tost i muller "pro anima'Mels

• pares. De fet la donació era una permuta que es feia del cas-

I teli per la parròquia de St. Joan de Lòria; hi exceptuen la

Í tercera part de la dominicatura que posseïa la mare d'Arnau,

i Sanca.
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CXV 2 febrer 1067

ACU cop. s. XIII LDEU, I fol. 54r doc. 130; edit. C. Baraut

Ibid. pp. 162-163 doc. 798.

Arnau Mir de Tost 1 la seva railler Arsenals donen a la Canò-

nica d'Urgell el castell de Figuera, el qual clarament es diu

que afronta a Orient amb el terne de Rlbelles, a migdia amb

el riu "Merdarlo", a occident amb el terme de Moratell 1 al

nord amb l'Aguda* Diuen donar-ho "pro anima" del germà Bernat

i el pare "Mlronis" d'Arnau. El signen Bernat Trasver, Gaus-

bert Guillem, Miró Guillem vescomte, Atinard i Gauceran(Eri-

many).

CXVI any 1067

BDC perg. nQ 4054 Car Compendi 2158; Tch. doc. 77

Sanlla Imble presta fidelitat a Arnau Mir de Tost i la seva

muller Arsenals per la tinença del castell de Montmagastre.

CXVII abril 1067

APA doc. 2496; BDC perg. 4085 Car. Compendi 465; edit. Sana-

huja a Ha d'Àger ap. 23 p. 337 i ss.; TCh. doc. 78.

Ratificació de les donacions anteriors a St. Pere d'Àger per

Arnau Mir de Tost i la seva muller Arsendis. Afegeixen la do-

nació del castell de Llordà, els homes de Puig de Sex i Camp-

ràs, dins el terme del castell de Montmagastre, el castell de

Malagastre, ForaJada, Cas, Regola, Corsa, St. Llorens d'Ares,

Est anya i l'alou de Vilamajor. Podem dir que augmenten les

domacions de castells, alhora que confirmen el; donat, ante-

riorment. Signen altre cop les filles, confirmant l'expressat,

a més del vescomte Berenguer, Gauceran Erimany, Berenguer I-

sarn, Dalmau Bernat, Company Ballomar«...

CXVIII 27 abril 1067

ACÁ L.F.M., I doc. 151 fol. 146; edit. Sanahuja a Ha d'Àger

ap. 24 pp. 338-339; réf. Miret i Sans p. 75; P. Bonnassle, II

pp. 144-145; S. Sobrequés p. 75; M. Ribera, II pp. 415-417.

El comte Ramon Berenguer I compra el castell de Casserres a

Arnau Mir de Tost i la seva muller per preu de l 000 unces
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-7000 mancusos, san-, El comte infcuda Cot seguit el castell

al propi Arnau, afegint "advenerunt quidem nobis hec onnia per

largitlonem Del que vobis hoc dedit de potestate sarracenorum

s i ve per omnes voces, et sunt hec onnia in extremibus finibus

marchiarum iuxta Hispaniam intra castrum de Falçs et castrum

de Stopaniano".

Sobrequés ens informa que0^ castell pel qual pagà més diners

el comte. El signen Guerau Alemany, Guillem Bernat, el seu

fill Ramon Guillem, Sicard Salomó, Ramon Miro d'Aguda, Ramon

de Çopolats, el seu germà Berenguer Ramon, Bernat Ramon de Ca

marasa, Bernat Trasver, Berenguer Isarn

CXIX 2<? juliol 1067

ACA L.F.M., I doc. 152 fol. 146; edit. M. Ribera, II pp. 417-

419.

El comte Ramon Bexenguer I de Barcelona fa infeudació del cas

tell de Casserres a Arnau Mir de Tost. Signen el document Ber-

nat Amat, Girbert, Ramon Miró, Guillem Bernat, el seu germà

Ramon, Bernat Isarn, Bernat Ramon, Berenguer Isarn, Bernat

Trasver, Miró Gombau, Bertran, Miró Bertran i Hug Arnau.

CXX any 1067

ACA doc, èpoc. Ramon Berenguer I no 99, L.F.M., I doc. '34

fol, 147; réf. S. Sobrequés p. 75.

La comtessa Sança, vídua d'Ermengol III, fa donació al comte

de Barcelona del castell de Pilzà i del seu terç del de Purroi

afirmant que eren herència del seu marit.

CXXI any 1067

Ibid.

Acte de reconeixement de senyoria als comtes de Barcelona per

la comtessa Sança d'Urgell, per la tinença dels castells de

Conques, Toló, Santalinya, Biosca, Olius 1 Maians (?).

CXXII 5 agost 1067

ACA L.F.M., I doc. 152 fols. 26v-27r -M. Rosell pp. 59-60-;

réf. F. Soldevila H§ de Catalunya. I p. 101 -edic. 1962-; S.

Sobrequés p. 71.
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Donació de la Roca de Miravet -Ribagorça- en feu pel comte

Ramon Berenguer I a Miró Isarn -germà de Berenguer Isarn?-;

el castell es diu que és dins el terme d'Estopínyà. El comte

estableix que els d'Estopinya tinguin drets de pasturatge i

llenya en aquest lloc. El signen Bernat Ramon de Camarasa, Gue

rau Alemany, Bernat Amat, Arnau Mir de Tost, Guillem Bernat d1

Odena, Berenguer Arnau, Company Bernat i Guillem Bernat. Com

en el cas d'altres documents es fa constar que el castell es-

tà situat "in extremis finibus marchiarum iuxta Hispaniam, in

tra termlnum de Stopiniano et de Caborrells(Camporrells)".

CXXIII 15 desembre 1067

BDC doc. 4054 Car. Compendi 2143; Font i Rius doc. 30 pp. 54-

55; TCh. doc. 79.

Donació per part d'Arnau Mir de Tost i Arsendis del "puio" de

Montesquiu -prop de Cas- a Gauceran Erimany, amb pacte d'edi-

ficar una torre i roturar les terres de l'indret. S'empra el

terme "quadra" al donar les afrontacions. Signen Berenguer I-

sarn, Ramon Guillem, Escofet, Pere Bertran, Bernat Mir, Artal

i Gerbert Arnau.

CXXIV any 1068

Entre altra bibliogr. S. Sobrequés cit. pp. 77-78 -nota 134-;

Rovira i Virgili, III pp. 520-522; C. Guido Mor Entomo a la

formación de los "usatici" Barchinonensis "A. de Hi del D. E.",

XXVII-XXVIIK19S7-1958) pp. 413-460; P. Boimassie, II p. 169.

En l'usatge IV s'assenyala els pròcers que assistiren a la

compilació dels usatges, en època de Ramon Berenguer I; entre

ells se cita al vescomte Ramon de Cardona, al vescomte Udalard

de Bas, Gorabau de Besora, Mir Gerlbert, Alemany de Cervelló,

Bernat Amat de Claramunt, Ramon Guillem de Montcada, Guillem

Amat, Amat Eneas, Guillem Bernat de Queralt, Arnau Mir de St.

Martí (de Tost), Guillem de Dapifer....

Sobrequés creu que la llista es confeccionà el 1110, malgrat

s'adona que la llista de noms correspon a l'època del comte

promotor Ramon Berenguer I. Podeu consultar encara com l'obra

més recent editada J. Bastardas Usatges de Barcelona(Barcelona



234
1984) p. 52.

CXXV 22 febrer 1068

BDC perg. 4145 Car. Compendi 313; TCh. doc. 80.

Ramon Arnau de Meià presta homenatge a Arnau Mir de Tost l Ar

señáis pel castell de Malagastre, que posseïa com fins alesho-

res el posseí Company Ballomar, que fou Juntament amb Atinará

castlà. Signen Miro Borrell, Miró Ot, Gauceran (Erimany), Dal

mau Bernat.

CXXVI 6 març 1068

BDC perg. 4186 Car. Compendi nS 166; TCh. doc. 81.

Arnau Mir de Tost i Arsendis fan donació a la Canònica de St.

Pere d'Àger de l'alou de Vilamajor. Hi signen també les filles,

a més del vescomte Bernat, Gauceran Erimany, Berenguer Isarn,

Dalmau Bernat, Company Ballomar..«

CXXVII 4 abril 1068

ACL doc. 69 fons Àger cal. 171; APA doc. 108 cop. s. XIII;

transcr. a Perot d'Àger Llibre y xationall....ms. a BDC ne

541(any 1534); també M.H. ap. CCLXX pp. 141-144, Villanueva,IX

ap. XVI p. 255 i ss.; Tch.doc. 83.

Darrera i la més solemne dotació de la canònica d'Àger per Ar-

nau Mir de Tost 1 Arsendis, retifleant totes les donacions an-

teriors i afegint la donació del castell d'Àger. Hi signen les

dues filles i tot seguit de testimonis el vescomte Berenguer,

Bernat Trasver, Berenguer Isarn, Gauceran Erimany, Gausfred

Sanllani, Dalmau Bernat, Escofet, Ramon Bernat i el seu germà

Bernat -de nom Berenguer-, Dalmau Bernat, Arnau Ermemir, Bernat

Miró d'Abella, Roger Umbert. Ponç Onofre.

CXXVI 11 23 maig 1068

ACL doc. 2486 fons Àger cal. 172; edit. Sanahuja a Ha d'Àger

ap. 25 p. 339 1 ss.; TCh. doc. 85.

Testament d'Arsendis, mi nomena manne s sor s a Arnau Mir de Tost,

el seu marit, Guillem, abat de St. Pere 1 jutge, Bernat Trasver,

Bernat Borrell, Gauceran Erimany, Dalmau Bernat i la seva ger-

mana Ermessend!s. Un nombre dels seus béns l'assigna i reparta-

is entre les esglésies més o menys importants del comtat d'Ur-
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gell l bisbat; 100 els deixa "pro anima" del seu fill Arnau

a l'església de St. Cristòfol -pot tractar-se de St. Cristòfol

de Coguis de la Vall de Lord o de St. Cristòfol de Busa, se_

gons el Dr. M. Riu-; a les seves germanes Ermessendis i Qui-

xol i a la filla d'aquesta Nèvia els deixa béns personáis;"pro

anima'Mel seu fill Guillem deixa encarregat al seu marit, cons,

truir hospitals per a pelegrins a Àger, Montmagastre, Artesa,

Llordà i Tost. Els seus drets sobre Marcobau, Montmagastre i

Artesa els deixa a St. Miquel i Sta. MB, disposant que el ca¿

tell de Marcobau el detentes per dites esglésies el seu nebot

Ramon Bernat, en feu també del seu senyor. El castell d'Artesa

el deixa a la seva filla Ledgardis i net Guerau Fonc i,en feu

d'ells,' al seu nebot Dalmau Bernat 1 els fills de Miró Borrell

Al seu nebot Pere Bernat li deixa terres al terme d'Àger, que

deurà posseir pel monestir de St. Pere. El cartell de Vallfra£

sa el deixa també a Ledgardis i Guerau. A la seva filla Valen

ça i net Arnau els deixa els castells de Montanyana i Guàrdia

del seu esponsalici, que també vol que tingui Dalmau Bernat en

feu; al seu nebot Berenguer Bernat li deixa el castell de Be-

sora, que vol tingui en feu per ell Arnau Ermemir. Signen el

marit, Berenguer Atinard, Pere Bernat, Bernat Atinard, Ramon

-fill de Guillem Caboet-, Bertran Sunyer, Bernat Lluila, Erall

Bernat, Bernat Gausbert, la comtessa Valença, Bernat Trasver,

Bernat Isarn, Gauceran Erimany, Dalmau Bernat, Erall Bernat i

Roger Umbert.

CXXIX any 1068

ACL doc. 2088 fons Àger cal. 172; edit. J. Rubió En torno al

origen de la palabra blauo"Pirineos". 35-38(1955); Sanahuja

Hi d'Àger ap. 27 pp. 348; TCh. doc. 86.

Relació dels béns donats per Arnau Mir de Tost, amb motiu de

la mort de la seva muller Arsendis a distintes esglésies.

CXXX any 1068

ACL doc. 2107 fons Àger cal. 172; Sanahuja a Hi d'Àger ap. 28

p. 348 i ss.; TCh. doc. 87.
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Inventari dels béns de l'esmentat Arnau Mir de Tost, ordenat

per ell mateix abans de peregrinar a St. Jaume de Compostela.

CXXXI 27 octubre 1069

ACU cop. s. XIII LDEU, I fol. 191 doc. 608; edit. M.H. cols.

1149-1150 no 273} C.Baraut "Urgellla" 6 pp. 183-184 doc. 823.

Ratificació de la dotació de la Canònica de la Seu,per Ramon

V del Pallars Jussà i la seva muller Valença i fill Pere, amb

la vila de Sort, en expiació pel pecat comès d'haver-se aliat

als sarraïns per anar contra els cristians...Entre els testi-

monis hi figura encara "Arnal11 Mironis"(de Tost), a més Ro-

ger Ugbert, Pere Ramon, Pere Bertran, Ramon Pere.

CXXXII 30 septembre 1071

ACL doc. 2110 fons Àger cal. 172; TCh. doc. 94.

Acte de fidelitat per part de Arnau Pere de Ponts a Arnau Mir

de Tost, salvant la fidelitat deguda al comte Ermengol IV. Sig

nen Bernat Trasver, Dalmau Bernat, Berenguer Bernat, Arnau Er-

nwjmir, Ramon Berenguer, Guillem Bernat, Berenguer Ramon de Co-

polat i Bernat Erim.

CXXXIII anys 1068-1072

ACL doc. 2177 fons Àger cal. 172; TCh. doc. 85.

Acte de vassallatge prestat per Gausberc, fill d'Ermengards,

a Arnau Mir de Tost, fill de Sança.

CXXXIV any 1068-1072

ACL doc. 2178 fons Àger cal. 172; TCh. doc. 96

Acte de vassallatge de Ramon, fill de Raquel, a Arnau Mir de

Tost.

CXXXV 11 agost 1072

ACL doc. 508 fons Àger cal. 171; BDC perg. 4146 Car. Compendi

121 cop. not. s. XI,doc. 5 de APA cop. not. s. XII; Miret i

Sans ap. VI pp. 350-358 pp. 350-358; Sanahuja a Hâ d'Àger ap.

26 pp. 342 i ss.

Testament d'Arnau Mir de Tast. Nomena marmessors a Guillem,

abat de St. Pere i jutge, Gauceran Erlmany, Bernat Trasver,

Berenguer Isarn. Bertran Borrell, Dalmau Bernat, Rener gramà-

tic.
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Dana a Sta. Maria de la Seu els seus drets sobre la vila de

Lletó i ClopederaC?) i a la canònica els drets sobre Llanera,

Castellet (?) i les parròquies de Codovars i Travesserres. Al

monestir de St. Andreu de Tresponts li confirma les donacions

efectuades per la seva mare, que descansa en dit lloc, Junta-

ment amb una de les filles d'Arnau. A St. Llorens de Morunys

un a lou a Olius "pro anima" de la seva filla Sanca allí ente

rrada. A Sta. Cecília d'Elins les vinyes que té a Tavarciada.

A Sta. Mi de Ripoll les vinyes seves de Ponts i Collfred. A

St. Miquel de Cuixa vinyes també a ColIfred. A St. Pere d'Àger

on "uxor mea cul sit requies" li confirma les donacions ante-

riors. També confirma les donacions a l'església de Llorda.A

St." Sadurní de Besora li deixa la vila de Guansa(?) "pro anima"

de la seva filla allí enterrada. També li confirma les donaci-

ons fetes a St. Marti de Tost i St. Miquel de Montmagastre

-entre elles el castell de Gavarra-. A Sta. Mi d'Artesa li con

firma les donacions fetes i la deixa del castell de Marcobau

que ja li dona la seva muller.

Dels béns moble, una tercera part la deixa pel pont del Noguera

també ratifica la deixa dels 100 maneusos "pro anima" del seu

fill Arnau a St. Cristòfor(de Busa ?). Dels castells de Vall-

fraósa, Artesa i Guàrdia vol que s'en faci el que disposà la

seva muller. Els castells de Montmagastre, Condols, Gavarra,

Alòs, Peramola, St. Jaume de Boixadera dels Bancs i Joval, St.

Jaume i la parròquia de Joval, que té pel comte d'Urgell, ex-

ceptuant el castell de Toló, ho deixa tot al seu net Guerau

Fonc i a la seva filla Ledgardis, als quals deixa també tot

quant té a Hlspaniam pel comte d'Urgell o en alou.

Els castells de Cubells i Camarasa que té en feu pel comte de

Barcelona també els deixa a ells. Els béns que posseix per 1'

església d'Urgell i el bisbe Guillem, el seu senyor, també ho

deixa a ells, excepció de la parròquia de Tost, Montant de Tost

Adraen, Pla de St. Tirs, Noves de Segre i Tavarciada de Con-

flent. Els castells de la Vall de Lord, Besora exs deixa també

als expressats, en la forma que s'establí entre ell i el bisbe
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Guadal1, el pare de Ramon Guadal1, per qui els posseiran.

A Valença 1 el seu £111 Arnau els deixa els castells de Llor-

dà, Biscarri, Benabent, Tolo, Tost, Selvanyà, juntament àrab

les parròquies esmentades de Tost, Montan, Adraen, Pla de St.

Tirs, Noves de Segre i Taviarçada de Conflent. Els deixa tam-

bé els castells de Llimiana, Mur, Areny, Montanyana, que te-

nia pel comte Ramon V i els de Lasquarrt, Capella, Alasquarre

que posseïa pel rei d'Aragó Sanç Ramir.

A Ledgardis i el seu net Guerau els deixa .a la Ribagorça Falçs

Viacamp 1 Llucars, que tenia també pel rel d'Aragó, Del cas-

tell d'Àger, que donà al Monestir de St. Pere, així com de les

donacions restants, que es reservà el "senioraticum" i domini

vol en disposin també ells, que vol que posseeixin també Pll-

zà, Purroi, "Cercado", Santalinya i Queralt, que posseeix pel

comte d'Urgell.

Signen el testament com testimonis, Gauceran Erimany "vicari ."

d'Àger, Berenguer Isarn, Bernat Trasver, Bertran Borrell, Dal-

mau Bernat, Guerau Ponç de Cabrera, Ramon Guillem de Joval,Ar-

nau Ermemir, el clergue Ramon i el jutge Guillem "primoescri-

nis".
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Mercès a la catalogado 1 Inventariat que feu el pare

Caresmar el 1766 de tots els pergamins que obraven ale£

hores, encara, en l'Arxiu de la Col·legiata de Sant Pe-

re d'Àger, a petició de l'arxiprest Francesc Esteva, po

dem tenir actualment un coneixemnt exacte dels pergamins

que obraven en dit fons, avui dispers.

Malauradament, no coneixem les causes de l'esmentada dis

persió, podent solament constatar en aquest moment que

es conserven:

Biblioteca de Catalunya 330 perg.

234 dels quals pertanyen als s. XI-XII

Obren en el llibre de registre com llegat

cedit per Miret i Sans -els comprà, s'els

emportà ?-

Arxiu Capitular de Lleida 999 perg.

308 pertanyen als segles XI-XII

Sembla que la major part hi fou traslla-

dada ja abans del 190O, sense que en pu-

guem esbrinar les causes. Recordem, però,

que l'Arxiprestat fou annexionat al bisbat

de Lleida definitivament el 1873. Encara

després de la Guerra Civil de 1936 s'afe-

gí als fons una setantena més de pergamins

dels conservats a Àger, després que foren

recuperats d'un robatori que es produí.

Arxiu Parroquial d'Àger 913 perg.

108 pertanyents als segles XI-XII

En total, per tant, sumen un total de 2242 pergamins,

suposen una minva de 298 perg. en relació als 2530 ca

talogats per Caresmar, alguns dels quals no podem pre

cisar si es perderen arran del robatori, puix no exis

tien Inventaris dels pergamins existents a Àger en a-
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quell moment 1 ningú es cuida d1 investigar el nombre

de pergamins substrets. 2530 pergamins que, de têt,

eren més, puix sovint sota un mateix número s'hi con

tenen varios documents, principalment pontificis*...

À més, cal tenir en compte el Cartulari del s. XIV,

que en època de Caresmar constava de 261 folis i 497

documents traslladats, cap d'ells pontifici.

Podem precisar també, que l'Arxiu era encara íntegre

el 1806, quan la visità i estudià el pare Villanueva.

Suposem que la diàspora es produí després que fou ex-

tinguit l'Arxiprestat, amb posterioritat al 1873.

A través, sobretot de l'obra del pare Villanueva, en

el volum IX, tenim notícies importants sobre l'Arxiu,

puix fa referència, a més de la documentació, a còdex

o manuscrits interessants, sense però donar una deta-

llada relació dels fons. De fet, un coneixement exacte

no el tindrem mai.

Nosaltres oferim tot seguit, la relació d'alguns dels

manuscrits que obraven a l'arxiu i que actualment es

troben repartits bàsicament entre els arxius esmentats.

Biblioteca de Catalunya/ Secció de Manuscrits:

Ms. 1147 s. XII "Graduale"(conté en un sobre, dins

el manuscrit, tres fragments musi-

cats, en pergamí, del s. XI).

" 4161 s.XIII Estatuts de St. Pere promulgats

per Sant Bernat Calvó, abat de

Stes Creus el 1232.

" 1248 s.XIV Al·legat del Monestir d'Àger amb

motiu de la jurisdicció que devia

entendre en un procés(amb la mitra

de Tarragona) 11 fols.

" 511 s.XVI Llibre y Rationall de la Villa d'

Àger de Parot d'Àger(sÍndic)



•¿al

Ms. 1408 s.XIV

539 s.XV

4242

s.XVI

s.XVII

s.XVIII

Cartoral I 1074 al 1476

Cartoral II 1158 al 1540

(apareixen transcrits varios

documents i s'hi troben també

docuemnts municipals)

"Prosarium"; solament dos fulls

en pergamí(a l'Arxiu Parroquial

d'Àger es conserven dos fulls

més de la mateixa obra.

Cartoral, contenint 19 doc.

Baix-medievals

Alegat sobre els drets feudals

de l'arquebisbe Urrea a Àger i

les protestes de l'abat d'Àger

Es un fragment de pergamí d'un cens

Llibre de visita del 1605

Nomenament de batlle pel capítol de

St. Pere el 1745

El Caresmar ressenyat en la bibliografia

escrit en català. Consta com còpia auten

tificada pel notari de la Cúria de l'Ar-

xiprestat, Bonaventura Carme, l'any 1771

Porta el sesells de cera de l'arxiprest

i capítol.

"Alguns instruments dels trasumptes del

Archiu de la Colegiata d'Ager"(es trac

ta bàsicament de documentació de caràc

ter econòmic, que no apareix descrita

o transcrita, ans solament inventariada)

Podriem afegir-hi encara el Ms. 753 del Pare Pasqual Sacra An-

tiquitatis Cathaloniae per tal com recull documentació d'Àger

en els volums Vil i XI(any 1771) i fa un catàleg de les obres

de Caresmar en l'any esmentat en els fols. 530-535 Indice de
los papeles contenidos en diferentes volúmenes del difunto Ca-

5597

4315

7454

941

834

L
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resmar; a saber vol. V dels seus Ms. les Constitucions sino-

dals del 1285, de l'abat Pere. Vol. VI, instruments perta-

nyents a distintes esglésies, extrets de l'Arxiu d'Àger; vol.

VII, resum de la documentació d'Àger en 19 quaderns(el Cares-

mar esmentat i que sembla es conserva, ai no es perdut, a la

biblioteca dels franciscans de Barcelona); vol. X, relació

cronològica dels abats i arxiprests de l'església d'Àger.

Tota aqueixa documentació del pare Caresmar era a Bellpuig de

les Avellanes, essent traslladada al convent de St. Domènec

de Balaguer després de la desamortització. Actualment ha de

trobar-se, si*es perduda, a Barcelona, com hem dit, o a St.

Cugat del Vallés, a la biblioteca dels Jesuïtes, que compra-

ren bona part de la biblioteca després de la Guerra Civil als

franciscans de Balaguer que habitaven el convent de $'¿. Domè-

nec.

Podríem ategir-hi encara, tot un seguit de manuscrits i per-

gamins de caràcter municipal, procedents igualment de la vi-

la d'Àger. Així

Ms. 1814 s. XV(1440) procés
11 7238 XVIU56Z) informe

" 1247 XIV Es còpia de les Ordinacions

de 1278

Amen d'un total de 34 pergamins sobre el règim municipal.

Arxiu Parroquial d'Àger:

Del s. XVIII es conserva un índex de pergamins, que cal re-

lacionar amb els inventaris de Caresmar; potser fet partint

de les catalogacions esmentades.

Un segon índex de 1771 dut a terme pel canonge arxiver Anto

ni Grau Moles, partint de ben segur també dels treballs de

Caresmar(forrat en pell).

Dos Caresmar, Un escrit en català, seguint l'ordre de numera

ció dels pergamins, rèplica del Ms. 941 de la BDC i un altre

en castellà -posterior(1768), que ressenyem en la bibliogra
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tia-, rèplica del que es troba a l'Arxiu Històric Nacional de

Madrid. En ell es fa constar la tramesa al rei i els motius

i la forma com es dugué a terme la catalogació, puix es trans

criuen les distintes cartes. Com hem dit, es tracta d'una ca-

talogació ordenada ja cronològicament, més cuidada que la ca-

talana, a partir de la qual segurament fou feta.

També del s* XVIII es conserven dos interessants Lli-

bres de Ritual de l'Arxiprestat pertanyents a l'època de re-

giment de l'Arxiprest Vinyals. Un altre es conserva, de sem-

blants característiques, a l'Institut d'Estudis Ilerdenses i
un
darrer és en possessió del Sr. F. Guàrdia de Lleida.

Un interessantíssim llibre contenint les Constitucions Sino-

dals, que aplega el recull efectuat nL s. XVI per l'abat Lo-

renzo Pérez,del 1518 -editat per Rosenbach, Barcelona- i el

modern d'època de l'arxiprest Ciscar i J. Fort.

Un manuscrit contenint els beneficis de l'arxiprestat(s.

XVIII).

Un Llibre de Visita (1758) d'època de l'arxiprest Francesc Es

teva (solament s'en conserva un altre a l'ACL de Lleida del

1783 del govern de l'arxpr. Ambrosio Escudero).

Arxiu Capitular de Tarragona:

No s'hi conserva cap pergamí. El més interessant és el car-

tulari del s. XIV esmentat, puix ressenya una sèrie d'índex

de l'arxiu, procedents d'antics inventaris, que fan referen

eia a documentació d'Àger, dels quals desaparegueren els

pergamins originals; ä Afegeix, a més, còpies en paper de

bastants documents, posteriors al període del nostre estudi.

Aqueix Cartulari es troba a l'armari "Armario del Patrimonio

de la Mitra" i porta el no 91. En època de Caresmar constava

de 261 folis i 497 pergamins o transcripció de documents; ac-

tualment es conserva amb les cubertes desaparegudes i la manca

dels deu primer folis, que contenien la transcripció d'un to-
tal de 14 documents. No sabem com arribà a dit Arxiu; sembla
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què molt recentment -després de la guerra civil del 36- i

com fruit d'una deixa. Nosaltres estem convençuts que era

a Lleida a l'ACL, puix el pare Sanahuja l'esmenta encara en

aqueix lloc.

Cal fer esment també de l'índex de los índices més moderns

que es troban en lo Arxiu del lime. Sr. Archeblsbe de Tarra-

gona, en el qual en els folls S06r-508v apareixen relacio-

nats uns 20 documents més posteriors al 1200; en els folls

510r-513v es conté també referència d'una altra vintena de

pergamins Memorlaie Instrumentorum Agerensls

Finalment en ly índex de l'arxlu(1787-1788) de Ceferí Martí,

J., en els folis 86r-92v es recullen referències ae més de 108

documents de distintes èpoques del Monestir.

Arxiu de ia Corona d'Aragó:

Es conserva com més interessant, "Cancillería Relal"(104v-

1314) Ms. 347, amb trasllat de documents de l'Arxiu de St.

Pere d'Àger.

"Varia Cancelleria" Ms. 326 Líber Instrumentorum Monasterium

Agerensls del s. XIV; quadern contenint còpies de documents

pontiticis, que no figura en l'inventari de Caresmar. Fou

consultat per Kehr.

Als"Trasllats de Pròsper Bofarull" vol. 8 n° 337

A més d'altres documents que van apreixent, com el fogatge

de 1491 "Real Patrimonio. Fogatges" vol. A 401 fols. 346-347

Arxiu Capitular d'Urgell:

S'hi troben alguns documents relacionats amb Àger, com el no

70 dei Cartulari I o el doc. 17 d»"exentos", vol. III, amb

referències a les butlles de Nicolau II, Alexandre II i Alex

andre III. Un estudi aprofundit de dita documentació, segura-

ment ens Informaria de moltes més dades, com per exemple 1'

extreta pel Dr. M. Riu Les rendes dels monestirs 1 de les

canòniques del bisbat d'Urgell a la fi del segle XIII"Urge-
llia", 1(1978) pp. 269-290, basant-se en les dades que li
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forniren les imposicions de la dècima de Terra Santa, que

obra en dit Arxiu.

Arxiu Capitular de Lleida:

À més d'atresorar el major nombre de pergamins de l'abadia

d'Àger, conserva el Llibre de Visita de l'arxiprest Ambrosio

Escudero(1783) "fons Àger" calaix 172.

Apareixen també trasllats de documents en el Llibre Verd

-fols. 29v-30r i 41 v., del s. XII-

Arran del trasllat de l'arxiu a Saragossa durant la guerra

civil creiem que desaparegueren o es traspaperaren alguns

dels manuscrits esmentats per Sanahuja a la Hi de la vila

d'Àger, que no sabem si poden identificar-se amb l'esmentat

cartulari de Tarragona i alguns dels Ms. citats de la BDC.

Es un tema que manca per investigar, puix fins i tot podria

que algun document estès encara a Saragossa.

Arxiu Històric Nacional:

Com hem adelantat, es conserva un Indice cronológico....

rèplica del conservat a Àger i segurament també algun per-

gamí més o altre document.

Donada aquesta ullada ben per sobre dels fons de l'Arxiu

Capitular de St. Pere d'Àger, oferim tot seguit una relació

estractada dels 601 pergamins pertanyents als segles XI-XII,

que hem utilitzat com documentació bàsica per a la realitza-

ció de la part històrica de la tesi, els quals formen, per

altra banda, part del Diplomatari del Dr. Ramon Chesé.

Advertim, que hem emprat la mateixa numeració d'ordenació

cronològica establerta per En Chesé, que segueix semblants

criteris que els utilitzats pel pare Caresmar en el seu "In-

dice cronológico...., malgrat les numeracions no vinguin a

coincidir totalment. Nosaltres ho indiquem amb l'abreviatura

TCh doc., com apareix en les notes i en les relacions que ve

nen a continuació dels documents.
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Pel que fa a la numeració original dels pergamins, hem d'ad-

vertir també, que tant a Lleida com a Àger s'ha respec-

tat com criteri de classificació i ordenació; a Barcelona,en

canvi, la classificació i ordenació segueix mantenint la nu-

meració de registre d'entrada com la vàlida, pel qual hem

cregut convenient donar i mantenir com a vàlida la numeració

original, que expressem amb l'abreviatura"Car. Compendi", pr£

nent el Compendi de tots els««... com base classificatòria i

punt de partença i guia de la documentació d'Àger, puix hem

vist com oferia la relació dels pergamins segons l'ordenació

numèrica dels propis -la numeració original-.

Malauradament, a la Biblioteca Je Catalunya el llegat d'Àger

segueix estant unit al cos global dels pergamins del seu

fons, tal com foren registrats i guardats en el moment d'en-

trar a formar part d'ell. Seria bo que s'en fes un apartat i

es classifiqués respectant també la numeració original, puix

el Caresmar que guarda, podria servir de paußa per a la con-

sulta dels investigadors. Actualment cal encara consultar una

còpia del registre d'entrada, que fa més difícil la consulta.

Com podreu veure, hem classificat els pergamins per matèries,

seguint criteris propis i amb una clara orientació d'inventa-

ri, tenint en compte que la tesi es prefigura en termes gene-

rals com inventari patrimonial.

Per tal de facilitar la consulta ràpida i alhora el lloc d'e

dició o la procedència actual dels pergamins, en un apartat

distint, oferim de forma conjuntada la numeració cronològica

completa dels pergamins, indicant al costat de cada número

amb una lletra maiúscula la classiticació inventarial per

matèries.



CLASSIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PER

MATÈRIES
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RELáCIO DE FONS DOCUMENTALS

Abreviatures i classificació documental:

1) Donación s D

2)Testaments T

3)Restitucions ... R

4)Compra-vendes ........................... V

5) Pennutes P

6) Empenyoraments E

7) Esposa! ici s B

8)Consagracions H

9) Peregrinacions G

10)Butlles L

11)Franquícies .............. F

12)Infeudacions I

13)Actes d'Avinentesa À

14)Actes de vassallatge U

15)Discòrdies X

16)Sentències S

17)Greuges Z

18)Relació de béns i serveis Y

20)Contractes d'Aparceria M

En la primera part s'ofereix la sinopsi de contingut dels docu-

ments, degudament classificats en apartats, segons s'expressa

en la relació de sobre.

En la segona part s'ofereix -separadament- el lloc d'ubicació

dels documents, còpies, transcripcions i edicions.

Abreviatures emprades per la segona part:

BDC Biblioteca de Catalunya

ACT Arxiu Capitular de Lleida

APA Arxiu Parroquial d'Àger

AC A Arxiu de la Corona d'Aragó

ACT Arxiu Capitular de Tarragona

ACU Arxiu Capitular d'Urgell
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BNP Biblioteca Nacional de París

AHN ARxiu Històric Nacional de Madrid

perg pergamí

Car. Compendi Caresmar Compendi de tots.

App. ................. Apèndix

pp pàgines

ss. següents

Cart. Cartulari el n2 91 de ACT

Edit Edició

fol foli



m i
Lletra D

DONACIONS:



)ONACIONS

TCH
1

ANY
1Q10

1036

1037

1038

13 1043

19 1046

21 1047

DONANT
Ermengel II
cemtessa
Ermessende
de Barcelena
fill Berenguer
Raman
(ratificant
denacil Er-
mengel I)

Ermengel II
i la seva mu-
llar !• cerntjB
•*• Constance

Berrell canta
d'Urgell i Bar
calaña

DONACIÓ
249

Cendamina« de Puig d« SBX i
Camp da Hesitarme Mentmagastra)
Terras da sat* 1« raça da

"Sapedrenne", davall dal
Castell da Mantmagastre,
"ad ipsa Graler«"

s. XI

BENEFICIAT

St«. Maria d«

Mentmagastre

Mir Arnau

Arnau Mir de
Tast i !• se-
va muller Er-
massendis

Arnau Mir de
Tast i mulller

5ta. Maria
de la Seu d'Ur
-gell.

castres

Mir Arnau (?)

La meitat del castell de
Santalinya. Es dina caro
afrantacians els termes
d"Ales,serrra del castell
de Lierons, terme d'Àger i dels
d'ü* i Castell* (de Farfanya]
El castell d'Artesa en feu
que diu tenir per "aprisiianem"
les primícies i delmas del qual • 3ta. Maria
també" 30 unces entra ar i plata/~d 'Artesa
"ad apera" de l'església
10 unce» d'ar per llibres i a£
namants
als saus alaus de Vila "Malgesa"
per ablacians, lluminària i ob-
sequis. Tambi autaritza • tat
name a dan« a datar l'esglisia
amb alaus, vinyes a malins;
per lluminària deuran els ha-
bitants d'Artesa satisfer d'ann«na
anualment un almut de blat
Finalment la data de cementiri
Alaus al Castell d'Àger
que diuen passeir "per aprisienem"

Espluga de Parta "Clussa"
dins el territari de 3t.
Llarens, limitant amb el
Noguera Ribagerçana (riu)
Oaminicatures que ti fia
castells d'Àger, Fet, Bel¿
munt i St. Llarens en tiénm
el delme a dita Canknica
també pramet el delme de
tat quan li pervingui. üVna
cam afrantacians el riu Na-
guera, Pártalas e terme d'Os

ipsa

Pllemar
i Xena,
senyars de
Pedra
Gekml B»ne-
ssine

3t. Pere d'Àger

"adi el riu Guard
drennera"
Una vinya a Mantmagastre
"in apentiicie'·del castell

Pe-

Sant Miquel de
Mantmagastre
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22 1048 Arnau Mir
de T*st i
mullar

24 1048 Seniefred
i mullar
Onerada

DONACIÓ 250
L'esglesi« da St. Vicens d'Àger
«mb las seves esglésies dins 1«
vil« i Mitras llacs qua sin i sarán
i amb pertinències, primícies, nul«
clans i cam¿ntirifc.
Esgllsias dais castells da Mentaspre
Sant Llarans, Claramunt, Bellmunt da
la Ribagarçe i las asglésies situadas
sata l'Espluga da Fat i al sau terme;
1'Església da Santa Maria dal Pla al
terme d'Àger amb terres, vinyes, fants
prats i arbras.
Duos paralladas da tarra al call d'Agu
lli.
Tatas las asglisias amb primicias, abla
cians i al tras bans [vinyes, alaus)'
Ratifiquen tambi al delma da las daminica
turas da tat quant tañen i Oau als dsni antre
al riu Naguara i el Cinca.
Un alau a Àger amb pacte da teñir en via*
sustent "
Per cens «nual una lliura de cara per
la festivitat de Sant Pare
La Vila i l'asglisia de la Regal« "
amb primicias i balacians

s. XI
BENEFICIAT
Canènica de St.
Pere d'Àger

32 1053
3«nt Miquel de
Mantmagastre

,{ "pre remedie Sunifret"
n n n

("pre «nim« Gilabert")

St. Miquel de
Uantmagastre

28 1049 Arnau Mir
de Tast i
muller
Duran Bella Un àlau a Mantmagastre
Ennege i
Ellegarda

33 1053 Bafill sacar " '« "
dat, Bernat i una vinya "
cavaller i la
seva muller
Frugell

34 1054 Arnau Mir de 1/3 de l« parraquia de Mantmagastre
Test i muller amb delmes; 1/3 parriquia d'Any«

afflb 1/3 dalme dais malins i un malí-
al daina da tats als alaus qua ta-
ñan a Mentm«g«stre. També canfirman
las denacians d'alaus fetes pals fi-
dels, Tambi el dalme dels qua pass«-
eix i rebrà. La daminicatur« de Puig d« Fax
«mb els seus Harnes i tat cans i servei qua
•queixBs deuen fer i «laus de dits candara^
nis. Las asglisias del terme de dit castre
i les esglésies d'Alentern, Mir«nd«l« •
Vallellebrera, Griali amb llurs «laus,
primícies i eblaciens; 1/3 ds 1« pmrrï
quia de la vila de Csmisls, juntament
«mb 1« sev« esglisi« i les que hi seran.
Els homes da Sal«nalles «mb tat cens i ser-
vei que deuen fer; les esglésies d« G»v«rr«
• mb un terç dels ilelmes, primícies i abla-
cians i la meitat dels daminis que hi tenen.
A Llard» un heme «mb cens i delme i un h»Bt
«mb aliveres i un candamini • bail.
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Omm hart* • Ag«r. A C«s, « Vil« G«rec«,
l'clau d'un« qu»dr» «mb ml »mu delme. Lmm
esglésies tí'Artes« «mu primícies i ebl«-
ci*ns i 01 delme de tat* «!• aleus qua t«
nun « Artas«, darainicarures, trillas i"in
suies" i als malins existants. L« quadra
dlf"AquilaM «mb "ips« turra" i delmes. Tam-
bé 1'església da M«lag«stra amb el delme
d'Algar i una quadr« prap da Faradada «mb
la sava asglisi«, quan hi sigui adificad«.
L'asglési« da Cellfred «mb al dilna dais
alaus qua tañan allí.

36 105? Arnau Mir Las asglisia« da St. Vicens i St. Salvader ST. Pere
da Tast i d'Àger amb ba'ns i ablacians; asglisias de d'Àger
mullar Bellmunt, Finestres, Sta. M1 da Claramunt i Guillem
fill Guillem St. Liaran* del Mantsech, St. Miquel d'As- jutge

prenant amb la resta d'asyllsias da llurs
termas, primicias, ablacians i altres ben».
El dalma de la sava daminicatura entre als
das Ñegueres, ni terme de Fet, Bellmunt,Fi
nestres fins Estepanya i Casserres i de
Santalinya i Pirtel fins • Celldarss, na so-
lament da l'"«nnan«" UB pa i vi, sine de tat«
altra casa. Teta 1« daminicatur« del castell
da Jars«, «mb servais, recepcii, 1/4 de 1*
parrequia, 1/2 dels placits del castell i
1'església «mb pertinences.
Oues pariliates de terr* • Bellmunt i dues
tañes da vi; dues pareil-dès de tarr* « Fi-
nestres; la "flupem" d'Espadall* «mb al »eu
terme; quatre p«rell«das de terr« «1 terme
d'Àger i c*sas i vinyes per cent madis de vi;
la vil« da 1« Regala «mb sis malins, rielmes
primícies, termas i tat« pertinència i ser-
vei. Oues parellades de terr« • C«s «mb «1
seu delma; dues pavallades tie terr« « \«r
també «mb delme i 1« meitat del castell
d'Qreners. Dues parellades de terr« « Arte-
sa i vinyes per un« tan« de vi i dues mis
p«rell«des de terr« • Mentmagastre junt
«mb viny« per tres tañes da vi; també las
caaes 1 asgllsi« de St. Pere . csnstruïci« en
el mateix «lau. La daminicatur« de "Murris"
amb la parriqui«, església i quant hi ha. A
Lierai la casa de Sta. Maria d '"Olibani",
lie la qual rebi el d s 1 me de tetes las seves
pertinences i tingui allí un "aspiciu m".
Una vinya a Isana, Canvenen dañar tazmbé
«lli una daminicatura na inferiar a "Q«s-
telliana«(de Llardi ?J; un« "hastelitatem"
a Tast i un heme que als faci tat servei
degut,«ixi cam viny« par dues tanas de vi.
D« tat quanfrebran • "Hispaniam", exceptuant
L]eic«, tant en ar i plat« carn «n animals i
arnamants i vestits, an prameten el dalme

I/ 3 per la ssviï abr« i 2/3 per servei església
100 ovelles, 1C vaques, 15 «goss, 10 traies, beus per ll«ur«r i tanc*
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45 1060

252
DONANT DONACIO
Arnau Mir de El castell i església da Cersi
Tast i mullar amb bans delmes i primícies; la

"rupem" e castell d'Espadalla amb

». XI
BE8EFICÏAT
St. Pere
d'Àger

l'església; al castell da C«* amb
deminicatores, delmes i primicias
1/2 castall am Mantelos, que raba-
ran rials carotas d'Urgell, amb delmes
primicias pertinèniias; 1/2 castall
d'Oranars amb dsimas ate. ; al castall
d'Estanya amb pertinències¡ las asgllsias
da St* Vicens i St. Salvader d'Àger amb
pertinències i belacians; las esglésies
um Bellmunt, Finastres, Sta. Maria da
Claramunt, St. Llarens, St. Miqual am
Mantaspra amb pertinències, primícies
i ablacians; la Regala amb malins, del-
mas, primicias etc..; al deine da tatas
las saves deminicaturas des dal Neguera
Majar al castell de Calasanç i Estepinya
i da Pirtal a Callsdrens; 1'església de
Casserres amb primícies i eblaciens; dues
parellades da terra del seu aleu de Bell-
munt; dues parallades de terra i vinyes a
Finestres; dues parallades de terra a la
térra da Nar amb al delrae; a Mentmagastre^
a Residues paralladss de terra i vinyes i
l'esgllsia de St. Pere; dues parelladas de
terra a Artesa i una vinya; la casa de Sta.
Maria df"01ibani" a Llarci amb si seu haspici
i el delme; una vinya a Isana; una hastelitat
a Tast; exceptuant el sala de Lleida, prarnet
al dalme d'er, plata, animals, arnaments, ves
tits i da tat quan adquireixi de mans araba,
dues parts pal servei de l'ssglisia i una part
per l'abat

46 1061

48 1061

51 1062

Arnau Mir
de Test i
mullar
Dalrnaç i
la seva
muller Guis
la.
Arnau Mir
da Test
Arsandis

52 1062

Una Heredität
malins.

a Casserres par censtruir

Una vinya a Menterel (Àger)

Berenguer
Serrell

5t. Pere
d'Àger

Trasmunda
mullar

Tetes les esglésies dels termes de Llar- St. Sadur-
dè i Bascarri amb pertinències; una vi- ni da Llar
nya a "Leris"juntament amb les terres de.
prap la casa qua feu de Guitard de TJI
rascé i una vinya amb els seus arbres
que feu de Durand Ennega i Banida; la
terre i vila de Musilial amo termes i
pertinències, usntgas, delme, serveis
plècits, manaments i districtes "pra
radenfeiine animarum nastrarunt et filia
nastra Güilísima"
Una tarra a l'Ametlla, a Savanes St. Par«

d'Àger
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53 1063

253
DONANT
Arnau Mir
de T*st
Araendia

59

61

65

1063

1064

1065

Adefena
Esteve
(an n»m
de Cunara)
Arnau Mir
<àm Tait i
Arsandis

66 1065 Sanca
cemtessa
Urgell
Ermangel

69 1066 Maria

DONACIÓ
La maitat dala daines i primícies ë«
•la la Quadra d'Entença par l'abra de
3t. Pare (Âger). La llenya i paaturaa
ha deixa a favar dais habitants da
Casserres
Ouea tarrea a Caá

Dänen al prau ri'una vinya, per preu
d'un paalteri "in rem valantem"

aituada a Marl(Ager).

Caatell de Caria amb terne i perti-
nències i eagliaia amb primlciaa
ablaciena i baña; castell i església
de la "rupem" d'Eapadella; caatell de
Cea amb delmea i eblaciena; 1/2 caatall
de Mantelos, rebut del cemte d'Urgell,
amb bena i eblaciens; 1/2 caatell d Ora
nara amb delmea i prlmíciea; eagliaiea
St. Vicena i St. Salvader d'Àger amb
baña, primlciaa i eblaciana; eagliaiaa
de Bellmunt, Finestraa, St. Llarens, St.
Miquel de Mentaapre amb primicias, bans
eblacians; la Regala amb malins, primí-
cies, ablaciana etc...; església de St.
Miquel de Mentmagastr« amb primíoís»,
ablacians i pertinències, aleus, prédis
etc., que resti subjecta a l'església
d'Àger; l'església de St. Sadurní de
Llarda amb be'ns «te..., que resti tamba
subjecta a la de St. Pere d'Àger; al del.
me/Ée lea daminicatures inclases dins els
límits entra el Ñeguere Majar i castell
de Calasanç, Santalinya, Partei i Cell
d'Ares; església de Caaaarres amb pri-
mícies i eblacians; dues parellades de
terra a Bellmunt, una vinya a Finestres
i altra també a Bellmunt; també dues
parellades de terra a Finestres.; al ter
me d'Àger vinyes per cent madia ds vi; a
Llerdi la casa d'"Qlibani"; una vinya a
Isana i una bestelltet a Tast.
Per mart d'Ermangel III tíenen 1/4 de la
parrequia de Seri, des melins seta del
dastell de Pant«, prep del Segre, una

BENEFICIAT
Sant Pere
d'Äger

St. Miquel
de Mentmagaatre

St. Vicens i
St. Salvadar
d'Àger

3t. Pere d'Àger

3t. Pere
d'Àger

IV i unacasa dins la vila da Pantà
vinya d'una tana de vi
Un mas al castell d'Olius, excep-
tuant 1/3 del delme, que pertany
a l'esgléaia; un altre maa a Pantà,
altre a Gall de Nargé i altra a
Telé; un mec a Santalinya i un altre
a Pllza; dues parallades de terra al
terme de Casserres.

Una vinya a Sta. Calaña [Àger] pels pselroea
que ansenyi al seu fill Remen

Martí Jean
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70 1066 254
». XI
BENEFICIAT

72
78

1066
1067

81 1068

83 1068

DONANT DONACIÓ
Cenfctança Un« casa, un hart, un« ten« i «1»
cemteasa ••rv·i* de Guillem, dins «1 terme
Urgell d»Al*e,
Exabel Un «l*u dina tarne Àger " "
Arneu Mir El castell de Llerdi; «mb ele mase» " "
ëe Test, d1leen«; ele henee que habiten « Puig
Arsendie de Sex i Cenprle; el castell de Malagaatre,

de Feredada arab termas i pertinències; el
castell de Cas, de le flagel«, Cersa, Sent
Llerene, Eatanya i 1'«leu de Vilamajer têt
Íntegre «mb delmee, primlciee i pertinències
aarvaia, teleneu«, placita, "quartariia,"*a¿
vaticia", pergeree, "heatea", cev«lc«dee, ce-
rreetges, "fabricaa, "trabas", bauciea, cugíi-
siaa, tixas%quiea i tête «le plàcits que per-
tanyen el senyem r,i«jer, per tal de qui ele
caatlana de tete ella denguin peteetet « l'abat
e «le cañengas, raiment ele habitants de dita
castells el* tinguin tamba cera aanyere. Cenfir-
men també en dita castells i termas incli« el
d'Àger i terme ela «laus dáñete pela fidels e
Sent Pure i le reata d'eaglisiea «mb ot.Ines,
primícies.

" " » Aleu de yil«m«jer(Ager terme).

St. Pere Àger

St.Pare d'A-

86 1068 Arnau Mir
de Teat

Caatell d'Àger i ela del seu terma
entre ela dea Ñeguere«; ela castells
de Fet, Bellmunt, Fineatrea, Estany«;
canfirw« les «nteriera denaciana de
castells, bens i esglésies, inclea« 1«
de Casserres; 1/4 de lea primícies de 1*
parrequi« d'Àger; castells de Feradad«,
Malagastra; duea paralladea de terra « 1«
Cem« d'Artea«; una vinya a Feradada; un
mas a Mal«g*atre; eagliaiea amb bena de
Mentmagaatre i Llard*.
Un veatit d1«adate«
Un vestit d'"«usterine"

ger.
H

St.Pere Vich
Sta.M* de Ripel]

"pré anima Un veatit
damna Ar Un veatit
aendia"""

" " vermeil
" " grec

On veatit da «palia" blanc
" " "eved" blanc
" " d»*«d«teM vermeil

5t«.Eulalia B*rcelem
St«. M« de 1« Seu

cenabi St.Père Bcrcelen«
St. Cugat del Veilla
St.Miquel de Cuixl
St

Un
Père

H

d'Àger" "ezterine* blanc
daaaal de "fres"

" " de "pallie"
Un« c«pa de "
Una cobertera de "fras"
Ur, veatit de "caralvifal"

n N

Un« c«p« "·zterin·"vBrmell
" " d'"eved"

Dea",Jalliea"( una cap«"tirez" St.Pere de Pert«
Un ceberter St. Pere de Bred«
Un« c«pà"tirez" St.Vícene de Telí
Un ceberter Sta*Margarida de Benavent

St
St
St

.Sebaatii del Penedís
, S«lv«der d'Agana
iPere de Cluny

St.S«lv«der de Bred«
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Un eaberter
Un« capa "caatanaa"
* " »tireiz«
Un cebertsr

• .XI
255 BENEFICIAT

St. Anërau ëe B*«cârri
Sta. M« tie Mail
St.Falix d'Aléa
Sta.Ml ëa Malagaatra

" " St.Vioen» ë'Ager
" " Sta.M« ë* Santalinya
" M St.Liaran« d'Are«
" " St.Salvaëer ë« Bellmunt
" » St.Par« ë« Vallfraeaa
" " St.Sadurní ëe Ba»«r*
" " " " de C»«t«lltart
" " St. Jaume

" St.Eatev* ë* Guirëia
H " St. Ram* ëa C*mial«

50 maneu««« 1 «au» ë* plat«
par "t«bÉl«»H canabi ëe St. Saëurni

" St. Andreu ëa P*nten«
4 unce» ë'ar St«.Cecilia ë'Alin«

St.Ll«ren« ëe M«runy»
St.Père ëe Reë«

&t. P«nç

89

90

92

93

1068

1069

1070

1070

"Gehena Un
Cerinia"
Spensata

Bernat
Miri
Ermangarei«
i fills

Un« ung« "
Un«» arracaëe« ë'*r ëe L marieuses
Unce« "spsmbre" «mb «rgent de C i
mcncu»«« 5t«. F e ( t «•* O"** ̂ J
1600 mineu««» per • miases

u • Àger

Un «l«u • Àger

Un alau

marit Ollemar
"p«st ebitum11

St. Pere d'Àger
"pre anima"
fill* Gilberga
gènere Arn«u Ori
St. Pere d'Àger

100 1072
108 1079

126 1084

127 1084

130 1086
131 1086

140 1090

142 1091

El cens d'una terra sita
»•'-* el castell de Pedra,
anual, el dia ëe St. Andreu;
ëe pa, vi carn pela cansngss
i clergue«.

? Girberg* Un* pac« ëe terra a Fantdepau " " "
Ermengel IV Aleu almûnia ë'"Avenem" Guillem Bernat

(Balaguer)
Cans anual de 12 parc«, un St.Pere d'Àger
quarta de blat, ai« sextari«
de vi
Un alau (Mantmagastre)

Guerau Panç
vescamte

Bernat se-
niefred
Amat Benfill 2 vinyes, des llinars
Bernat "Tra- 2 vinyes a la vall de St.

Jean.
Caaes, una tana, una vinya
(Mantfalcí)
Esglésies de Traga, Valdellau
Camparrells, Natxi; "«pus" et.
Pere¡un heme a Vmldelleu, un »1
tre a Camparrells i un altre a
Natxi; "apus" Cansnica St.Pere
la meitat del deine de tats els
els seus daminis a Tragí, diu dina
al camtat de Barcelana, també
»i« «mb prifwlcií« i »blacien»

vari"
Bellita

vescamte
Guerau Panç
muller Mal£
signat«

St.Miquel de Mant-
magastre 'pré anima"

muller Ermengarda
St.Miquel de Mantmagas-
tre "past abitum"
fill Pere

St. Pere
d'Àger
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144 1091
DONADOR
Ermengel IV
mullar Ade-
1«* i fill
Ermengel V

£58

147 1093
151 1093

155 1095

159 1096

160 1097

161 1098

Ermengel VI

Did« Garcia
Bernât •«car

Blancuça 1
fill» Pare
Miré,Arnau
Amat B*fill

Ellemar Rami

Eremngal V
mullar M*

veacamte
rau

Que

DONACIONS
l·esgléaia dedicada * St. Pare i
altrea santa qua ha d'edificar-»e
• 1« Rápita amb primicias, ebla-
ciena i «Itraa eagléaiaa i camin-
tiris pertanyents al aeu tarn«; tarn
bé ala daines tía la seva daminicatura
fina al riu Sagra amb ala harta 4a
prap ëal riu; quan aigui canquerit
Balaguar la millar meaquita da la cijj
tat, axcaptuant la majar, amb täte»
laa aavaa pertinències; finalment un
mas amb alaua i harta an dita ciutat
amb afrentacians a Orient amb la vila
d'"Algeraila" i termua de "Alguisinas",
a migdia amb al terme de "Ceatelldasana"
al "saule" i al Sagra, a Occidant amb al
Sagra fina al "gual" de "Marita", i fina¿
mant al Nard amb el camí da la Sentiu
El net d'aquaat camta fa efectiva la daña-
cié, deixant l'aagléaia da St. Nicalau
par dita Caninica
Dues pecea de terra • Agulli
Un alau prap la terra da Falquer
amb pacta mentre visqui ser trac
tat carn un cañenga.
Una vinya prap la peixera d'Anna
^Mantmagaatre)

s. XI
BENEFICIAT
Caninica da St.
Pera da Pantà.

filla Adalis
St. Miquel de
Mentmagaatre

duaa vinya* a Sallent, dea lunars
a Sta. M* del Pla i unes cases a
Àger.
la meitat deia seus bena
"pest ebitum"
El castell de Serp 4/4 an feu
amb 1/4 dala servéis, lleudes
i plicita, excepte els delmes
que daixa a St. Salvadar
"ad apus* delmes i primícies
de f/4 baña Balaguer i Albesa
quan ea canquaraixi i l'església
de la Çuda de Balaguer} també
una parallada de terra.
El camta pra mat també al vaacam
te 1/4 de Balaguar i Albesa en
prapi alau amb 1/2 cásea de la
Çuda par establir ela saua harnea
1/4 tarrea, mura, caaaa ciutat,
bans, lleudas, delmes, ferne,
márcate, "navea", malins,"alfanaga"
partea, harta, terme, almúnias, pl_a
cita, usatgas, censas, alaua
També pesseeixi sn fau 1/4 Albesa
amb termas, serveis, censas, malina,
harts, paries, jsatges, alaua, erms <
canreua
També al delme del seu demini de

'pré anima"

muller Ermen-
gards

filla Rasa
gendre laarn.
vaacamte Guerau
dena Selvira

St. Pere d'Àger
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163 1099

167 1100

Barnat
Hanafrae
Plnci*

Raman
Julii

DONACIONS
e'Albss«, Balaguar, Garb "ci «pu»"
1/4 am tat*« 1** asglésiaa ë* B*-
laguar a»b 1* capaila da 1* Que*
(vaura taube Enfauëaoian* )
Un laocianari, un missal, un 111-
bra d'aficis, un psaltari, un himnari
un vaatit, una hastiaris i una tarra
a Alcaapell an al au
Una vinya a "amannaa'are*N(Ag6rJ

• » XI

BENEFICIAT
St. Par« Agar

St. Rama g'Estany

mullar Eliardis



ONAGIQNS
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172 1102

178 1104 «

183 1106

189 1108

190 "

St. Miquel
úm Mantmag,
3t.Pars ri'
Ag«r

192 1109

210 1114

214 1115

215 1116

DONANT DONACIO 63 O BENEFICIAT
vase.Gué Daaacié ria la capaila riel caatall ria Balaguer St.Para
rau Panç i 1/4 rial rielme, primicias, ablaeiana 1 altraa ri'Agar
Elvira rireta rie tatea lea esglésies ria la ciutat

" Danacié efectiva rial p ramea a Bal igusr., cam " "
la eapalla ri« 1« Curia....Tanbé l'aagléaia rial
caatall ri« Mantaaear, Trage, "Pennela", Algar
ri« flibagarça, Pinyana, Ivare ri« Nag., Castalla
ri« Farfanya, Valrielleu, Camparralla, Nâtxa, Ba
•lia aaib «1 ricin« ri« llur« riaminicaturea i ria tê-
tes les savea canqueataa.

Ema i fill Un salar, ries harta U Figuaralaj al terme rie
Guitarri Figuarala (Mentmagastre)
Ermengal Un mas al caatall ria Gavasaa, un mea a Cala-
VI aanç amb caaes, harts, tarrea,vinyea,aalinea
veac.Gue Fa rienacié rie tatea las esgléaias en ela ria- " "
rau Penç minia rie la seva aprisié a "Ispaniae" riel B£
Elvira gré fins al Cinca, en teta ela aaus alaua i

riaminia prapis i riel« rieus "multibus", amö
rielmes, primícies i un ben "stellari"
Una sart ri'alau a 1'harta rie Balaguer rie XLIV
estatus, riel Segre fins a les "eagles"...
Una tarre a la Vall rie Mantmur amb riues pa-
vallariaa rie terra al sau antarn
Les esglésies rie Caatallé rie F., 0«, Albesa(7j
Algerri, Trage, Pinyana, Valrielleu, Camparrells
Natxa, Basils i Ivars rie Nag., an també fa rie-
nacié ria riues feixes rie la tarre ri'"Alchalleran"
fins al Naguerala i una terra al pas ria Pesrn
Magna, riina el terme ris Baalls, prepara rial ca-
mí ri'"Alchatarre", cenjuntament amb un hart se-
ta la vila.
A Castell* la tarre ri'Avimen(Avimheba, a l'herta,
amb una parallsria rie terra al sau entern.

Ermt>ngarris 2 vinyes, 2 llinars, unes casas Raman A-
les vinyes a Sallent, els llinars » Sta.M9 mat fill
rial Pla, les cásea a Àger «avant St.Pere

Ermatrut "Pe»t ebitum", "pre anima" EÍe'na la meitat St.flama
rie la seva riet a St.Pere Àger, l'altra ....Eatanya

Maria

vaac.Guji
rau

"pra anima" 3 peces rie terra a Campris
una vinya amb la meitat riela arbres, »li-
ta trilla i mig llinar i uns trulls

St.Miquel
Mantmagaatri

Pere Guerau
Berenguer

216 1116

217 1116

riit Ferra-
ri
Ermengal VI

En agraïment per la canqueata rial caatall
•'CU, en alau i llibertat ria venrire ala
pageses rie riita vila, 5 maaaa, ala miller»,
que feren riela araba Muza Abingamar, Abchají
riin, Cevibe, Velax, Tarif
També un fern aata la vila i casaa
Exceptua el rielme i primície» ri'aquast^a
bens que reserva par St. Pare ri'Ager'·ari »pu»" St.Pere
"Pre anima" save i ria la seva mará Malaaignata St.Pere
Un alau a Cassarraa Àger

_ ...ñamen
Guillem

Bernat
Pere Jean
Bernat Pere

Denacii rial castell ri'Qs en penyara
li pramet també 25 aaus, 3 eafiçaa ria blat
a l'iatiu

veac.Guarau
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ANY DONANT
1116 vase. Que

rau Senç

220 Raman Ar-
n.11

222 |117 Raman Be-
renguer
castli
ami eaa-
tell Ager

1116 GiBberts,
Ermengarris,
filla Arialais

225 1119 vasc.Guerau
Banc

224

OONAGIO 259 BENEFICIAT
Pul« beneficia acanseguits *n l« canquasta St.Pere
ami e«*t*ll •'£•» al quäl pertanyia « l'l- Ä§er
r«D "Ex«m", aterge l« seva ••gli·l· amb
primîciea, eblaciena i altra» eagliaias
rial terna, conjuntament amb al daine ri*
tat quant" 1 i pefctany. Tambi cenfirma laa
rienaciena antariarmant fataa per I1avi.
Un alau qua ti riina «1 tara* ri'Ager a Caá " "
Exceptúa al qua ti a la terre um "Cueul"
(Cagui), qua is un 1/3 i eixaleu» que li
havia Éenat al aau para. Tat he ámnm al aau
fill Arnau ëaapria rie mart.
"pré anima" ëel aeu avi Berenguer laarn, " »
muller Belli»arnis, el seu pare Raman Be-
renguer i Bernat Berenguer, li atarga I1

aleu que paaaaeix a Eatapanyii cemprat pel seu
avi a "Ciri".
Una terra al terme rie Castellà el pla

Mpra remedia mima"
St.Miquel rie
Mantmagastre

229

232

1120 Sançi

1121 RaBan Be-
renguer

233

234

" Gambau, mju
lier Buin£
riel, fill»
Guillem P£
re, Mir R«
men

112Í vaac.Gucrau

Des terres a l'almúnia ri'Ivara
una rie rec, altra rie seca
la meitat *n «leu, la meitat en fau

Una peça rie vinya a Puifl rie Rat.

Marti Arial-
bert

St.Miquel «e
Mantfflagastre
St.Pere AgerActe rie reconeixement rie les rienaciena

"pré anima" riel seu «vi Bernat Berenguer " "
mort pela irabs i traallariat pels seus
selriats al castell ri'Ager, en .au ente-
rrat riavant las pertes rie la seva esylisia.
"almjniam" ri'Algar (almûnia), que li havia
pcrvingut riel seu avi KeraNgMerxisHKN Bernat
Berenguer, amb tat quant aquest hi tenia pel
»eu «enyor al vescomte.
L'alau ri'Estapinyl que li pervingui riel seu
avi Berenguer I*arn, que l'havia camprat,
Mig alou a Vilariès, l'altra maitat la reserva
"pro anima" rie la seva muller; tambi una te-
rra que havia camprat el riit avi a Miri Isern
Exceptuant l'alou ri'Estepanyií rie'na tambi el
rielme rie tat
Un ma* a"Cabirru", llinriant amb el riu "Ariest" filla Er-
i el "calai" rie Mentnsr mcngarri

marit Pt,n

Oeminicatura ri'Espuriells [Mentmagaatre)
a la riita eaglisia i a Arnau Guillem ric
la mateixa eaglisia. Rep al veac. 13 àuria
"in res valentem"

Sta.M« é«
Cavet
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233
E60

244 1130 Remen Peng

245

247!

248

249

ANY DONANT DONACIO
1124 vaoc.Panç Una terre a Ibars da Nag, amb 3 terres

Guerau al seu entern, un malí i la meitat d'«l
tre. El vaso, li accepta un «avall i el
pacte de fidelitat. Lss tres terrea de
reo conjuntament amb duea ni* d* seca.
Diu qua els hi déni en feu i qua ara he
fa en aleu «Mb la meitat d* primícies i
delmea, essent l'altra meitat d« St.Pe-
re d'Àger.

"past abitum" vel que paasi tat quant
li denà el vescemte a
mentre visquin he deixa a Bernat Re-
men i la seva muller Maria, la seva
germana. Solament he peden alienar per
fam a captivitat.
Dena 1/2 d'un eendamini que peaseeix
davant al castell d'Àger
"past ebitum'* li aterga 1/2 del delme
del castell de Blancafert i d'un heme
Ratificacions d'antariers denaciens
i develuciena de bens usurpats (veurà
Restitucions]
"pre emendatiene" un candemini al terme
de Mentmagastre, davant la vila, Jun-

u

BENEFICIAT
Martí Adalbar4

muller Delça

•t.Pera d'A-
ger

veec.Gue
rau Penç

1131

St.Miquel de
Mantmagastre

tament amb un hart; també ü nas a "Quar
dia Rega" (Artesa) i un altra a Castellà

259 1135 Berenguer El seu aleu, del qual exceptua una terra " "
"ad apera" de Sta.M« de la Seu d'Urgell
Sta. M* de la Vedrenya i una altra pel
Pent de Vil ves; si el mmm ;§••*•• Arnau
Gibert vel redimir la penyora de les
seves turres, dangui a n »
7 s.iu* en un mul, un porc de 2 seus 1
8 diners, das sous en vi, 4 seus per un
maial d'ali, un afenega d'ordi de 7 sous
i dos sous en diners, que Is el que li
adeuda a all i reterni ni seu germà les
esmentades terres.

" Raman Liver Un "reeeptu m" anual d'un parc «nual de \St.Pere d'Ager260

seva cunyada

269
276

282

291

Seurina la des seus, un melti, una perna, un saxtarx,
de farina de blat i das sextaris de
de vi "pré anima" del germà i marit
de Sourina Père Oliver.

Amb pacte de que srç n* fan el cens, de ri-
guin el condomini de "Bal tarera" i un heme
amb les seves prestacians
deixa ela seus bens al seu marit en u'sdef ruit.. ..
Amb pacte de que els cuidin com bons fills
els hi fan danacii dels seus be'ns, retenint
"pro anima* 1/4 d«l pa, vi i bèsties.

1150 Eulàlia mu- S'ofereix om b els seus be'ns
lier d'Abdigan que ti a Gavasse, Calasanç, an ti

tres salines dues eres i diferents
trsçss mm Ierra

1153 vase.Ponç
Guerau Atarga amb delme, primícies, drets "

canses, usatges, estacaments la tarra de Cagui

1142 Girberga
1147 R. Amat i

M«

St.Pere d'Agar
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La qual ëiu pasaair par ëanacii ëal vase,
Panç Guerau i qua canquerî Arnau Mir ëa
Tast« Una part val qua serveixi par la
custeëia ë'una llàntia qua parpetualnant
il.luBinl la capaila ëa la Magëalena ;
altra par quatre branëens qua ëauen cremar
ëavnàt al manumant ëal Carpus Cristi al
Dijaua Sant} també ëauan aëquirir-se XV
branëanats par . eneenër« an las fastes ëistijn
tea ëa Setmana Santa; una altra, part eau ser;
vir per il.luminar la llàntia ëa la capella
ëe Sta. Catarina
Tat ha fa en reparacié ëels mala fats a St.
Pare i per haver-se aprepiat inëaguëament ëe
l'alau ëe Vilamajer.

292 1153 Maria 1/2 ë'una terra a la Serralaëa, 1/4 ëals St.Rama
tanya

ë'Es-

295
296 1154

Guillem
Raman Pere
ëe St.Just
fill Pere i
Gallarëa

St. Pera ë'Ager
"aë tabulare"
St. Pere Àger

300

304

306

311

31?

318
319

Ermengarës
«guaita«

fruits i 1/3 ëe les elivea ëel Salà
(Estanya) .
Un alau (Àger)

f&re anima" ëeixa els seus ëemi-
minis ëe Castella, ëel qual els
peetany 1/4, juntament &mb la part
ëe ëelme els pertany ëels «laus ëe
St. Pere ë'Ager a Castalla; també la
que els pertany ëe les aliveres ëe
Ibars, així cam la part carrespanent
sabre els alou» ëe St. Per en aquest llac.
f«rrajúu'w*r ëavant la vila amb 1/4 3t. MiquelUn

ëels fruits a la meitat si pasen la
Habar "past ebitum" ^mentmagastrcj

1155 Bernât Jespert Un« terra « Maërigat " H

"pré anima"

Mantmagastr

Sança
" Derca i muller

Maiasinëa
1158 Guerau i Arnau

ëa Trage

" Arn«u Gibert

unes aliceres « V«ll->èl«brerel«

A-

1159

322

" " ëels u»us germans St.Per«
Un heme a Cabrán, jn malí « Bantarella,-ger
un« terr« «1 PI« ëe St«.M* (.Vall Àger) \
3'entrega juntament «mo un« viny» * " "
Ll«v*ner(Ager) que té en penyer« ëe 30 seus
Amb pacte ëe que «s cuiëin ëel seu enterrement

anima" dañan un alau al Call St.Miquel ëe
[entre«Anglesel«, ger ' V Mantmagaatre

mans S«nç«,Elisen Pel seu ben servei li ëenen 1'hener/Arnau ëe Ca-
i mere Burengàri« tenen « C*stellé i Os, en el ostellwserres

i Vil«, *mb 1« meit«t ëe tat quan*tenia
('«vi Arnau Berenguer ë'Anglesel«, franc i
i lliure i en prepi «leu; si el*pervé 1*
terre i almûni« ëe "Cerva" també li eanaran
1« meitat.

1160 Arnau
I e'Anglesela

323 Raman Berenguer

Dana llMacaot»M fsu a Caatalli
s

i Terme. Para Arnall 11 ëana un
base a Mant(aapra)( un(?ja Alarig
i la Maitat ë'unu vinya a la Cana.
Una al i ver a, a MCalzs*(Agar) par tal
crani una llàntia ëavant l'altar ëe
St. Pere tata la Quaresm«.

St.Para Agar
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També 12 slivuras a Gulreia(Rigela) pej2G2
tal es faci cremar una llàntia «avant
l'altar ëe Sta.M» tets els eiscabtes

325 1160 Pere 3egen 2 treces ëe terra, ëes vinyes, un eliver
Ramena a Mantmagastre i 20 seus en ëinsrs

327 1161 Ermessen Reparteix els seus bens entre els fills
329 N Arnau e'An- D e'n« l'alau que havia ëenat a Arnau ëe

glesala Casserres áCastallé ëe Farf. 2/3 i 1/3
a Bernat ëe Castsllé, situat l'alau a
"Oras" i "Turreeam"; també els ëena un
heme a Castellé epallat Pare Isern amb
al seu cap mas-ubicat . en part al
terme ëe Balaguer, cenjuntamsnt amb 1/4
ëel ëelme, si segueix pesseint ell el
castell ëe Bastelle; finalment un hart
prep la sart ëa Sta.Maria.

346 1164 Pare ëe St. "pn anima" unes cases sata la vila
Just i Ballar Juntament amb un carral
ëa "

348 " Remana 3'entrega amb els seus be'ns.
yuan mergui vel passi a ëita esgl.
el cap mas ëe ferrete amb ëelmes i
primícies. Arnau Berenguer eau fer cens
ë'una parna ëe ees seus, • fagacas, una
migera ëe vi, un seu i mig; un servei ëe
ëes gallines, 2 fagaces, n nmeëalluln ëe vi
un "eman" ëa vi (eminaj, ëes medis es civaëa
També ëeixa ëas harts a St. Martí(Ager) i una
alivera a Fecan (Agar).

1178 cemte Artal £1 ëelme ëe la ëaminicatura ë'Algerri "
L'abat ë'Ager institueix un clergue per
a que pregui i celebri per ells i rep-
també al cemte en el seu menestir cem un
germa i cañenga més.

BENEFICIAT

St.Miquel es
Mantnagastre

St.Per« ë'Ager

Sta.M* ëe
telle ëe Farf.

St.Pere Àger

cemte Artal
ëel Pallars
Güilísima

364 1166

366

367

368
371

Pere Arnau
ëe Casserres "pré reëemptiane anima" ëaixa 1/2 meli

l'altra meitat sigui ë'en Francesc que
el feu.

Arpí, el seu set marebetins i mig, a cenëiclé ë'Isser " "
genera Benet, rebut cem germà an la camunitat i ésser

enterrat al cementiri ëel Manastir
"pré anima"•també 50 saus
Un cap mas a Cansell "pré reëemptiene" St.Miquel ëe
(Mentmagastre)

Un lunar a Ragacal(Ager)
S'entrega amb als seus bans
reservant-se en viëa l'usëafruit;
que sen bens a Mille.a 1s tsrr* a*
I. Picher, cap-mas ëe R. Bes i R.
Ferrer; la resta quan mergui eau re-
cuperar-ha Arnau ë'Angleaala

Fan ëanacié ëels seus bans a Agar, Régala
a Querau......

fills Penç,
Raman,Benet
Bernat Arnau

Bernat Guaitar
Maiença, filla
ëa Raman Berei

Mantmagastre
St.Pere Àger

II M

373 1167 Alen, Pere Jean

385 1169 Exabel "miles"
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zegueix) senyar Els ealmas i primícies ëa la cama ëe ûen«_ St.Pare ë'A-

ëe Paëra gastina al terme ëe Mantsi i al malí ëe ger
i ëal cas ëel salà ëe Pujal. Val qua sarvaixi per
tall ëa tal ëa qua crani un ciri al ëia ëa Pasqual
Mantsi a Uoer branëans per la fasta ëa ata. M1,' par
la Vall ë'ÂgeA una llàntia qua crani «avant la

imatffa ëe la Mareëaëeu ëel capí-
tal,* per una llàntia qua il·lumini el
car quan as ëanguin las haras nac-
turnas i una altra que il·lumini «
la nit ël ëarmitari ëa la camunitat
i finalment per lluminària per la
capella ëe St. Miquel

per tal li guarëi fiëelitat Guillem ñaman
11 ëana una terra a Verbell(Ager) ë'Ager
S'efereix amb un lunar * Naet(AgerJ St.Pare ë'A-
Vel rebre henres fúnebres i isser gar
enterrat al cemintiri ëe St.Pere cara
un cañenga.
"pré anima" filla Mirar.ëa ëeixen » "
1/2 ë'una sitja ("aciga") sata al mur
ëel castell ë'Ager.
Deixa al seu nebet Raman l'u'sëefruit
ëe l'heretat ëe Barbeiles (Àger) men
tre visqui, ëespris retarni a St.Pere
Deixen un« sitj« seta el castell Àger " "

386 1169 Penç Cabrera

393 1171 Arnau Pere

Ermengares
el gañere Pa-
calull
Raman abat Àger

Bernat Pere,
Guillem
Arnaleta Fa ëeixa a Raman Carvi í Sang«, per

"exevar" ëe certs be'ns; «el» alaus
ti a Tartareu amb Raman ëe Mantclús
la aav« henar « Oa ëe Balaguer; un
caneemini « Alberala i altres'
a Mantclús,« Àger.

398

407

409

413

418

422

Arnau «'Angles»!«
muller Ermessene«
Raman Berenguer fill

El ëelme ëe 1* ëaminicatura
tenen pel vescamt»1!

1172 Arnau, batlle ëa
Santaliny«

" Bernat Guiliem
em Mantaspra

1173 Sanca

Bernat e'Agar

Jean

427 1174 Guillem laman

Dana 100 seus per raeimir l'alau "
ëa Vilamajer amb p*cte s'accepti
el seu fill Bernat carn cañenga
"pra «nim»".un heme a Àger "

Una terra a Cagui a la fant ëals Oms
3'entrega a si mateixa amb una tarra "
a üuaerea(Agar). Val Issar anterraea al
cemfntiri ëa St.Para i tanir pampas fû-
nabraa semblante a un cananga
Acte ë'avinantaaa amb l'abat Raman "
ë'Ager. Dana certs bens i es campramet
a aëificar un capella a Mantllei
(veure vassalàatges).
Quant tl a la terre ëe Çaveë en f« ëanacii
al gener« Martí i mullar M*, amb pacte ëa
mantenir a ell i fills i ëenar ëe ëat 100
•aus a la fill«.

Fa ëanacii ëels seus bens al fill Bernat i
muller Fellcia, amb pacte ëe mantenir—let ¡
"pra anima" ëels pares es reserva^ a la v¿
ny» ëe Verbell,un cens anual per ...... St« Pere

A ! IT



se.TON ANY DONANT

428 1174 Berenguer
am Mentller

DONACIO 264 BENEFICIAT
un sextari de farina am ferment, un
sextmri d« vi, un malti
3 eliveres x Gui»l«mar, 3 • Mari i
3 a Marunyà; ami valar cremin 4 lliures
a 5t. Pare, 3 lliura» tat l'any davant N
l'altar em St.Para.
S'entrega amb una aart i a la seva mart
amb 30 saus, un llit i un recapto». La

St.Pera Àger

430

434

ubicada al cendemini. da St.Para situât
davant la vila d ' Agsr.-.Val isser inacrit
al capitulari i qua a* li faci un aniver-
sari anual.

Para, prier Fa rtelíO- del» SBUS "dirscts»''sabré Salanava
Mantmagaatra Espluga i Canallas (MOntwagastre) a Guillan

Cavedrenya i fill Raman
Bernat Faulata
Flarincia

441 1175

444

451 1176

453

Beranguera i
fill Raman Raig

Arnau da Cnnques

Raman abat
" Isarn

" abat

455 Urraca i fill
Para Arnau

S'entreguen amb llura baña " "
qua ain al« bans d'Àger i l«a distin
tas casas a Llaida. Exceptúan «1 qua
passaaixan par Arnau d'rtnglesela; as
reservan l'usdefruit i ha dañan "past
ebitum'«,si na tañan fillsjsi teñan filis
els hi reserven i denen a St.Pere 1/2
bans neble.
L'abat flamen atarga al dit Fauleta la
batllia dels seus deminis manastirials;
tambi atarga als seus, inclfcs^als fills
si «Is tenen,sestenimant i •! fill re-
brà la mateixa minut* que un cañenga;
finalment premet inscriure'ls al capitii
lari i enterrar-Les «1 cementiri del
Menestir.

/
Denen unes cases a Àger sebre el fern " "
i Guillem Aguilar ' ' els dena 5 seus
El» m»»a» de Pedrabrun«, «1 m«s de " "
Oerca i un mas a l'Ametlla "pre anima"
Capellania da St.Jaume d'Entença Raman, fill dt
amb pact« d« rtsanèixer carn senyar Ramen Bernit
seu « Raman Isarn
L'aratari de Puig d'Ibars amb pert¿ St.Pere de R«-
nincies, primícies. Si arriba a te- -da
nir abat prapi, daura rebre a l'abat
d'Àger amb las cavalleries i servents
Tambi dauri »"anar 1/3 de la cara i di-
nars que es reculleixèn el dia de St.
Para
L'abat de Rasa,Berenguer, que accepta
també d'Arnau de Vilaterre patiatde del
Pallars 5 merabetina, al qual premet
defendre l'abat. El paverde da Rada
Amat del Pallars.
Un* vinya a les csmes(Regela) " d'A-
amb eliveres "pre anima". Val -gar
Isser inscrit al capitular! i
rebrà sepultura henerificament
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1177 Bamen BB

Llimiana

1178 Belliria

Remen C«rvi
Sanç« muller
Abat ñaman
Raman Garvl

DONACIÓ 265
1/2 riel seu hanar al castell rie Llimiana
al seu cunyat Oarnat i mullar Sança
l'altra meitat la tinguin par «11

1/2 «els seus riirectes al malí ë* la Tase»
a Subira (Agsr); amb pacts am mmr rebuts i
sntarrats hanrrlficamant al cementiri
rial menestir cam quelsevel cananga

"pra anima" al riiracta riel qu* tañan a
Agar

BENEFICIAT

St.Pere Àger

Cerieix l'abat als anteriers R.Carvi i

480 1179 v«»o,Gu»rau

481

406

490

492

muller l'usriefruit ri'una vinya a Os,
excepcii rie las primícies; ells reite-
ren la rianacif riels saus bens a St. Pe n N
ra "past ebitum", amb pacte ri'laser mn
terrats al seu csmfntiri.
Oelmes i primícies rie les rieminicatures " "

j'Elriemes», castell ri'Ager, «almas i pri-
mícies riel Ple rie Ste. M«,'Mann«", riels
elivers prepars a la fent rie l'eliber
prep St«.M* rial PI«, rie C«mp, Pujel, F«¿
carall i riels «leus ri« St.S«lv«rier
He rien« per llumenlria i cer* per l'esglési«
ri« St.Pera i Sta. M1, en compensacil i re-
p«r«cii rie les injúries inferiries i havar-ss
«prepiït in«cguri«mant rie l'alau rie Vil«m«Jar
i els malins que havia rienat a St.Pere Arnau
Mir rie Tast i ril vesc. Guariu Penç

Guirie, Guineriel 7 eliveres « Tues (Ag«r) per llumeniri« " "
"pra «nim«" 1« seva p«rt ria viny« i elivere«
Oen« i ret*rn« el rialme rie les saves " "
possessions « Ib«rs "pré «nim«M

4 sert» qua sin « 1« ë«mínic«tur« rial
v«sc*mt* i,riels malins que hi posseeixen^
1« »»v« pareil
Tambl IB pareil ria 1« «erainicatur« rial vesc.
tenen « Algerri
El ««1m« riel que tenen entre Castell! i Al-
gerri ¿el retornaran quan Arnau ri'Anglosola,
Guillem ria Mall i altraa cavalière retornin
al menestir la part rio rielme que es retoñan
"pro aniña* riuas aliceres e Manugara(. Àger) St.Pore

Àger
Atorguen a Barenguer rie Millà 1/2 riels
ririlts rials «l«us ri'Arn«u Otger que

« Ayer riins el seu terme, « 1« terre
•p«ll«ri« «• Cegui; se'ls rep en

fici i banefici « 1« c«nonÍG«(en viri»

1180 Pang mm nil
mull»r i fill

1161 Pore rie Ca* i

Abat ñamen

460
461

1177 Bernat Barengunr
* P«r« äs St.Just

1/2 riu 6 oliveras vi solí «e Llore«
1/2 viny« o'Conarii ..cí 1/2 conriomini
« Or«s, un c«p m«s o C«st*ll! i un
celler «l fern ri« 1« sev« vila /

rieterr«

462

si mer 1« sev« fill« 3 peces

• "uu«r Guisar"

13 cafiçoa ri« fermant, 5 ri'orrii, 1u ri« civa-
ri«, un« mul«, un rue, un llit amb un« merfag«

L
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463 1177 Pere um St.Just

494 1182 Guillem clergue
Ermessen

501 1183 Jean at Fuliala

502 Bernat Martel

DONACIÓ
ám "patea11 1 altra da píame, 2 "guedengues*
un« Mistral , 2 llançels, un "plumaç" 1 tat*
altras draps i das parcs
Ma dene par tal qua sacarrin la seva filia ai
queda indefensa} l'abat preset alinentar-1«,
vestir-la i mantenir la seva cavalleria i si
mer Pere de Clua acullir-la fins es terni *
casar«

Fa danacié rial cap mas de Martí a"a Ca-
leber i el seu cunyat Pare, si la seva
filla na I fills legítims; 1/2 del
malí de Mar« i l'aleu que déni a la
seva filla a Castellà; el que ti a
«Quar Guanear" i els seus directess
a 1'harta, prep de Blancafart, i a
Celeber.
Denen per "sxavar" a la seva filla Hani«
i gendre Pere d'Albesa tat el que tenen,
excepcii d'unes eases a Lleida i l'henar
de 1'asglisia*..«Es reserven el demini
en vida també
Arriba a la cencerdia amb l'abat d'Àger, "
Amb la seva mare Bilisen, denen e « « « « « «
un hart a l'harta da Balaguer, una terra «l
Castell!,que tenen en penyera« L'abat li
daña llicència per casar-se i li atraga
"sBcietatam" a la seva església
S'antraga a St. Para amb be'ns qua "
ascendeixen a 70 seus d'Agramunt'

St.Pare
d'Ager

SO?

510 "

511 »

517 1185

1184 Guilli

Raman Cxabsl

Bernat Mulat
Befilla mare
Guillem ï M*
Aoat Raman

518 cemtessa Oelça
Ermenfel VIII

l'abat Raman li cedeix una sert de
terra par un cmmm de 12 fegaces banes
de farina da blat, una canada da vi pur
i una fanega d'erdi.

da Guardia 3'entrega a
amb una terra que té a Balaguer
Fa denacié a la sava filia Ermessen
i gendre Perpenna de la meitat dels
•eus bsns|A Àger)*
Fan denacié de la meitat dels seus
bans a Algerri a la seva filla Er-
messen i marit seu Calvat
Fa ceasié de les esglésies de "Aniea-
liam", exceptuant el i drets de l'es-
glésia ë'Agar(*'un separ, quisties,
Justícies , a Sta. M* d'Alaé i
a Sta. M* d« Chalanera, a l'abat Pe-
re d'Alaé i monjes d'aquell llec
«mb pacte també qun els clergues d«
les esmentades esglésies els guardin
abediincia»
"pre anima" Ermengel VII
Una parellada de l'aleu d'Albesa,
a oinessll, que llinda «mb el camí
que duu « Lleida i HAlmenar«H(Almenar]
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1186 Raman «e Ruble
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St. Para d'Ager

523

525
538

1186 Pere Vida
Alegreta i el
cunyat Guillem
Cerçi amb la seva
mullar Agnès

11 Penç de Cebrera
Ça Marquesa
fill Guerau

1187 Améllete
" R. De Claramunt

al cap ma« de la vila de Querelt
amo al seu tinent Barnat Berdell
qua ilau far cana as una perna,
anana de pa i vi, quístia i altras bans«

Un llinar a la vail d'Ager "
a Meet , af rentant amb l'hart
de Arnau d'Anglesela, al llinar
île Bernat de Mur, el am R.Exabel
i el camí äs Pedra.
Una p«ça de terra a Campterres Sta. M* de
[Pilzà) amb elivares Campterras

at,

539 1188

54i 1190

544

Par* Martí
i «Is germans

Jean de Getard*
al prafessar 1

Penç d> l'Urgell

552 1191 Peerena

554 1193 Arnau de

563 1194 Pere Cender

573

584
585

587

1195 Guillem Julià
gerrai Llerens
que prafease

1196 M« Benet
11 Jerdana, mull«r

de Bernat de Mur
Domsnec Esteva

Be'ns i drets ti a Àger
Una terre i un aleu dels
quals deu fer cens Arnal .'
una perna un any i una pernada
altra i un quarti de civada
Fa denacii de certs bens a
Àger i la flagels , amb pacte de
que dengui a ......
12 seus fins a des anys
Cases a la parrequi« de St.
Llerens de Lleida, afrentant
amb la seva pl«ça(«n mans de l'abat
Arnau
De'na a Remen Berenguer la terra i
terme d'apulli, qu« afrenta «mb al
terme de Claramunt, el de Milli, la
callada de Vilafurrara i el terme
d'Ag»r.

Part dels seus
una viny« a Puig Alt (Àger)
M " al term* de Pcdrc
Àger de Bernat Faulata

Riucerbell S'entrega amb els seus fills "
en fraternitat i acceptat par
l'abat i capitel
Dels seus be'ns rebran un cens
dejuna pern« un any i 3 gallines
altre; una amina de farina de blat
"cectam", un sexteri de vi, un de ci-
vada e erdi.

Es dena a si mateix amb els seas oens "
que tl amb als seus germans R.Reig i
Elies als castells d'Ariet i La Clua
L'abat Arnau es cempremat m alimentar-lÉ
i vastir-U.

2 peces d'alau « Vilantajer "
una tena de R medis i 40 seus

Pere d'Àger
N n

/Martí "
St.Pare d'Àger

ben*

i casas *

Una terra al term« d'Àger • Fecen
Una vinya a Neet per xv seus

Una terra a Stas. Creus, una vinya "
un« t«rra a Cortines per 40 seus i altra

B.de Mantitspr« "prepter anima" Maria de Milli un Cap mas
dit de Ferrera •! term« da "

14 seus

St.Pere
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1112 Berenguer
fill de Re«a

243 1129 Arnau

DOT 268 ». XII

314 1158 n P- n de
St. Just

407 1172

459 1177

Arnau, fill dal
batlla êm Santa
linya Barnat
Baranguar «a
Mantllar

"A* Regula Sancti Augustini11 an mana *-l prapfcsit
Panç Quemar s'entrega a la Canlnica ät.Pere A-
-gar. Aparta 1/2 dels alaus familiars i un hart
a Àger a la "trilla" dal vescamta, seta al camí

<j-"..«ad regulan sanctl Aguatini cum mea perciene"
en mana de l'abat Pare «a St. Pei£ d'Àger.
Aparta una caaa "subtus perta"(Ager)
Una tarra( un lunar a "Pezia", una terra a
Paguer, altra a Riba "pigana", 1/2 vinya a Sax
S'afa*eix a St.Pare set« la regla(de St.AgustíJ
•ais cañengas, en man« »a l'abat Guillem ,par
remei rie la aava anima
Aparta un mas i una heretat, servidumbres i una
penyera da 200 seua a Cas¡ uns censée i un mas
a Gestelle; censes i delmas a Algar i Albesa
Entrega 100 saus per redimir "quertum11 aleu
de Vil amajer, a candicii que el sau fill sigui
cañenga vitalici, A St. Pare d'Ager(a danaciens]

465

487 1180

452

497 1182 Berenguer

Fa la denacié, al prafaasar, juntament amb la
seva muller Oalça i fill Arnau. Prafeasa "sub
made" da rebre el tractament d'un cañenga i ser
alimentat i vestit, en l'Orde de Jt.Agustí de
St.Pere d'Àger.
Dana els seus "directes* sabre la yuadra de G»yul
i l'hener que pesseeixen a Ägsr.

Pare de camptarres Entrega "quaadam* casas ti a Balaguer al
barri d'Almati, 13 "avérées" empanyarats
a Mentmegastre, 140 saus cal.lecats en pe-
nyera a la terra de Qevad, 9 cafiçes de fer-
ment deixats a Raman d'Anglesela.
P r arna t abediincia a l'abat Remen. Aqueix li
fa entrega de l'asglasia de la Çuda de Ba-
laguer i d'un terç de tetes les esglésies
oertanyents al dit castell, també da tats
als aleus que té el «enestir a Balaguer. Oau
gavernar-ha sagena al seu manament i dau te-
nir sn la seva església a Pare Exabel, al
qual té taxat aliment i vestit alii.

Jean Cam » clergue es antraget pal sau pare Raman Pspi
«n mans da l'abat Raman. L'abat li fa antrage da
l'església da Santa M* da Baalls, que deu pessair
el servei de St. Pere d'Àger
Aparta una terra a"8alçu, una vinya a la Gana, un

lunar sata la vila da Baells i una percié
da Den» maule.

fill de flamen Bernat, rap es l'abat d'Àger l'asglési«
«e St. J»ume d'Ent ença [v/istj.
Fill d* Mir da Castalle de Farf. al prendre l'habit«
L'abat Raman li fa antrage d* l'església de Sta.M*
da CastaXlé de Farf. amb la 5* da tetes las primí-
cies d« Castallé, al dalma de la daminicatura ves-
cemtal i un excusat.
Aparta Unes cases a Lleida al barri de Jt.Martí,

una vinya t «Radicher"(Castallé), una sert a
Pedra Edsura " "

1176 Remen



l .
»ee.TCH ANY PROFESSANT DOT gÇf)

498 1183 B«renguer El esc, is un« reatitucii «n la qual «• f« refe-
rencia « la denacii per part «a Ras« ám mig hart
« Stt Para d'Àger al prefeeaar al «au fill.

53? 118? Guillan île S'entrega a St. PereJ^'Ager an nana •• l'abat Haman
lavailranya i aparta l'"api*um" ila Cabaatany amb al cavaller

qua al Petant« par all, vila, hamaa( canta», u»at-
gaa. Val qua al dit cavkàlar aigui vaaaall ëa 1'
abat.
També fa danacif e'un tarç «a l'Espluga 4a Sagat
d'un tarç da Salanava i Matiaala; hanar qua
qua dan« al »su para al priar da Mantmagastra

573 1195 Llerenç Julia (veurà denaclan») an mana da l'abat Arnau d'Àger
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•ESTAMENTS
J«e.TCH ANY

10 1040
TESTADOR
Guillem

11 1041 Martí s«-

cardat rie
St.Pere i
St.Vicens

Jml paregri

-nar a St.
Para Rama

26 1048 Ja«n "»er
vus"3t.
3»!variar

pen««nt pa

ragrinar «
Campa«tal«

35 1055 Fal·lr

DEIXES
l'alau de la vil« "Rariulf
1/2 d'un mall i terra* a la

parriqui« rie St. Juli«
Un ase; un'·sartagine·'«1'

Una samara

Un mancos

Una unça ö'er

6 mancuses preu É'un cavall
li deu al seu senyar Para

2 parca, 2 sextaria rie blat
una quarta de vi, un pareJl
rie fagacas i un parell da
capana

Una quarta* ri'arrii, un« "valet«"
bena mables i itamebles
i altra« bens « distints individuas
Un« terr« al pi« d'Àger i Peguer
Una pareil rie vinya a MS*xe"
Un llinar « Delapart
Un« terr« « "Eschcmallas"
una vinya a Marí, mitja •
M«runy«, una altr« * las Camas
Un« c«s« i un« tan«

Das tarcas bens rnablcs per

D'un «lau val tinguin 1/3 els

seus germans i 2/3 siguin par

bt. Pere i St. Vicenç d'Àger

1/3 u e'n* ma blas els rie ix« « 1«
»«va m«re, gr«, vi, linn«,
lli, ferramenta, bèsties
m«jars, mènera

Un mis*«l, 2 «ntifancris, nas
missalats.

Un« terr* « Naat, altra a Guaraíal«
«Itr« «"ipluzhel«" [Àger}! 1/¿ ri'un
m«llal « Suirdi«; ea» "sarticelns"

d'nart sat« Âgar, • Marl
UnaH8Xaria" un "faac", un c«cts blat
"arraan"

Un hart amb 1/2 "Pmrm"

etc...
Bans «ablas i iramaolas

Alau pla ri'Ager i Paguer, vinya

a"5axeH, vinya i llinar a Oalapart
vinya i llinar a[Dalapart) Pujal,
un llinar al mall rie la Riba; una

vinya, un trull a Pujal
Una tarr« « Cama ria Cartinas
i «Itr« « Paguer

270 ». xi
BENEFICIARIS
St. Per« e1

Àger ?
"ari ipsa Cana-
nica"

«1 sacrista
Unifrsri
• l'N«be"Gui-
llem

"ari ipsas" s«-
cerdats.

« l« C«ninic«

pels pabrss

St. Pere Àger
H H

n M

at. Vicens "

Qcptius, s«-
cerëats, pa-
dres i St*.
M» del PI« ?
["ipse Pui«"j

jt.Vicenç tí'

Ägar.
bunt S«lv«EBr
Äger

at, Vicenç

Agsr
Ermeniscle
si s'arrien«

St. Para, St.
Vicanç Agar

sacarriata, pa-
brds, lluminà-
ria.

jt.
Agar



TESTAMENTS
Jec.TCH ANY TESTADOR

42 1060 Ex«b«l

68 1065 8en*filli

DEIXES t ' 2 7 1
un ferr«gén«r sat« la vil* É'Àgar
un hart, un m«lî «"Lena»", un h*rt
darrer« el riu, un« vinya * M«runyl
un« viny* « lea Camas, un« viny« «
Arri« erab alivares, un llin«r « De-
l«p«rt, un trull
Un malí • »Fanticel«"

•singula» trentenaries"

5 mancusaa
un« mul«.
•tels bans m«ble» v*l a« compri un
llibre M í • «•! per
que vel tingui «1 «eu fill Pere
Pacallull.
Un« mul« "«É •per«"
L« tercer« part eels ben« mebleS
10 «vella« i cabra«, un* vac« *mb
el verteil, 1/3 Eel« p«rcs, un m«ni
ëe ferment i «Itr» em vi
El Éelme rie têts si» Dens
Vel qua Q*r*c*, l* «av« muller,
campri «li i car«

Mp*nnisM i "lectei»", terre» i vinya»
rie Claramunt

£1 » "oirectes ' saore «1 castell fla Paar*
amb un* mul«, ll«riga i asp««*
Vinyes, terres del castell rie F«*r*
Un* peç* «te terr* * Certinas
un* altra * "flipam fr*ct*m"
uns llin*rs * j*nt* Creu, un* sert
c» viny* a Mera, un* *ltr* e Arres,
fflítj* viny* * "Fezen11

Unes c*sas "intus C*stell**(Äg«rJ
" * 1« vil« a'Agar

Un* terr* • "Peii·l*" i un* viny* *
"SeÉezen"
un* terr* * Mantnagre

s. XI
BENEFICIARIS
St. Salvager

Un* tarr* * Àger
2 meneuses

Un mal1*1

Un *l«u

Una viny« « Fet

üt.Jaume Gallcie

Felmir
germ«n« F*-
tim«
clergues St.
Père, St. Vi-
cenç Àger
Abat St. Père

St.S·lv··'·r

¡at. Père
Ager

per esylisi«
ëe ot. Para
i 3t. Miguel
É'Ager

fill* Eli*r*í

fill fl*m»n
fills "
Bernat Gui-
llen

fill flamen
» Öuiliem

Bernat
muller sav*
Gcrec*
fill« Erme-
ssin«*
clarguas

Vicenç
Àger

n

• Ifill |l«rtï
Esteve
fill J»*n

B5 1068 ArsennÜs



TESTAMENTS
Jaß.TCH ANY TESTADOR

85 1066 Arsenrii*
DEIXES 272
Vel qu« ml ssu ernament 4*me pal cap
as v»ngui 1 Bangui
Un "pumbe"ri'mr »igui par 1'altar

«. XI
BENEFICIARIS

Sant Sepulcre
St.P«rs Àger

El

per a qui hi pengi amb el
«'alara an ferma mm caaany

mirall ri'lnriiaa i leí mulera arracaries

El "pumba" mm plata val pengi a 1'altar

Un rials millers vestits SBUS
Un vastit mm "pallia" blanc
Un vastit
N n

Els anells ri'er amb gamas i
"gegenciis" i las menalles e'ar
La sava pareil de baixalla rie pla-
ta, «silos, fras ris plata, aspases
i "alsperges" tres parts vanrire
par arnaments per les esglésies rie

Una part per

M Sta.Fa rie
Cenques
St.Miquel rie
Mentmagas t ra

Sta.M« Seu ri'Urgall
Sta.Eulàlia Barcalana
St. Para rie Vic
St.Cugat rial Vallés
St.Sebastià Penerils
Sta.M« rie Ripall
St.Miquel rie Cuixa
A les seves filles
"in valante"

Sta.M« ri 'Artesa
St.SaÉurnl Llarrià
St.Martí rie Test
"tabulas" i arna-
mants.

Das capes rie '¿delaten", una ri 'MazteriM

amb tela rie "pallia" nt-

Una capa rie
i altra ri»"everi"
Un* capa rie "tirenz1

H H II

II II II

"ciclaten'

St.Miquel ris M
magastra
St.Sariurní Llarrià

amb farre seria

100
Una

riiners "pré anima"

St.Rama ëe Camiels
St.Esteve rie Guàrriia
Sta.Margarías Qenavant
St.Pere ae Vallfraasa
St.Sariurní ee Besara
" " rie Gestellter
at.Anàreu rie Biscarri
5t.Vicenç rie Tali
Jt.Fèlix ri'Alis
St.aariurnl Bavarr *

ssglisia castell rie St.Jaume
fill Arnau St. Cristel "valante"

capa "remua»« , un llit
quatre unces ri 'er
5 unces rieu i 4, 2 "velleses"
rie cap
Un llit ri1 "almecelia" i feltre
"plumaeie", cebrellifvulpine"

germana Ermassanria

germana Chixal

Miré Guillem clergue
Barcalana

filla València

La millar pellica ri'"armellina"
amb tala ri'"aztarina" i unas
arracadas manara
"pre anima" fill Guillem vel ̂ -c
mani far al seu marit Arnau cásea naapital per

pe£»grins a Àger, al seu alau, a Mentma-
g«stre, Artssa, Llarrià, Tast previstes É»

im i mdhl • « .



j TESTAMENTS
Jec.TCH ANY TESTADOR

97 1n?2 Arnau Mir
•la Test

DEIXES
OB 1«* "tabulas" i als escacs

273
». XI
BENFFIG1ARIS
«n faci Arnau
la seva valun-
tat.

La pellica ë'"elfànec" amb cubarta
mm "frese" i capa e" "ezterine" fa-
ta tamba amb "fres" val e» vengui
par preservar l*a "tabula*" escacs
Teixit» a*« llana i lli

l'aleu «e "Ssyxè" al eengui Arnau

Caatell am Marcàveu

repartir entre
Samas ëe cambr«
castells,terres

St.Miquel Mentmagas.
Canenica
Sta. M* Seu Urgell
St.Pere a"Àger
St.Saeurní Llerël
St.Martí ëe Test
Sta.M* ë'Artess

« H

St.Miquel ëe Mentmagastre
i el tingui el seu neb Re-
nen Bernat al servei seu
i Arnau Mir ëe Test,
filla Letgereis i net Bue-
rau. El tingui per ells el
seu nebet Miri Berrell

Per« Bernat, els tingui per
St. Para ë'Agsr, en vel si-
gui cañenga.

Castell OB Vallfraasa nat Guerau
Els castells me Guarëia,
Muntanyana-e» 1'espensalici- València,filla sev«, net

Arnau, Val els tingui en+
feu e'alls Dalmau

Castell ëa Besare En feu par Arnau el seu ne-
bet Berenguer i ârnall Er-
menir par «quest

Els "Éirectes" ëe"\/ellëele^b" ^«nlnic« St«. M* ë'urgell
L« -il« as ¿laperiara, el
castell úm Llenara, *1 cas-
tell úm C«itallat¡ IBS parrjfc

Castell e-'Artese

Val,qua Arnau tíangui alaua
a Àger i tarma al aau neuat

quies tie
»»ares.
Canfirwa al

Cedanavar»' Travs-

oun«t per 1« seva
mare, en «*asc«nsa

canabi as Jt. Anërau
ft s Trespants.

tambi l'alau que dwni al ca—
nebi, a Arteca. par herència

rie la »ava
filla allf scpultaea.
Un« vinya a Ll*rrii, un eaneamini
a "Exartem11

Un aleu al terme a1'Olius amb
l'esgllsia que hi ha

canabi OB St.Safurnl

" St.Lleren» île
Merunys, en mm se-
pultaëa la sava
filla Sanca



testamenta
Jae.TCH ANY TESTADOR DEIXES

Vinyes « "Tavarisda"
" • "Castalia em Pantaa"

Call frea
n N

Cenfirma tata ala danat*
al caatall i la vila d'Ager
edificats par all
Canfirma laa denacians, es-
glésies da Llerdl, Baacarri
....tarre da Muailial, 1 ha
aubjacta tat a Agar.
Canfirma el danat.
Uaná la vila de Guanta pra
lluminària i haretat da la
aava filia

Alau de "Miré Calviz"

a. XI
£74 BENEFICIARIS

cenabi Sta.Ca&ília

" Sta.Ml da Ripall
St.Miquel da Guixà
St.Par« d'Ager, an
descansa Araendia

St.Sadurní Llardà

St.Marti da Taat

St.Sadurní Basara,
an es aapultada
esgléaia castell
St. Jaume
St. Miquel de Ment-
magastre.

Maria d'Arta-

Alau de "Seixe" amb 1/2 demlni-
catures de Gavarra i alaus ter-
mo Mantmagastra que faren da
St. Sadurní i la franquesa de
Salanelles; tat ha subjecta a
St. Père d'Ager.
Els seus "directes"^! castell de Sta.
Marcavau; al candamini de Seré, sa
una vinya prap "Sanilg"(d'Artesa
etc....; tat ha subjecta a St.
Miquel de Mantmagastre, St. Père
d'Ager i St. Sadurní
Dels bens, exceptuant l'anan« de pa
i vi, llàrigues, espases, cavalls
encomanats als seus harnea, mana tfanar-
ne 1/3 a St.Pere d'Ager
"ad apera" de l'església, canànic«
i altres edificis, an més canvingul
Un altre 1/3 ml Pant del Nàquera.

i

1/3 restant a
sxceptuant 10U mancusas "in

«e
Llàrigues,

p«, vi,
espases,

llenyn,.
cavalls

iniciat per ell
arsenals
St. Per» de Cluny

valente" St. Sepulcre de
Jesusalam«

als seus net*
als seus hamas, que
sncpman« als seu«
nets i filie», pasar
ïriars asís castells
• ' Ajsr, Mantmagastre

Castells
Artesa

de Vallfraasa, Quàraia
CB
de

faci la
la seva

valuntat
muller

Li» castells d* Mantmagastra,Ca-
mials, Gavarra, Alàs, Peramela,
St. Jaume, parràquia d« ''levanle*,
•1 qu« té de "drudereça" i per
altres cause» m Hispània pel camte d'Urgell
exceptuant el castell em Telé

al seu net Que
-rau i la seva
filla L«tyarda
vascamtessa



estaatents
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Els castells rie Cubells,Camarasa
ti pel camta Reman i camteasa
Almeriia rie Barcelena
Les terras, heners, feus, parroquias
ti par Sta. M* ri'Urgell i el biaba '
ri'Urgell, exceptuant las parròquies
rie Tast, Mantan, Ariraen, Navas, Pla ria
3t. Tira i "lavarzaria" ria Cenflent
Castell« rie Vall *e"Leri", Baaara '
que he tinguin per Remen Suariall, fill
rial bisbe "Guariallum".
Els castells rie Lierai, Bescarri, Benavent
Teli, Test, "Selvagane", parriqui« rie Tant
Menten, Taviarçaria rie Canfient,
Castell rie Mur, Areny, Muntanyana
els tinguin pel cemte ria Pallars
Llaguarre, Capella, Alaaquarre
Casserres els tinguin pel rei Sanç ri'Aragi
Castells rie Falca, Viacamp, Llucarà
els tinguin pel rei ri'Aragi

s. XI
BENEFICIARIS
nat Quarau
filla Letgar-
-ria

net Arnau
filla
valència
n n

net Guerau
filla Let-
garria

102 1074 Bernat fla-
men (mart
al temar
ria Rama, pels
àrab» amb
ri'altre» sal-
riat*).
Tast. sagra-
mental llegit
sabre l'altar
ria at. Martí
"iuxta villa
Àger"

el riamini rial castell «'Àger
El castell rie Pilzà, Pulgraig, Cercat
Santalinya, Queralt

Un alau a Àger

val sa vengui al seu navall i riel
preu es reriimeixi a rias captius
Mana tambi venrire una mula i «la-
nar una unça a rias germans menen
seus

4 mancusas

Una une«

4 mancuses
Mn« venrir*
acute». La

109 1079 Arieloert

112 1080 ? Rauen iao«r

àta.
1« seva llèriga per pagar
seva »«p«»* entregar—la al

»»u gerrni Berenguer
"ananasta*i vi, la meitat riel vi am Im
tuna "ma filielum suum filium ria Bari"
2"nance»ata«nal filial «eu ri« Petra
6 marieuse* St
a " als clergues
"istaa numas" • Dennuci -Jé"a1igana

al eau germa
Arnau,si ter-
nava ri'Hispa-
nia. El tin-
gui an viri*
i riespris pa-
ssi a St.Pare
ri'Âgar. 3i ne
terna, passi
a la seva ma-
re Eucelin«
st.Jaume rie
galicia
St.Père es
nema

Maria ria "Pariia"

Pere Àger

Oel vêler ri'un mallei,
vi, rianar: Un mancús a

n n

f
H II

Très "
la resta a

i ata.M* Orga-
nyi

2 barril« i
St.Jaume rie Galtci.
¿ta.M' rie Seisena
St.Vicens ri'Äger
Pent riel Ñeguere
al sau germa

àt.Pere Àger i clergueis



•ESTAMENTS
Jac.TCH ANY

120 10M

122 1082

276

132 1086

134
145

1087
1092

149 1094

TESTADOR DEIXES
Barnat Guisla
"pre anima" B mancusas "par »acrificium"

1« resta ha distribueix a la família
Arnau Odegari Un parell de dau» i un mul
públic. Sacra 1/3 bans meblas
mental a l'al 2 mancusas a

Una unça a
2 nancusas

•• KI
BENEEICIARIS

t*r am St.Just
de la parrequi
•1 ri« 5t.Vicenç « "
d'Àger " '«

On "
Un »
Terra de "Ner" ("fartalez«)
Alsus Àger i Tali
Un« t«rr« • "LabiiE"(Ager)
3 vinyes, un barril, cases
i un alau

Miri (al valar
viatjar a Espji
nya)
Raman Gilabert
Banadana
public, »acra-
mental davant
1'altar de St.
Estava a1 e Ca-
bestany, dins
al camtat a* ' U r
gall

Guillem, qua
val peregrinar
a Terra Santa

Una
1/2
u

paca da terra
castre Callaaren»

" Cabastany
Alau da Plana
Alau da Casserres
exceptuant els malins
que daixa als fills
També als deixa vinyes a
Pilzi i aLaus a Mentmagastra
Artesa,Tudala, Odena
'Directes*sabra "Turalla, Laura
Vinya a "Cannelles"
Un ceorellit de "castanaa" i
i una túnica d'"aved"
Dels béns man le', 2 unces ar

II M

IV mancusas ar
Una mula
Un polli

1/3 ban» nteble

mancusas "aingulas"
Una unça "ad ip s a apa ra"
Una tana majar i cups
"pra anima pares" 2 macuaes

Gananica Mant-
magastre
a l'espasa

"pra anima"
St.Para da Rama
St.Para da Rada
St.Jauma Galtcia
st.Para d'Agar
St.Vicans d'Agar
" « da Tali
St.Miqual " "
fill Guillem
fills....
St.Para d'Àger
St.Vicenç d'Agar

St.Rama d'Estanya
fills Raman Gui-
llem, Guadall Gui-
llem
filla Guilla

filla Nèvia
Bta. Justa

nabat Raman
Sta. Justa
Sta.Maria Sisear

prasbftar Jaan da Pil¿i
Haranguer
Parchet
"pré anima"

St.Miqual da Mantmag,

adLa resta bens mable
clacaria"

Una viny«
Una térra
El ferragenal majar «lavant
Mantmagastr«
del blat que en surti, un

fils Bernat i
òt.Jaume aa Gallcia
St.Miquel Mantmagastrp

apara 5t. Miquel d»

at.Mioüsl Mantmag.
fili Bernat

filla Barnat, Be-
renguer,
St. Miquel Mant.saxtari "pra lluminària"

També certas alibaras
El cans ti'un parc, un mancas
12 fagacas, 4 canadells de vi anual
Si als filla na tenen descendència



îESTAiENTS
»c.TCH ANY

¡Gart. U.,
\l-70 1094

TESTADOR DEIXES

Gaucaran El caatall ëa Paraëa Alta* ëireetee
Erimany 2 mancuaaa

Alau ëa Raman Oruç
La Quaere ëa Menteaquiu, que li ëeni
ArMu prep ëe Cae

a. Kl
BENEFICIARIS

Sta.M* Seu Urgell
St. Pare ëel Cell
3ta.M« ëa Flere-

-Jaca
St. Pare Ager

fill Caucaran

filli
fill

i Araaneia
Para

Têt l'alau ti a Caaaerrea fina a Mant-
magaatre (Ribagarça ?)
1/2 alau ëa Mentmagaatre
1'altra 1/2 al fill Pere
Caatlania caatell ë'Agar, Eatepanyi
i l'haner que ti per Guerau vaacamte
1 el biabe ëe Reëa
Deixa aqueix fill an la batllia ëe Remen
Berenguer ë'Agar, que l'alimenti i al
pretegeixi fins la majarla ë'eëat.
El caatall ëe Peëra an alau pal vaacamte
Penç i fill Guerau
El caatall ëe Peralba

" ëa Sorian« i NPannellaN(Penavara ?}
carn ela ti pal aeu aenyer Guitare
Alau a Agar, excepte el ëa St.Pera
1/2 caatell ëe Flerajaca
1/2 « »
Caatalls ëa Fabragaëa, Santalinya i
Tragi, ai terna a mana ëel vaacamt«
Guarau » "
Ela caatulla ëa Caá i Carai, ti par " "
par l'abat ëe St.Pare ë'Ager
Vel que Berenguer Miri ë'Eatapinyi
cenaervi tat al eau henar, en la aava
batllia, ëal riu Guare al Mentaec i ha
ëangui tat ala aeu fill quan arribi a
a la majeria ë'eëat, juntament amb al
caatell ë'Eatapinyi

Caatall ëe Camparrella fill Gauceran
al tingui per St.Pere ë'Ager
1/3 bena mable "aë canaumanëum claearium·St.Pare

Àger
2 uncaa pal
Una egua
El que reati ëe ba'na mable i una
mula "aë apua cleorium" st. Pera e'Agar
El caatall ëa Fabragaëa el ëeixa a la batllia
ëa Bernât Erill
Cea i Carai a la batllia ëe ñaman Berenguer ë'Ager
Flerajaca a la batllia ëa Père,Penç ëe Sanahuja,nebata,
La lliriga fill Gauceran
i l'eapaaa ëa Miri Ot

Panteel Naquera
Raman Baranguar Agar



TESTAMENTS
»ec.TCH ANY

170 1101
TESTADOR OEIXES
Miré Jespert Fa testement

B«l*gu*r
Un

trebant-se ml

174 1102 R*«an f mice

•lau * Art*»*,
*l*u ri'H*uo*ur*tt,
Peiiría, un* *ltr*
M*c*n*ll**t un* *
«Itr* * Lluc*r»
Al valar p«r*orin«r
Deixa 1* «»it«t eel«

un* t*rr« • Malta,
un* c*rr* * Estany
• Capestres, des *
1* Can* "Cal*«*11 i

». XII
BENEFICIAT

St.Pare Àger
St.Miquel am
Mantmagastre

i terre Santa
aau* ba'na ••..

Tambi un* vinya * Maxat (al vi ri*un
Alaua * Reriamilans
L* r**t* ha riaix* « la **v* mullar Guiï*
qua riau encenrire *pra anima* un* llàntia
c«e* Quaresma • 1* Canónica -eagl. rie St.
Miquel rie Mentn.
Qu*n margui 1* *ev* muller i el seu garni
Art*ll, têt rieu p**s*r * ........

St.Mlqual rie
yentmagastre

any)

180 1104 Guillem Arn*ll
macar

ri'Arrasa
Alent»rn

Deixa 3 mancusos a Sta.M* rie Meii
"in ipsa mansions espítale in
ipsa opera*

3 meáis ri'orrii i mig i una uncíate
"ari ipsa opera rie ipsum pentum"
10 unces per "libelles", pergamins St. Miquel rie
per ....... Mentmagastr«
2 unces el bisbe ri'Urgell per misses
1 2 mancusos per la comunitat canonical
rie la Seu
2 mancusos a ata.
11 " Sta.
1/2 Vall.llebrera a St. Miquel
1 mancos a Ramon scriptor i un altre
per libels per St. Miquel
2 mancusos a cariascú: Guillem Bernat, Guillem

Miri, Bari, Frire Companys,Isern Ramon.
Vinyes * Vall-llebrera, "Carmenzone" a Gui-
llem Miri, que rieu setisfer a St. Miquel un
cens rie un srxtari rie ferment, ries rie vi, un
molti i una pama, *mb píete que la Canónica
li riongui el sosteniment.
S'expre'sen també rieutes par part rie Guereu Panç
que rieu 10 unces, preu ri'un* mul*{ el bisbe
Guillem Miri, li arieurii tambi 8 unces,preu ri'una
altra mula i 'Reman Quitara B mis, preu ri'un
breviari.....

187 1107 Miri Jespert Mort al ria Belaguer
seus bans a Artesa a

194 1110

Fa rionacli riela
St.Miquel rie
Mentmagastre
St.Pore ri'Äger
ite.M* Bellmunt

rie le Ribag.

Una tena rio vi i altres bens
Garcia, capella* Deixà tat el "mutuatua" per
Sta.Ml Bellmunt el riia rie la pariicacii, bens

«oblea.*..Tambi a It. Pere Àger
2 llinara, 2 sextaris rie lieber rie lli
un barril rie vi
2 cases e le vil* rie Bellmunt St.Pere ri'Äger
un« casa amb "stabularium" aieb
riues tones
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195 1110 Caucaran

204 1112

207 1113

DEIXES 279
Daixa duaa tarrea a la »ava filíala
Garberga a 1« Serra dal Perelle i «
Fant da Jacint« i «1 «au garni Ber-
nat Csmpany Mitja vinya prep da St*
Miqual, da la qual dau dañar «antra
visqui 1/3 dal vi « Sta. M* da lellmunt
i paasant quant marqui tit a " " i St.Pare Àger j
Daixa 1/3 dal» ban» mableS "par captives", I
Alau» 1 fau» ha daix« a Jirdana, la sav* '
muller; axeaptua F1èreJac» qua dau aarvir
par rescatar captiu«. Si val radi»ir el
caatall Para Pane, al »au caaî, qua apar-
ti al» dinar», »int «a li dangui 110 »au«
i 1« reata par captiu»» ta*bi axeaptua
F«bragada i Sariana. qua al» daixa a la se-
va mare mantra visqui, paasant quan mergui
Fabragada a ......... Sta. M* Seu Urg.

Sta.M« Seisena
Seriana ......... St.Para d'Àger
Encemana a la seva muller a la batlli« de
Baranguar (d'Agar) i Berenguer Miré i al-
tres oavallers, pregant al veacamta Guarau
prataccié pel» »au» familiars i h»mes
També daix« el» candaminis de Call d'Ara«
i Bellmunt par captius
"pra anima" 1/3 bari« mabla, axcapcié de
la» biatie* gresaes i la llkriga que ha
deixa al biaba pal »au manument
Al »ali d'"Ellemar" daixa una terra St.Miquel de
harta a Fantanallas, un cup( Mentmagaatre
també la meitat da le» »livdras de
Mantaspr» i Ametlla
El castell de Mantaspre, que té en fau,
al deix , « la aava muller i fill Bernat-
La terra da "Cuculit" a la Serr« d'Agar
« mitges St.Pare Àger
Tamo é «leus i m«nsian» a Àger Sta. M* Sau Urg*ll
Encemana el caatall de Mentaspra
i al »au fill Bernat Arnall al »au
e*u »anyar Arnau Dalmau; el que pe-
sseeix a Agar i terme a daix« a le
custèdi« de la batllia de Raland Marqué».
Arnau Gilabert, si val 1/3 de la terre de
Cagui deu "amantar" als seus fills i aapasa
El candamini de Vilamajer al daixa al seu
senyar Gaucaran.

Arnau Gilabert 21 seus en panyera dels plicits de) Has-^pital da

Guillem Gi-
labert

Llardi Jerusalem (ca-
-vallaria)

6 seus gressas a Sta. M1 de Caatallé 5ub_i
també S saua en fermant, 6 an vi -ri
un en carn
4 seus •ad epara" Sta. M'
4 « pal pant d*"Oria"(Orrit)
3 mancusas a St«. M* de Tremp
Reparteix també 4 seus « Farallu» sac—er,

da l« Sau Urg.

2 a Para sacer, 4 saus a St. Miquel Mant.
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Daixe al aeu cea a Sta* •* de Castalia Subir!
1 a et, Sadurní de Caatallat (Llerdi)
Tata ala altraa baña ala reparteix entre ala
fill* i mullar Ermangard»,' bena aituat« tata
a la Canea d'ellê
Racemene ala aaua a la batllia dala aaua aanyera
Raman Gilabert, nat Arnau i dl camte Arnall
Para Puigverd, Arnau Baranguar d'Angleael« i fill
aau Arnallt Para Bernat i Arnau Berenguer d'Aran-
a£a
Par la distribue!! dala diner« esmentat« es-
mantata mana ea venguin la« aevea abelles i una
teñe de vi.

212 1115 Mertí Esteva Un "receptum11, une terra e Mentasquiu St.Pere Àger
per e qui es resceti un captiu d'Espanya
fa deixa de bans mablai"pre anima"
Oeixe els «eus llibfes e St.Vicens d'A-
amb pacte que estiguin en peder de -gar
Marti Jean; també li deixe une caaa
per "cimeterium"
2 seu« ad apera dal Pent del Ñeguere
Mené que ae li cantin misses i es faci
la save sepulture
Cenfirma las cartes atargede« a Marti
1 Balida
Daixa 5 saus "ad ipsa cenfratria "pra anima"
6 saus a 7 clergues per a que cantin misaaa

Una tarra a Fentanell« i mig hert, una vinya \St.Per«
a l'era de Lppa, u, n lunar a Sta. "Felicitas11] d'Àger
Una case amb un hart seta la vila d'Àger i
la meitat del« be'n« meble$.
La meitet restant del* bé'ns mebleí Sta. M1 de Claramunt
la terra de Guifré Re«, una tarra a
l'Espluga, une vinya al sali, un
lunar a Os, mig hart a Fantenellas
al 'malge" da las elives da la vinya de
l'ara de Lupe, una caaa prap la rece del

219 1116 Per«

castell de Claramunt

2'¿7 1119 Arnau

«geatre

23B 1120 Frmessen

Vel que ee faci 3 parts dels animals, pa, vi
i dues siguin "pré anima" par St.Miquel ae Mentma-
Una sert de turra sabra I'hart del
vescemte
Un eliver aeta le* casas pable St«.M1 da Cem;
un seu a Barnet, escripter
l'aleu ti pal veacsmte i Guillame
Vall-llabrera a muller i filla
Una caaa a
"pre anima" 1/3 ben* mebleí
Un alau e Àger pel* fill*
vel peregrinar e terre santa

St.Salvador d'Äger

L



If̂ w'̂ TESTADOH DEIXES goj BENEFICIAT
239 1127 Arnau Valgari Al valer peregrinar a Terre Senti°*

Deixa a "pay" un llinar Sta.M1 ëa Ceveë
i una vinya a vile Achelina
Alau, bena el caatell ëe Cenquea
i Figuarela ha ëeixa a la ëena i
fill i tawbl ala caatella ëe Flix
Vallverë i l'aleu ëe Calaf, -el
qual exceptua al neceaaari pel
manteniment ë'una lllntia que
cremi nit i ëia a St.Jaume ëe Calaf
eurent la Quareama

240 * Barenguera, mullar Atarga el aeu cea amb un St.Salvaëer ëe Breëa
ëel veac.Guerau Penç maa a Arbúcies, 200 seus/

un llit i unaTucinam" emb
sella i fr*.

Un maa a Viarcell, 100 aeue St.Pere e1Àger
per a miaaea
100 seus "eperi" St.Pere ëe Vic
100 aeus ¿ta.M* ëe iic
100 seus per el bisbe ëe

Girena
15 aeua St.Pere ëe Caaserres
"Mantellum varium" Heapitalem ëe Jérusalem
100 seus al biaba ëe Vic
70 aeus Sta.M* ëa Ripell
30 aeus Jean ëa Ripall
100 aeus Isa. M* ëe L'Estany
Al aeu fill Penç ela castells ëel seu
eapenealicisMentmagastre, Artaaa, Avellanas
Vilagelanis i la ëaminicatura ëo Reëa

250 1131 veac.Guerau Penç 10 mases ëe Giren* St.Saleaëer ëe Breëa
1/4 esgllsie ëe Viërerea Sta.M1 Seu ëe Girena
Oeminicatura ee'Balma' St.Para ëe Vic
un melí ëe Guillem Befill
amb eapai per l'hert
Masas a Brúñala St.Pere ëe Reëe
L'haner ëe Girena al aau fill Penç Guerau
Un mas a Castell!, un cap-maa Sta.M1 ëe Ripell
i una peça ëa terra per sembrar,
in meëi ë'erëi, un cenëemini
El caatell ëa Gavarra amb la maitat Sta.M* Seu
ëel seu ëemlni i exceptuant als ë'Urgell
ërets ëe Sta.M« ëe Mentmagaatra.
L'altra meitat castell Gavarra al
seu fill Panç que peaseelx el ëe >
Mentmegastre, que he tingui pel biabe
ë'Urgell
ëe 50 merabetina, la meitat pel biabe
Pare ë'Urgell, l'altra meitat "as epera"5ta.M«
per e qufc «ien ban pagats ela epera- ë'Urgell
ri» ëe 1'eure
Una planta ëe Meñatagaatre ft»Miquel Mentmag.
amb el cenëemini i herta ëe ëavant
la vila i el cap-maa ëa A.R. ëa Gentil
un cap-maa a Caatell! amb "atallaë"
un harne a Artaaa i 1/3 hart tambí a Artesa
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î El ceetell de Venteaea Orde Haspital J«»us«lem
| el tingui el eeu fill per ells .
; i un c«P-m«s a Terre Blanca(Menmagastre)
! Un cendemini a Pilza Sta.M* de Seisena
¡ juntameÉt amb ele mases Ja denat_s .
! Un hart a la Ribera Sta.M« d'Artesa
I també 20 aaua de plata per un

calze que allí parti i 20 «eus
i pel di* deiiaacié de l'església

; Raterna tat al prea a, St.Pare d'Àger
La meitat dal caatall de Natxl 3t.Vicens de Rede
Al seu fill Ferrari li deixa l'haner que
té de la seva mare,* ele castellà de Vallfraeaa
i Mentsenls que deu peasair per St.Pere d'Àger
••b le meitat del «eu demini. L'heapital de Je-
ruaalam té al castell de Venteses, pel qual
deu pesseir-lû ell amb 1/2 demini
Deixa tl aau fill Peng ela castells de Mentmagastre
Cemiels, Vilves, Qualfred(Cellfred), Anye i Gavarra,
que deu tenir pel biabe d'Urgell amb 1/2 del demini,
el ceetell d'Agar, guardant la fidelitat a St.Pere,
Ar&esa, que deu posseir per ell Ferreri(Ferrer)¡
també els de Camarasa i Cubells, que deu tenir Ferré,
ri par ell, amb 1/2 del demini en als castells d'A-""
las, Balaguer, Sentelinya, Estapanyi, Casserres, Pi¿
z«, Puigreig, Biesca, Besarà, Liebere.
També els castells de F al's, Benabarre, Viacamp i
Lluçls, que deu tenir Ferrer per ell, el qual dau
ajudar-lfl a la guerra; el castell de Camperrells
el deu pssseir per St.Pere d'Àger amb la meitat del
damini i per ell Ferrer; als castells da Pinyana i
Baelis deu tenir-iOJ per ell també Ferrer; els cas-
tells de Natja i C'*tillenrei deu pssseir-ifis Penç
pel biftbe de R r/d a ¿'Islbena i Ferrer per embaes.
El casta!? de Balaguar val el tingui Ferrer per Penç
i Arnau Bdranguer d'Anglesela pels dea.
Finalment es valuntat del vescente que |/3 dels
seus béns meble* serveixin per misses, captius i es-
glésia.

255 1132 vesc.Penç Guerau Publicacié del testament Sacramental
268 1141 Bela Un recapte el primer any i dau seus St.Pere d'Àger

per celebrar l'enterrament i sepultura ;
las saves «lives de Respugla(Ager) per
lluminària an la Quaresma-
Un lunar a - . . . St*. Mía d'Àger
L/resta ha raparteix entre ale fille....

' (terrea, Hiñera, faixes, elivaree)
I 273 1145 Pere Exabel 30 «au« i recepte pel seu ce« St.Pare d'Ager
"' altre« 30 per misses e el que vulguin

Un* terr* « 1« valí da «Sálica" fill Arnau Pere
Olivere« « St«.EugeniafRegala], Aires,
Manugara entre el« fill« Mme a i Bernat .
Olivere« « hart del Puig m Ermessen de Benabarre
Une terra, « Riu Esplug« a Raman; una terre
m Ste*. Creua (Äger) sebre el trull « Rumen

f
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< Terres a Certinaa, Turicela a Arnau Pera

Caaes dina els pártala d'Àger a Bernat i Raman
Un llinar a Delapart a »amen,
al de Neat antre Bernat i Raman aîxî cam
campras i plantas réstente i penyeres;
també el restant a la fent i trull de Stes.Creus.
Bens «able* animals,a la muller
una migara d'ell par lluminària da St.Pare d'Ager

274 1.145 Beatriu Una vinya a Sta.M^ d»A§ar (•** Pu) » »
* filia da Re- La reata he deixa al aau marit.
1 land Marquia

281 1150 Para Bertrán Al valar anar a la querré centra
Un heme a l'alau de Beachet'
Deixa al seu fill al seu fau¡ val
que el sec germà Bertran d'Ager el
mantingui an la sève batllia,
A St. Père d'Ager inetitueix també un
presbiterat per cinc anys, al qual deixa
1/3 d'una vinya a Verbell....
A teta ela seus els ancemana a la batllia
del cemte Penç i fill Guerau. Si ne els se-
breviuen els seus pessi la meitat dels bens
a St.Pere i l'altra meitat m Remen d* Cersà

*** *rab* * Eapanya
St.Para d'Ager

308 1156 Pera de
-rsu

Tarta

313 1158 Hamen Berenguer

Oeixa el seu hener a la seva muller
2 merabetins al Pentde Trage; un al de
Balaguer, un altre al de Cerbins, si as fa,
i un altre e St. Jaume.

Oelxa el seu cavall i armes Cavalleria de Jeru
un harr.8 (20 merabetins e el salem

cavall)
On al sepultin un mula e 20 merabetins
L" terre de l'Olm amb tat l'eleu. St.Pere Àger
Quen mergui la save mullar al cande-
mini de Viladès i un heme a Milla
(Pera d'Olm vel tingui la terre per " "
Les olivares ti a Àger per lluminària " "

Sta« f* de Blancafert, a la qual deixa
també el ceneemini, unea eliveres
El castell de Millà a la save filla Barengària
i el d'"Alarig" amb du£ parts del demini ;
l'altra 1/3 a la filla Maiança«
Ela Castalla de Castalla, Os, Tartareu,Santa-
linya, St.Jaume(de Cas ?j també a Barengària-
Els castalia d'Agar, Claramunt i haner d'Odaç
a la seva filla Ermessen '
Ela castells d'Ivara, Algarri també els deixa
a la filla amb pacta que els tingui la aeva mu-
ller mentre visqui, així carn el castell de
Blancafert i
També deixa a La seva mullar la aeva parcié en
prepi aleu del caftell da Trage
Els castells de Pinyana i Baix als deixi mentre
visqui a la seva filla Malenca amb dealnif quan
mergui pasiln a Maèrí

Els bens meblesels daixe a la muller,
Tet he deixa seta le tutela de la batllia del
cemte Penç i vesc. Buerau;als seus senyarst«

j
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B*rn«t a" 'Ametlla Al veler peregrinar • Terra Santa

Una terree^Murieres, un« vinya a C*rtin** Bt.Pere Ä-
un *llv*r • Certines « St «.M« ë'Ag«r~\ <-g*r
••b 1« parci|l aiiverea
(»•••••ix • l'Ametlla-
Val que •!• •«ori·t·n· tinguin
una llàntia encasa par Quaresma
i altra par Aëvent a l'altar rie n N
també li rieixa 60 aaua i un rafartari
Ea valuntat qua l'inacriguin a la Vialari
i li facin anlvaraari
ala be'na raatanta ala rieixa par I1 abra am
St. Para "ma apara* par tal antarrin a la ae-

341 1161 ñaman
va mará al canintiri rial meneatir.
"pra rameriie1» 1/2 bans meble*
2 "guariengas", 1 "cibrill", 1 "plamaca"

•árganas1*, 1 "calles«", 1 "treptas",

343

Hospital
a'Aras
St.Jaan

MiCalabar

1

1 "cramariis", 1 "fajrral", 3 pares, la
maitat rial vi ri'Agar, 8 fanaguas Ke far-
mant i lias cafiçBs il'arrii a Agar, la mei-
tat ria las bestias grans i ëala "explnts"
a Agar, Pannavara fins a St.Miqual, un
racapta i un hâme a Ager....,

1164 Bernât ria Eis saus riirectaa sabra Calabar
Calabar exceptuant la "ferteza", unes slivsras...

Una clat* sata alNquarial" rie Cants Fants
Un farraganal sata St.Jaan
2 aliveraa a Canill a l«"Futirana"

St
La fartalasa ria Calabar al sau germa Arnau
Un llinar a la Fant ria Canill i una terra
sabra aau al aau garnit Guillem
Una terra al camí rie 1'Ametlla, un "axclat*

i una vinya a Caleber a Guillem Berenguer.
350 1165 Raman Berenguer El aau cea amb al rielme rial castell rie St.Para

Blancafart{ una vinya a Agulla", ri'Agar
alau ria Vilarias
alau rie Claramunt, aerveia caatell rie
St.Llerens ri*Ares, una vinya i un hart
a Ägar, un caririemini a Tartarau, un alau

a Ivars....
1167 Arnau ria Caleber Cenfirma la paasaasii ri'una sart ria H n

terra a Balaguer
L'henar ti par St.Pare al aau fill Arnau
Al sau fill Démenée .pervingut rie Bernât rie
Balaguer, ¡'Û  ,
l'aleu ria Puig Canaall "ari »para11 Sta.M* ri'Al ma t a
pala clergues i misses i ël biaba
Deixa • ' ' al aau cea, amb un llit " "
l'aleu a Giranrialla d'Alminriafar
i Vilanava, en la tierra rie la aart riel
biabe, en hi feu al camfntiri riela sarraïns
Una patita paca rie terra an alau al pla ria
rie Perteil al biaba ri'Urgell
12 riinera pal testament i 12 par "racturaa"
tat 1'henar aau a Ermengarri« i fill Para
casas, harta al Sagra i una sert a prat i"Menamur"

380

399 1171 Père Jean

408 1172 Alegret
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410 1172 Guillara d'Esté- El »eu cm* mmti mi miller cavall

penyi. 1 un «Itre per • misiee, un h »»a
* Garai
El que f BU signar i eacriura

BENEFICIAT '*
St. Per*
d'Ager

Bta.M1 a1 'Ana1 aní
St. Nicelau.., . ,, J f l... * „El« caatella d'E»t«p«ny», Cam-

pirralla, Baaila, Caatil] enrai,
CallaÉrana, Miranda, Anaaní j
cavaller qud sigui harne prapi sau
2 h ama a al caatell d'Andanl i un dal«
miller« «aline,« 1« «ev« fill« Gui-
11 alma un henar «"Gradan«", Fluvià,
Queralt) «1 seu fill Guillen, he tingui
pelé «eue eenyere*
Deix« «1« »eu» fille, e le cuatedia
ee le betllie dele eeue eenyer« R. d'Ee-
tepanyà, R. de Claramunt; també hi deixa
«1 «eu net Remen de Claramunt,' vel feci el
•eu «ervei i que el» «eue "milita«" eien
el« «eue henee..... Si ne tl cap gern!
vel eigui par ell têt el c««tell d'Andenl
quan mergui le «eve muller
Recemana • Penç de Cabrer« i Arnau d'Angla-
sela, R. de C«e*erre« «judin a R. De Clara-
munt, muller, filla.. .....
Deix* • Berenguer de Claramunt un cap m«s
« Blancafert.

454

474

1176 Arnau de C«atel¿ Un servei d'un mas que tl üeepert, un
neu (del Sie ?]

St. Pere
d'Àger

1176 Maria, muller
de Guillem

479 1179 Bertemeu

495 1182 Bernat c«bi»c«l

un parell de gellines, 2 fegeces; en
ma de Bernet prep&sit i Bernat capell!
1 Pere Andreu també capella d'Àger
Une "guadenga", una "parceatra" Sta.M* d'Almatà
2 »au» "ad »pera" i ele »eu» clerguee.
Si ne tl fill», deixe el» »au« haver«
"pra remedie" ät.Pere A-
L'hener ti « la ciutat Balaguer he -ger
deixa al marit

Venint de le cúria Remena a la vila d'"Aquependent"
Dina bctC I00,mia«ee per pecets, 100 per difunta
100 pebres »eran elimentata amb un dinar ...
A 1« menée de St.Pere d'Ager
* * 3t« Vicen» d'Ager els elivers de Guàrdia
El dia de l'ebit deix« ala clarguee de St.
Pere un edre de vi de 2 «ext«ri« de la seva
vinya
20 seu« * eigllsi« Purrei
etc.....

50 »au» • 1« man«« da St. Pere d'Ager
10 eeu« a l'abat Raman de " "
10 ««u» per l'ebra " "
20 ««u« «1* clargue«
també un recepte i un llit " "
per tal de cenvider a tat»
el« clergue» de 1« vall d'Ager
a de« dinar«. f

Deix« hereu del« «eu« bene el «eu f*11
R«men. Val tingui el« ben» en fauf abat Àger
pagant cane a St.Pare de 1/2 cerder, 1 migara vi

te
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496 1182 Ramen Viil·l

558 1193 Ferrar«

581 1196 Jean Alegret

DEIXES 2gg BENEFICIAT
A !• »«v« muller Remana 100 «BUS,
5 cafiçes rie ferment, 7"«mBgenias"
9 llençela, 2 aabeçal«, una» "argances11

un "callar", 3 màrfagues i mantell«
Receneix els «au» pecat« i 1« vielència arrianaria
par ell
Daixa «1 seu -caí a Sta. M« e'Almata
al biaba ä'Urgell i clergue»
ala Viractea" ala malin« úm Bala-
guer, úm tat fruit «^ primer rila
i nit äe tata« le« Kalendaa da l'any
5 «au« "ad «per«" '« '«
5 »au« par a miaiaa a 5t.Pere a·'Ager
A la «eva germana Ermessen 2 cafiça« ëa
mill; a 1« «eve germana Miri« un llit i
l'haner li «I e ixi el «eu pare.

A la aava muller Bernarda la resta rf'haner«
30 avalles a St.Pare É'Ager
La seva part a Mant Seriant
una part ri'un cap ma«, 1/3 ben«
meblsS
1/3 bans mebleSa
i als «au« clergue«
Campres, panyares fêta« «1 terme
ri'Ager, Fentdepeu, Santalinya cam
canatan en le« sève« carte«
El «au henar el rieixa al« «au« fill«
Berenguer i Bernat»

t
.í

Sta.M* Callariran«

St.Pare ri'Ager
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