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Notes sobre els Abaciologis 
del rnonestir de Santa Maria 

de Ripoll. 
- 

(Nou abaciologi) 

Antoni Llagostera i Fernández 

Una mirada als abaciologis (Ilistats o catalegs d'abats) del monestir de 
Santa Maria de Ripoll publicats fins avui, palesa un nivel1 de discordanga 
entre ells mes o menys alt. 

Com a fruit d'un treball amb biografies dels abats i monjos del monestir 
de Santa Maria de Ripoll, pero encara en curs de preparació, he anat con- 
fegint un abaciologi bastant més concret, que esmena en part els més 
moderns abaciologis. 

Aquest treball va comencar essent, el setembre de 1993, un simple treball 
d'unificació de les dades extretes dels dos abaciologis de Ripoll que ales- 
hores tenia més a ma: el de I'any 1888. de Josep Maria Pellicera, i el 
d'Antoni Pladevall per la Gran enciclopedia catalanal b, i no era més que 
un treball per crear un quadre a incloure en altres investigacions i treballs. 

De les discoidances que tepien ambdós treballs i de les seves manques de 
concreció, de l'aportació de les dades extretes dels altres abaciologis del 
monestir de Ripoll fins ara publicats, i de recerques sobre La personalitat 
de cada un dels abats, n'ha resultar un nou abaciologi, més complert. Per 
confegir aquest nou abaciologi del monestir de Santa Mana de Ripoll, a 
més de les dues aportacions abans esmentades, han estat especialment 
interessants el complert abaciologi que va publicar I'any 1821 Jaume 
Villanueva en el volum VI11 de Viaje literario a las iglesias de EspariaZc, 

l .  A partir d'aquesta nota citarcm Uron Enciclopedia Cotoloim coma CEC. 
2. Citaiean Villanueva sempre com a Viaje lirerario. 
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2 NOTES SOBRE ELS ABAClOLOClS DEL MONESTIK DE SANTA MARlA DE KIPOLL 

les dades fornides per la cronica d'Eudald Mirapeixd, les dels dos textos 
publicats per Pellicer amb anterioritat a la seva obra de 1888e, la llista d'a- 
bats ripollesos que hi ha al Diccionario de historia eclesiástica de España3 [ i ,  
darrerament, I'aportació de Jordi Mascarella, amb l'edició de 
"L'abaciologi glossat del monestir de Ripollng. El volum ja publicat corres- 
ponent al Ripolles de Catalunya romanica4 h no fa més que copiar l'aba- 
ciologi de la CEC, amb poques variacions. 

A aquests abaciologis de Ripoll hi be anat aportant també les dades que 
forneixen els abaciologis més antics, bastant parcials donat el seu any de 
publicació, que publicaren I'any 1613 Antonio de Yepes', I'any 1677 
Gregorio de Argaiz., i l'any 1774 Enrique Flórezk. Aquests abaciologis, 
amb un apareil crític primari, a vegades donen dades que, contrastades 
amb les dades dels abaciologis i episcopologis més moderns, ajuden a bas- 
tir dades més exactes i a veure el fil de les errades. 

A aquest conjunt d'aportacions cal també afegir-hi les que es poden rea- 
litzar sobre la base del necrologi del monestir de Ripolll, publicat per 
Eduard Junyent, que forneix dades fins el segle XIlI. Interessants resulten 
les aportacions que es poden extreure també del necrologi de Sant Cugat, 
de l'obituari de la Congregació Benedictina Claustral o de les professions 
monastiques emeses a Sant Pau del Camp de Barcelona 

De les fonts de referencia general consultades cal enumerar els abaciolo- 
gis i episcopologis concernents, que es creuen amb eis noms de l'abacio- 
logi de Ripoll, i que apareixen en les obres de Villanueva (Viaje literario a 
las iglesias de España), en l'obra d'Eubel Hierarchia catholicam, a la 
CEC, a la Enciclopedia universal ilustrada europea-americana, de 
Espasa-Calpe, els volums fins ara publicats de CR, el DHEE i els diferents 
volums d'España Sagrada". Especialment interessants, ja que han estat 
una important aportació de dades, són els abaciologis que ofereix 
Francesc Monsalvatje en la seva serie de Noticias históricaso. 

3. Citaiem sempie aqilesta obra corn a DHEE. 

4. A partir d'aquesta nota citaren? Coraluny~ Romdnico corn s CR 

El: 
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A les dades resultants ha estat necessari aportar-hi informacions disperses 
proporcionades per una infinitat de fonts bibliografiques, des de les fonts 
de referencia general mencionades fins a biografies enciclopediques. Un 
exemple poden ser les dades donades per Philippc Lazermep en el seu 
repas genealogic de la noblesa catalana del Rosselló, així com les dades 
aportades pcr Antoni Maria Tobella en la seva cronologia dcls capítols de 
la Congregació Claustral Tarraconense i Cesaragustanas. 

Altres aportacions documentals han estat les proporcionades pels treballs 
sobre els moviments monastics d'Alexandre Masoliverr i Anscan Maria 
Mundóa, i en relació a i'etapa més propera de la historia del monestir de 
Ripoll, les de Cayetano Barraqucr i Roviralta', 

D'entre les fonts ripolleses utilitzades, a més de les ja citades, cal destacar 
les dades aportades per Eudald Graells en el seu treball sobre I'establiment 
de consolat o ajuntament a Ripollu i les que sobre els abats de Camprodon 
aporten, a vegades, Josep Morer i Lloren$ Birbaw. 

Aquest treball de refosa ha comportat, com no podia ser d'altra manera, i 
més davant I'allau de dades i de les discrepances existents, una critica de 
Ics dades de Pellicer i de Pladevall, i alhora de totes les altres aportacions, 
donant peu a tota una serie d'interrogants, que he procurat omplir i clari- 
ficar en la mesura dcl possible, sempre sobre la base de documentació ja 
existcnt. 

Aquest nou abaciologi de Ripoll, així confcccionat, aporta novetats i ha 
permes poder donar una inforinació més acurada. S'han completat alguns 
dels noms dcls abats de Ripoll i s'han equilatat i precisat les dates dels 
seus abadiats. 

Vet aquí algunes de les aportacions que en resulten: 

Els abats del segle Xf 

Inexplicablement, en I'abaciologi de Pladevall els abats intrusos (Adalbert i 
Miró) que va patir el monestir de Ripoll cn el segle XI són situats abans de 
l'abat Guillem Bernat, abat de Ripoll entre 1056-1068, quan segons totes les 
informacions aquests foren intrusos en eis anys 1061-1063 i 1067-1 068. 

fl 
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Els abats comendataris de designació papal i reial. 

També les dades recollides han permes millorar les referencies als dife- 
rents abats comendataris que per designació papal o reial es succeeixen 
entre 1461 i 1586. En aquest terreny cal mencionar la inclusió de García 
Jiménez de Cisneros. 

Un abat de Ripoll anomenat Jaume, cardenal de Sant Climent 

En els abaciologis de Ripoll existents fins ara hi ha mencionat sempre un 
jaume, cardenal de Sant Climent, abat comendatari de Ripoll, entre els 
anys 1506 i 1517. 

Aquesta manca de concreció, fins i tot en els abaciologis més recents, per 
exemple el d'Antoni Pladevall (CR [1987]), és facilment subsanable. Una 
consulta a I'obra de Conradus Eubel, Hierarchia Catholica, ens aclareix 
rapidament qui és aquest Jaume, cardenal de Sant Climent. Es tracta de 
lacobus Serra, bisbe d'Arboren, nomenat cardenal de Sant Climent, una 
de les esglésies cardenalícies de Roma, pel Papa Pius 111 el 28 de setembre 
de 1500. 

El que resulta xocant, pero, és que aquesta clarificació del nom de I'abat 
comendatari ripolles ja havia estat indicada, si rnirem la informació de 
Monsalvatje, a comencaments de segie (1889-1919), qui ja col.loca 
Jaume Serra com a i'abat de Ripoll. 

L'abat Pere Sanxo i Olives 

Una segona aportació en aquesta clarificació de I'abaciologi de Ripoll es 
refereix a Pere Sancho. 

Aquest Pere Sancho castellanitzat correspon al menorqui Pere Sanxo i 
Olives, monjo de Montserrat i missioner a America. Es completa així un 
nom de I'abaciologi ripoll&s. La figura d'aquest abat ja havia estat clarifi- 
cada des dels anys quaranta. 
Ferran Marti Camps: "Epistolario familiar de Dom Pedro Sancho y Olives" a R L W ~ S ~ B  de Molorcn. Anys 
XLIV, XLV i XLVI. Volums XXV, XXVl i XXXVII. pp 79-91(1948); 39 . 55 i 195-216(1949); i 65-84 i 
182-228(1950). 
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i Gispert d'Amat entre 1663 i 1664. Cal dir que en i'abaciologi glossat de 
Ripoll no s'esmenta el nom de raume de Meca. 

La investigació confirma les dades de Pladevall, ja que Jaume de Meca i 
Terca fou abat de Ripoll l'any 1658 i el va seguir Gispert d'Amat i 
Desbosc, que va ocupar I'abadia entre 1663-1664. 

Altres dades millorades 

Més enlla de clarificar aquestes dades, com a fruit del treball realitzat, 
hem pogut també afinar alguns dels noms i cognoms (que per exemple, en 
alguns casos, Pladevall encara col~loca amb interrogants) i bastants de les 
dates d'anys, fins arribar en alguns casos a fixar dia i mes de la seva elec- 
ció, designació o presa de possessió, o defunció, canvi de carrec, etc. 

Algunes dades encara per resoldre 

Entre les dates que tenim dels abaciats de Guillem de Camps (elegit abat 
el 21 d'octubrc de 1310 i que segons indiquen Villanueva i Pellicer va 
morir el 21 d'octubre de 1322) i l'abaciat posterior de Ponc de 
Vallespirans, que ha estat datat entre els 1318-1 325, hi ha una superposi- 
ció de dates. 

Un treball de síntesi historie, no arxivístic 

Com es pot veure, el resultat és un treball menut, que dóna Iloc a un reno- 
vat abaciologi o llistat dels abats del monestir de Santa Maria de Ripoll. 

6 s  un treball de sintesi historica, fruit d'aplcgar els materials, estudis i 
articles que parlen d'algun dels abats de Ripoll. No és un treball arxivís- 
tic, de consulta de materials manuscrits (i'excepció, la cronica de 
Mirapeix). No és pas, en aquest sentit, un treball que aporti nova docu- 
mentació. ES sols un aplegament d'informacions, una posada en ordre, 
que crec que, en conjunt, donen una nova visió de la historia del mones- 
tir de Ripoll. 

FI 
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Una renovada visió de la vida del monestir de Ripoll 

Cal avancar que, del treball que tinc en curs sobre els abats i monjos del 
monestir de Ripolly, se n'extreu una visió que contrasta amb I'opinió que 
sobre la historia del monestir de Ripoll es dóna en obres de consulta gene- 
ralistes, decantades a parlar de la decadencia del monestir durant segles, 
donant pas a una valoració global més matisada dels principals responsa- 
bles del monestir i del seu entorn historic. 

És un treball que configura biografies dels diferents abats i monjos ripo- 
Ilesos, i els aporta elements pcr a la seva valoració, i sobretot, els col.loca 
dins de la seva epoca, permetent-nos una nova visió dins els esdeveni- 
ments historics contemporanis, catalans i espanyols, i donant, sobretot, 
tot el conjunt, una nova llum a visions parcials de la historia del monestir. 

Ja Mascarella assenyalava que cn I'abaciologi glossat de Ripoll "s'hi podra 
resseguir sense intermediaris I'esquema general de com es concebia 
I'existencia i la historia del monestir al segle XVlll per part dels que hi 
vivien, i es podra constatar amb una certa sorpresa la distancia que ens en 
separa. (Basti només comprovar com la importancia que dóna el text a I'a- 
bat Oliba -avui dia, dcsprés de la bistoriografia romantica, per antonoma- 
sia relacionat amb el monestir- empal4ideix al costat d'altres personatges 
més oblidats: Ramon de Savarrés, Ramon Descatllar o Felix de 
Vilap1ana)"lo. 

El treball en curs de preparació sobre els abats i monjos del monestir de 
Santa Maria de Ripoll, que potser algun dia veura la Ilum, ofereix una 
nova visió, més contrastada, del paper dels diferents abats i monjos ripo- 
Ilesos, on no sols brillen amb llum resplendent els Daguí, Arnulf o Oliba, 
sinó on també destaquen els Ramon de Savarrés, Ramon Descatllar i Felix 
de Vilaplana, o els Ramon de Berga, Galceran de Besora, Bertran de Bac, 
Marc de Villalba, Bertran de Samasó, Ponq Andreu de Vilar, Jaume Serra, 

Y. Que pir ara ié el tito1 de Abals i monjor del moncstir de Sania Muiia de Ripoil i que ocupa piop de 
450 pagines a un espai. 

10. Mascarella: "L'abaciologi glossat del monestir de Ripoll" a Annols 1989-1990. Centre d'Esiudis 
Comaicals del Ripolles (1991). p. 15. 

e 
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Jaume de Ric, Climent Mai, Francesc de Ponts, Francesc de Santjust, Pere 
Sanxo, Francesc de Copons, Gispert d'Amat i Andrés de Casaus, per citar 
sols alguns dels quasi setanta regents de l'abadia de Ripoll. 

Al paper dels abats cal afegir-hi el dels monjos, que moltes vegades tenen 
una rellevancia molt superior a la dels seus superiors monastics. 

Nova valoració del paper del monestir de Ripoll: Declivi del monestir o 
del país 

La consideració que a partir del segle XIII va comencar el declivi del 
monestir de Ripoll ha estat una referéncia constant en les mencions al 
monestir ripollks. Són, peró, referenciesque cal considerar acrítiques i que 
bandejaven la relació del monestir de Ripoll amh la situació general del 
país. 

Alguns situen l'inici de progressiu declivi del monestir de Ripoll a la mort 
de Ramon Berenguer IV tot dient: 

"En adelante, Ripoll vivirá de su prestigio. Aunque su poderío temporal 
irá aún creciendo, su tradición literaria y artística se desvanecerá poco a 
poco, al mismo tiempo que se acentúa su decadencia religiosa. La historia 
del monasterio se reduce más y más a la de sus luchas contra la jurisdic- 
ción civil y la tutela eclesiástica de los obispos de Vich. En 1460 empieza 
la desastrosa serie de abades comendatarios. La reforma introducida en 
1597, cuando la erección de la Congregación Claustral, devolvió el régi- 
men a los abades regulares, pero los monjes siguieron llevando una vida 
cada vez más semejante a la de los canónigos. Hasta que, finalmente, el 
monasterio fue saqueado e incendiado el 9-VII- 1835. Diez años más tarde 
moría, exclaustrado, su último abad". 

Aquesta visió tan simplc, amb alguna que altra aportació i lleugera infle- 
xió positiva, és la que també dóna Pladevall: 

11. DHEE. p. 1630 

H 
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"El segle XIII comen@ el declivi a desgrat de I'entrada primicera a la 
Congregació Claustral Tarraconense. Les lluites per afermar la seva juris- 
dicció civil en els antics i nous territoris (Olot, Tossa de Mar, la Guardia 
de Ripoll) i les bregues contra els bisbes de Vic per la vigilancia religiosa 
de les nombroses parroquies i súbdits del monestir, que I'abat li denegava 
emparant-se en les seves butlles i privilegis d'exempció dels anys 951, 
1062, 1079, 1096, etc, foren causa de la pérdua de moltes energies. Els 
segles següents augmenta i'estancament del monestir a causa del despo- 
blament, de la perdua del monestir de Montserrat, que s'independitza el 
1402, i sobretot amb la qüestió dels abats comendataris a partir del 1460. 
També es fracciona el patrimoni monastic amb I'autonomia cada vegada 
major de les antigues pabordies (de Palau d'Osona, d'Aja de Cerdanya, de 
Berga) i la repartició dels béns entre els carrecs monastics (cambrer, infer- 
mer, cellerer), que crearen cases independents entom del vell edifici 
monastic i visqueren més com a canonges amb patrimoni propi que com 
a monjos. El terratremol del 1428 fou també fatal per al monestir: cai- 
gueren les antigues voltes, que foren canviades per altres de gotiques, i va 
enderrocar un campanar. La reforma urgida pels capítols del 1563 i del 
1566 de la Congregació Claustral retrona el govem de l'abadia als abats 
regulars, pero bom no assoli de retornar a I'antiga regularitat; hi hagué en 
aquests temps avalots contra les idees reformistes empeses pel Concili de 
Trento. Els darrers segles de vida monastica foren d'esllanguiment i Ilui- 
tes amb els habitants de la vila de Ripoll, que volien alliberar-se de la tuto- 
ria del monestir. El 1830 es consuma la darrera i més forta mutilació con- 
tra l'antiga església monastica: cs reduiren les cinc naus a tres, i sota els 
imperatius dels nous gustos neoclissics hom disfressa I'interior amb 
revestiments i motllures de guix. El 1835, arran de l'exclaustració, foren 
incendiats I'església i el monestir i es dispersa la comunitat (que tenia ales- 
hores 18 membres)"iz. 

12. Anioni Pladevall: Entrada "Ripoll, rnonestir de' a CEC. Volurn 12 (1978). p. 620.621. La rnateina 
valoració es fa a CR. Volum X :  El Ripolle!s (1987). p. 220, quan es di": '6s impossiblc seguir drta- 
lladamcnt la histuiiv del rnonestir de Ripoll els quatre darrers segles dc la seva eUst*ncia. Tot i algu- 
"es realitzacions materials. foren segles de supivivencia i de decadencia, sense I'esperir creatiu i I'es- 
plendor antiga". 

F1 
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Pladevall, en I'apartat dedicat al monestir de Ripoll, a la Gran geografia 
comarcal de Catalunya, fa una visió molt semblant que, per sintética, crec 
necessari transcriure: 

"Al segle XIII comenqa el seu declivi, tot i ésser encara durant alguns 
segles el monestir de més prestigi dins la Congregació Claustral 
Tarraconense, de la qual forma part des de la seva creació (1215). Des de 
mitjan segle XIV s'accentua I'estancament i la minva del monestir, a causa 
del despoblament general del país, de la perdua de Montserrat, que s'in- 
dependitza el 1402, i encara més quan la casa comenqa a ser dirigida per 
abats comendataris, a partir del 1460. L'esperit reformista recollit als 
decrets del Concili de Trento i al capítols de la Congregació Claustral del 
1563 i el 1566 retorna I'abadia als abats regulars i es reorganitza la vida 
monastica, pero el monestir ja no recupera l'esplendor antiga, i al moment 
de la seva exclaustració i destrucció (1835) comptava només amb 18 mon- 
jos" 1 3 .  

Aquesta visió que redueix quasi set segles de vida del monestir ripolles a 
un pur declivi, sense inflexions ni recuperacions, i sobretot, sense tenir 
present el marc religiós, cultural i polític, que també va patir molts alts i 
baixos, simplifica la realitat i no li fa honor. 

En els textos exposats, el declivi del monestir de Ripoll és valorat en el 
terreny religiós, economic, polític i cultural. En cadascun d'aquests aspec- 
tes és possible fer-hi precisions que modifiquen molt la valoració final. 

En el terreny religiós cal tenir present que la majoria deis monestirs bene- 
dictins de Catalunya, en els segles esmentats, vivien de la mateixa mane- 
ra, i sols en comptats casos (el cas de Montserrat, subjecte a una 
Congregació monastica castellana) varen imposar-se noves formes d'orga- 
nització, que avui podem valorar, més enlla de la propaganda, en relació 
amb la seva aportació al país i amb la seva virtud i respecte als ideals ecle- 
siastics. 



Davant una situació d'aquestes caracteristiques, Lcom s'explica, en aquest 
marc de decadencia sense pal.liatius, del pais i no sols del monestir de 
Ripoll, que durant el segle XVII el monestir de Ripoll continui essent la 
major de les propietats eclesiastiques de Catalunya? El prestigiós historia- 
dor J. H. Elliott esmenta, com a exemple, en el seu classic llibre La rebe- 
lión de los catalanes, que I'abadia de Ripoll era, l'any 1640, de les cator- 
ze existents a Catalunya, "La más rica" i que "tenía más de 6.000 vasa- 
llos"'4. 1 és SOIS un exemple que continua vigent fins el final dels grans 
monestirs catalans al primer ter$ del segle XIX. 

El resum rapid de la vida del monestir de Ripoll fet pels textos aportats no 
explica el paper polític que el monestir va continuar jugant en la historia 
de Catalunya, seguint, sempre, els seus avatars i alts i baixos. En aquest 
terreny, cal mencionar la relació del monestir de Ripoll amb el bandidat- 
ge d'arrell barroca, o el paper que feren molts dels seus abats i monjos 
com a presidents de la Generalitat de Catalunya o durant les revoltes de 
1640 i 1714. 

1 en el terreny cultural es pot vaforar si el monestir de Ripoll, en aquest 
sentit, no fa més que seguir els avatars culturals del país i, per tant, els 
períodes de decadencia i renaixement. El renaixement del treball cultural 
que indiquen algunes dades referides a abats i monjos del segles XVIII i 
XIX suposa un contrapunt a una visió de declivi sense pausa, que alguns 
autors han acriticament indicat, que té com a final premonitori la des- 
trucció del 1835, on, cal esmentar-ho, es posa fi a molts, quasi tots, 
monestirs, i no sols els benedictins, de Catalunya. 

Motius per a una visió deeadent i interesada del monestir de Ripoll 

En Iínies generals, podríem dir que el declivi i eslianguiment del monestir 
de Ripoll, en tot cas i durant tots aquests segles, s'emmarca en una situa- 
ció de decadencia de Catalunya, de tot el pais, primer dins la Corona 
d'Aragó i posteriorment d'Espanya. Tot procés de decadencia d'una insti- 

14. 1. 11. Elliart: La rebelid* de 10s cat~lones  (1598~16401. Siglo XXI de España. Madrid, 1977. p. 91. 
Aqucst~  dada és eiireia per Eiliott d'un documeni de I'Arxiu de la Corona d'Aragó: ILligali 485, peii. 
ció dc la ciutet de Ripoll, 1610 

H. 
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tució cal situar-la relativament dins de la situació general del país i de les 
forces que en ella s'hi van configurant, que moltes vegades s'emmarca en 
la fi de les fórmules antiquades i en l'aparició de les arrels del futur. 

En aquest sentit, visions generiques de decadencia del monestir de Ripoll, 
que era el cap de fila de la Congregació Claustral benedictina tarraconen- 
se, cal situar-les, moltes d'elles, dins de la lluita entre aquesta reunió de 
monestirs catalans i la Congregació d'observants de Valladolid, amb un 
monestir cap de fila com era Montserrat. La historiografia emanada de la 
muntanya sagrada de Catalunya i la seva capacitat propagandística no és 
pas aliena a la visió que els altres monestirs catalans eren en decadencia. 
Montserrat, cap de fila d'un corrent monastic en els darrers cent anys, ha 
perviscut, i Ripoll, cap de la colla veina, no va sobreviure als avatars histo- 
rics. 

Un exemple de I'influx del monestir montserratí sobre la valoració del 
paper del monestir de Ripoll, cal cercar-lo en l'augment de la valoració 
d'Oliba quan Albareda allunya la figura mítica del fundador de 
Montserrat, Garí, i s'apropia, com a fundador de Montserrat, del monjo 
ripolles, abat de Ripoll i Sant Miquel de Cuixa i bisbe de Vic. 

Per un altre costat, cal tenir present que des dels bisbats, principalment 
des de Vic, calia una versió que justifiqués el no retom dels monjos bene- 
dictins al monestir de Ripoll, a finals del segle passat, quan s'empren la 
restauració del monestir, en el moment de renaixement de la historiogra- 
fia catalana. Hem de tenir present que l'abat de Ripoll tenia categoria de 
prelat i que els seus enfrontaments amb el bisbat de Vic havien estat molt 
sovintejats. 

En aquest sentit, a finals del segle XIX, en el moment de la restauració del 
monestir de Ripoll, podem dir que hi hagué una unió deis interessos deis 
burgesos ripollesos i forans que varen participar en la compra de béns 
desamortitzats, amb els del bisbe de Vic. Aquesta valoració no pretén pas 
menysvalorar la voluntat de sublimació nacional de la reconstmcció del 
monestir, dins de la situació de tensió eclesiastica contra l'integrisme, que 
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guiava el bisbe de Vic Josep Morgades, en instar a la restauració del monu- 
ment nacional de Ripollls. 

Un estudi més aprofundit sobre la desamortització dels béns del monestir 
de Ripoll i el posicionament de persones com Josep Maria Pellicer, segur 
que donaria molta llum a aquesta intenció i conjunció de voluntats, tan 
poc valorada en parlar de la restauració empresa pel bisbe Morgades, i a 
valorar globalment la historia del monestir. 

Una nova visió del paper del monestir de Ripoll en els segles XVIl i 
XVIII. 

Les biografies dels abats i monjos ripollesos que he anat formant donen 
tota una nova visió de la historia del monestir de Ripoll. En la historia del 
monestir de Ripoll hi hagueren periodes de decadencia, pero alhora de 
redrecament. L'etapa de més forta decadencia cal anar a cercar-la durant 
l'etapa dels abats comendataris i encara, en aquest cas, en alguns 
moments, el paper polític de I'abat de Ripoll és d'una extraodiniria 
importancia. 

L'etapa següent, la del bandidatge barroc, és un altre moment de decaden- 
cia a assenyalar. Peró hi ha una clara remuntada de la situació durant tot 
el segle XVII, quan el paper de Ripoll i dels seus abats i monjos sera 
important durant la revolta dels Segadors i la Guerra de Successió. A par- 
tir d'aquest moment, com va passar a tot Catalunya, la pau del segle XVIIl 
fara anar augmentant la riquesa, poder i influencia del monestir de Ripoll 
(en molts diferents sentits), que supera amb bona nota els entrebancs de 
les primeres guerres del segle XIX (Guerra del Frances i revoltes liberals 
i reialistes del primer ter$ del segle) per acabar amb la mortal crisi de 
1835. 

En aquest sentit, la visió que s'extreu de les biografies particulars dels 
abats i monjos del monestir de Ripoll donen, sobretot, una nova visió de 
la historia npollesa i catalana a l'entom dels segles XVII i XVIII, en el 
marc de la revisió general que en els darrers anys han fet els historiadors 
catalans actuals. 

15. Joan Bonet i Casimir Martí. L'iniegiisme a Cafolunyo. Les grana pol&miques 1881-1888 (1990). 
Vegue. lordi Fi'iguerola: El Bisbe Morgades i ia formrició de i%sxlésio Cal~iana Contempordnio (1994). 
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a .) losé Maria Psilicer: Santo Morin del Monasterio de Ripoll, Mataió, 1888. 

b.) Entrada "Ripoll. monestir de '  i quadre "Abaciologi de KipolY a la Gron Eneiclop2dio Colalono. 
volurn 12 (1978). Tent iedactat per Antoni Pladcvall. Aquest abaciologi ha estat repioduit quasi inte. 
grslment a Cololuiiyo Romdnica. Volum X 1987. Barcelona, 1987. Per tal d'abreviai ciiniern seni- 
pre la Grun Enciclop~dia Cotolono com GEC i Catalunya Ronidnifa com CR. 

C . )  Jaime Villanueva: Vinje lilernria n las iglesias de Espatio. Tom VIII. Imprenta de Olivcres, antes de 
estevan. Valencia, 1821. Citarern Villanueva sempre com Viaje literario. 

d.) Eudaid Mirapein i illu: Crónico de lo villa y monosteiio de Rlpoll. Manuscrit inedit ptopietat de la 
familia Mirapeix. 181 pagines. La cronica de Mirapein caldria que fos publicada ja que resulta una 
nova visió de la historia iipollesa. anterior a la virió més amplarnent difosa de Pellicer, i un testimo- 
n i  importan1 dins la histdrla del primer ter$ del segle XIX catala. Resulta intercssifnt constatar, per 
un altre costal, comuna ironica que intenta explicar la historia de la vila, no deina de ser una llista 
dels abats del monestir Una rnostra de In imporiancia que a Ripoll té la historia eclesi&stica del se" 
maneitir dins dels avatars de la vila. 

e.) José María Pellicer: El Monasterio de R@oll. E~lablecimiento tipográfico de Manuel Llach. Girona, 
1873: i José María Prllicer: Santo Moria de Ripoll. Imprenta y libreria de Vlcrntr Dorca. Giiona, 
1878. 

f.) Diccionario de historia rcle8iárlica de Espeño. Instituto Enrique F16rez. Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas. Madrid. 1972. Citarem sempre aquesta obra com DHEE. 

g.) Jordi Mascarella i Rovira: '"L'nbaciologi glossat del rnonestir de Ripoll" a Annnls 1989.1990, Centre 
d'Estudis Comarcals del Ripolles. Ripoll, 1991. 

h.) CR. Volum X (1987). El volurn correspanent al Ripoll&s de CR és dirigit per Jordi Vigué perd en el1 
hi participa també Antoni Piadeuall, queja iou I'autor de I'cntiada "Ripoll, monestir de" i quadre 
"abeciologi de Ripall" a la GCC volum 12 (1978). 

i.) Antonio de Yepcs: Crónico general de io oiden deson B~nilo. \'oium llll [IVI. Valladolid, 1613. 

j.) Gregorio de Argaic: Lo perla de Cotoluti~. historia de nuestro Setiore de Monlserrale. Madrid. 1677. 

k.) Enrique Flóiez: Espoñn Sagrada. Tom XYVl l l .  Imprenta de D. Antonio de Sancha. Madrid, 1774. 

l.) Josep Rius Serru: "Necrologi de San! Cugat" a Anolcctn Sacro Tarroconensio. Voium XX (1947): 
Reinald Bozzo: "Obituari de la Congirgació Benedictina Claustral des de l'any 1672 fins al 1 7 4 9  a 
Cotaionia monoslica. Volvrn 11 (19291, i lordi M.  Riera: "Piofessions monUsriques emeses al mones- 
t i i de  Sant Pau del Camp (1672-183Y a Cotolonin monasticii. Voluni i (1927). 

m.) Conradus Eubel i altres: ilieiorchio Catholicn Medii Aeiii. 5 Volumr 11898-1952). 

n.) E.?potio Sogrado. Volums, 28, 43, 44, 45 i 51. Madrid, 1774.1879, 

o.) Francisco Motisalvatje i Fossas: Noticias históricas. 26 volums. 0101, 1889-1919. 

p.) Philippe Lazeme: Noblesa cotolono. covolleis y burguesas honrots de Roselió y Ceidniryn. 3 volums. 
Cuuvcrture du Camte Gérard de Villelume. La Rochc-sur.Lyon (Vendéel, 1975-1977. 

q.) Antoni Maria Tobella: "Cmnologia dels capítois de la Congregació Claustral Tarraconense i 
Cesaraeustana íorirnera oart: 1219-1661)" a Anolccto Montseiralensia. Volum X. Número ti. Cal 
!'~ll,r ,,r.v,,,, 1:.  p.,,^,.,. "~ .. l.,,2,.;1. .,,<. ,',,, \,N,, N,, $1 'l..b..l .S 4 \ , ,* . , r :  \l~";l: .>J:$,".:,,,. del 
l : 1 : .  : . , ,  i . 1  ' 1 ' .  . ,d!ii!>i rii :l iii,iii< ir!,,"> 8 Lr. *rrrcrc, 

r . .  0. h . :  " , . . , ,  T .  P .  .S 1 3 ,  .. !t.. .. $1  ii.l.r,i..i,i. \.l.,,, \ l l l  
Montseirat, 1955. 

r )  Alexandre Masoliver: Histdrio del monayuirme crirlid. Publieacions de I'Abadia de Moniserral. 
Barcelona, 1980. 2 Volums. 

s.) Anacari Maria Mundi>: "Moirrac, Cluny et les mouvemcnts monastiques de ('Es! der Pyiénées du Xe. 
au XXe siecle'' a Ann~iea du Midi. Tom 75. Fascicle 4. Edouard Privat F.diteur Toulousi, 1963. 
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t.) Cayetano Barraquei i Roviralta: Los ceses de religiosos en Cololuño durante el primer lerdo del siglo 
XIX. 2 volums. lmprente de Francisco 1. Altés y Alabart. Barcelona, 1906. Del mateix autor: Los 
religiosos en Cofoluño duionfe el primer tercio del siglo XIX. 3 volumr. Imprenta de Francisco l. 
Altés y Alabart. Barcelona. 1915. 

u.) Eudald Graells: Tres ospeclcs de io jurisdicció civil de l'abaf del monesfir de Ripall. Text mecano- 
grafiat. 

v.) José Morer i Francosc d'Assis Gaii: Historio de Comprodon. Imprenta Anglade. Canipiodon, 1982. 
Edicü facsirnil de la publicada a Barcelona I'any 1878. 

w) Lloren$ Birba: Lo vol1 de Comprodon. Editorial Selecta. Barcelona, 1962. 

x.) 1 FMC. 'Doii Pedro Sancho y Olives, abad de Ripoll (1567-1629) e la luz de la documentación 
menorquina" a Anolecfo S o m  Torroconrnso. Volum 2 (1947) Barcelona 1948. Pig. 151 - 172. 

Notes sobre la transcripció dels norns citats i altros. 

En aquest nou abaciologi que presento he col.locat el nom en catala, seguint en gran mesura la línia ende- 
gada per Pladevall, pera col.locant els noms castellans o Ilaiins que apareincn en alguns dels abacialogis 
del monestir de Ripoll anteriors o en sltra dacumentarió. 

Els abats que considero juridicament i amb plena raó com a goveinants del monestir de Ripoll els he 
collocat en rnajúsculcr, col.lofant en minúsculer els abata inirusos o que no "aren arribar a tenir govern 
eíectiu n i  legalment considerat. 

Aleunes de les notes a oeu de oivina. ner una oüestió d'esaai. han estat molt sintetiizades. En tot cas. és 

intel.lectual i de la bibliografia emprada. 

En Yaiticle de lord; Mascarells sobre l%baciologi glossat, publicat a Annais del Cenfre d'Esfudir 
Comuruls del Ripol18s. h i  havia una aportació grafica important (fotografier d'escuts, tombes i claus de 
volta) sobre els abats ripollcsos. En aquest rcntit les il-lustracions que aiornpanyen aqucst aiticle són com- 
plementaries s les publicades en aquel1 ariicle. 



16 ABAClOLOGl DEL MONESTIR DE RIPOLL. 



ANTONI LLAGOSTERA 1 FERNANDEZ 17 

Abaciologi del Monestir de RipolE 

DAGU~I .  
-abat de Ripoll (Any 873 o 879 - t 22 de gener de 902 o 9 0 3 2 ) .  

D A N I E L 3 .  

-abat de Ripoll (Anys 902 o 9 0 3 - 9 1 9 4 ) .  

l . )  El nom de Dagui apareix, en llati, com a Doguinus o Doyuinus o Dochino. Diginio I'anomena 
Pujades. En castella apareix cam a Daguino (Yepes, Flórez, Mirapeix i Pelliceil o Dachino (DHEE). 
Villanueva indica els dos noms: Daguind o Dachino. Plrdevall indica Daguí. 

2.1 Segons Pellicei(1873, 1879 i i888) i i'abaciologi glossat, la Vany888, " imjam erntabbosperquin- 
dedm onnoa (Aquest ja havia estal abat d"rant quinle anys)". Pera segons I'opinió d'Abadal el 
monestir de Ripoll hauña d'haver.se fundat amb I'ocupació i aprisió del Ripollea i la Plana de Vic a 
pnnir de 879. Uabaciologi glossat de Ripoll i Mirapeix diuen que Dagui va morir el 22 de gener de 
903. Viitanueva i Pellicer indiquen la data del 22 de gener de 902, i Pladevall rolament indica I'any 
902. El neciologi dc Ripoll diu que va morir en les "XI +lendns de februarius". 

3.) Totr ela abaciologis consultats indiquen d'iguai manera e1 nom d'aquest segon abat de Ripoll. 

4.) Pladevall i el DHEE indiquen la data de 919 com a R del seu abadiat, amb un interroganr. 
L'abaciologi glossat de Ripall indica "secundus abbof fuit Dnnicl. antro 897 (El segon sbat vn ser 
Daniel. I'any 8971" i aiegeixque "Daniel empieza su memoria en 903 hasta 9 1 9 .  Villanueva diu que 
fau abat de Ripoll des de la mon de Daguí "y llegan sus memorias hasta el de 916: pcro se sospecha 
que viviese hasta cerca del 919, en que comienza las del sucesor". Mirapeix indica queaquest Daniel 
fou nbat de Ripoll Rns i'any 913. Yepes i Flórez no col.laquen cap data al costat del nom d'aquest 
abat iipall?s. Argaiz, per contra, di", contra l'opinió de Yepes, que"ya lo pongo nntes [de Daguino], 
y sospecho que iue cimi años antes, y que quando Carlos Magno ganó a Vique, en cuya diocesis esta 
Ripoll, y Monscrrate. le sacó para Aqobispo de Narbona por los 860s selecientos y ochenta, poco 
mas, 6 menos". La menció a Montserrat és una mostrs de la labor propagandistica de Montsemt 
portada a teme peis observents del segle XVll. 

u 
29 
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ENNEC~. 
-abat de Ripoll (Anys 919- i 29 d'abril del 9 4 8 6 ) .  

ARNULF'. 
-abat de Ripoll (Anys 948- t 17 d'abril de 9 7 0 8 ) .  

5 1' r i ~ i i i  iuii .m.. I',.>z.c. Xi\! i.i.. r.il<,.!,~ '.lcu.i.,.(> ,~i.wic i o i c . r ,  JI Kip. 
I'..l,.<t ..,%,,,ll J, , , ,  yA el  d l  " . m  ..,m 161~:. Y < ~ L ~ ,  1 1  >,c, \ l.,,,".,,, \tlr,,p~,\ 8 :l 1 ~ 1 1 ~ 1  ;l ..C. , L .  

ll.i,iiz.n .. ,ni l innciL. . . i u \ i i  .Id<# F ,.li~.iII ndi..i 1:iiiic. luii>.i~c ,l>.,>!,~niriri. . ><n,.. l r i r i r i .  i 
l'abot i bisbe 0libn[19921) indica el nom d'aquest sbat com ; Ennegó. 

6.) L'abaciologi glossat de Ripoli di" sobre etl que "Tcrtius abbas fui1 Emego, anno 935 (El tercer abat 
va ser Ennego, I'any 935)". Yepes, Aigaiz i Flórei. indiquen la data del 935 al costal del si" nom en 
els seus abaciologis, que correspon a la dedicació que féu de la segona fabrica de I'església del 
monestir El DHEE i n d i a  801s la data de la scua mort, I'any 948. Pladevall indica les dues dates de 
919-948. Com diuen I'abilciologi glossat de Ripoll, Villanueva i Mirnpein, va morir el 29 d'abril del 
948. E l  Necrologi de Ripoil diu que va morir ei "111 kaiendos mai" 

7.) En llati 6s esciit a vegades com Amulfus, per eltemple en I'abaciologi glosset do Ripoll. Amulpho, 
I'anomena Argaiz. 6s anomenat com a Arnulfo, castellanitzam el scu nom, per Yepes, Plórez, 
Villanueva. Pellicei, Mirapein i el DFIEE. Amuiiihnomena la GEC 1 CR. 

8.) L'abaciologi glossat de Ripoll el relaciona amb les dates de 948 i 970, on indica que fou bisbe de 
Giiona. Yepes no i n d i a  en quin any fou elegit aques! abat. Argaiz solr indica que fou "quinto (sic) 
Abad de Ripoli". Els autors d'Espa2o Sogrado diuen d'ell: "El Monge de Ripoll que escribió una 
breve historia de su Monasterio en el año 1147 y estampó B~ luc io  en el Ap(.ndice, núm. 404. de la 
Marca [Hispánica], nos dexó algunas tioticias interesantes de Arnulfo. Dice que por aquel mismo 
tiempo (938) fue Abad del dicho Monasterio Arnulfo". Mlrapeix di" que Ainulf fou nomenat abat 
de R i w l l  el mateix anv de la mor1 de I'abat Bnec I'anv 948. El DHEE i Pladevall coincideinen en , ~ ~ ~~-~ 

les dates en que es dcsenvolupa el seu abndiat. entre els onys 948-970. FIÓrez. en la seva ruccinia 
$lista d'abats ripoliesos, dedica una nota a aqucst abat on di": "Era aqui Abad en el  afio 938 y 51". 
El (el que alguns auton indiquin que Arnulf fou abat deu anys abans de la data del 848, podiia deu- 
re's al fe1 que hi huguils un doblo abadiat, cosa freqüent cn aquella epoca i a olguns moncstirs. En 
tot a s  íou rbat indiscutible de Ripoll a partir de la morr de l'abat knncc I'any 948. Alle en que qussi 
tots els autors dels abaciologis ripollesos coincideiren 6s en marcar I'any de la seva mon. Villnnueva 
precisa que "fue e la to  obispo de Gerona á lo. de setembre de 954, y lo fue hasta 17 de abril de 970 
en que murió". L!abacialogi glossat de Ripoll diu molt Concretament, carioborant Villanueva, que: 
"Arnulfo des de dicho año (948) hasta 17 de abril de 970, en que murió". Yepea i n d i a  la data del 
970 al final de les paiauies que li dedica. Flórez indica, enei seu abaciologi. sols la data de 970 sense 
cap indicació sobre si correspon a I'inici o f i  del seu abadiat. Mirapein diu tembé que va morir el 17 
d'abril de 970. Pellicer tambe dóna per bana la data d'abril de 970. Sobre la mor1 i lloc d'enlervu- 
mcnt d'Arnulf deien els autors d'Esp~ria Sogindo posteriors a Flórez: "Las noticias de este Obispo 

H. 
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G U I D I S C L E g .  

-abat de Ripoll (17 de novembre del 970- t 23 de juliol del 97910) .  

llegan en el archivo de Ripoll hasta el año 969 quando menos, segun Is nota que tuvo la bondad de 
rrmiiimos el Monge de dicha Monasterio Don Roque Olzinellas, individuo corespondiente de la 
Real Academia de 1s Historia: y advierte al mismo tiempo. sue el Necrologio del Monasterio Ixine la ~. 
muerte de Arnulfo en 17 de Abril, lo  qual está conforme con lo que copiamos al principio del 
Martirologio de Adón. N o  queda pues duda de que empezó su carrera Episcopsl en 8 de Septiembre 
de 954, y la acabó en 17 de Abril de 970. En este dia pone su muerte el anotador de los versos de 
Oliva". Miiapein i Pellicer indiquen carrectament la data de la seva mor1 el 17 d'abril del 970. El 
Necrologi de Ripoll di" que va morir el XV kale~das me;. La precisió que "a quince de las kslendas 
de mayor del 970 mona el abad o, obispo de Gerona. cerrando su fallecimiento un pontificado de 
quince anos, sietc meses y diecisiete días" ja cra transirita, com hem vist anteriorment, en un nota 
del cbden del Martirologi d'Adbn (vegeu l'article de Morera posteriorment cittat). Algunes referen- 
cies, pcrb, han col.locut la data de la seva nmi t  I'any Y76 (Marqués: Revista de Gerono. Núm. 44. 
Girona, 1968). Per6 encara que Villanueva ja va dir que aquest abat no fou entcrrut al monestir de 
Hipoll, contra l'opinió de Mirapein i Pellicei; <.I descobriment de la seva lapida a Girona vn provocar 
una clarificació absoluta de les dates (Josf Morera: ''Apreciaciones sobre la muerte del prelado 
Arnulfo, Abad de Ripoll y obispo de Gerona" a Analecto Socrn T'rroconensiu. Número 45 [1972]). 
La Iapida de Girona de la tombii del bisbc Arnulf di": 

ANNO DIOiMllNICAE INCARA'ACIONIS : D CCCC LXX VI: 

Fo. X V  KAL. MADI1 : SIC OBIT : ARNVIILPHVS ILLVS 

TRISSIMVS EPS : 0 0 1  RLIXIT PRESCNTEM ECCLESIAM 

PER ANNOS X V  MENSES VI1 DIES X V l l  

Y.) Flórei I'anomena Guidiselo. Villanueva Widisclo. Pellicer i el DHEE castel l~nitmi el seu nom com a 
Witisclo. En Ilnti, com Vanomena el necrologi. seria Guidisclus. Mirapein, a mes de Witisclo, el cas- 
tcllanitza com a Guidisclo. Pladevall indica Guidiscle. 

10.) Pladevall indica que ja regia el monestir des de I'any 963. Pellicer indice que iou elegit el 17 de 
novembie dcl970. La mlació d'abats ripollesos del DHEE indica sols als coitat dei nom d'aquist abat 
la data de 970, que es correspon a I'any que va succeir a Arnulf, com indica \'illanueva. F16rez 
col.loca la data de 983. Segons Villanueva, Mimpeix i Pellicei, va morir FI 23 de juliol del 979. E l  
Necralogi de Ripoll di" que uo morir el 10 kololdas aug. 

eT 
3 1 
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S U N I F R E D I  1. 

- a b a t  de Ripoll (Anys 979- t 4 de juliol del 1 0 0 8 1 2 ) .  

OLIBA DE CERDANYA-BESALÚI~. 
- a b a t  de Ripoll (elegit entre el 29 de juliol i el 8 d'agost de 1008 - d i e s  

abans elegit abat de Sant Miquel de Cuixa- t 30 &octubre del 1 0 4 6 1 4 ) .  

PERE G U I L L E M 1 5 .  

-abat de Ripoll (14 de marc del 1 0 4 7 - 1 0 5 5 1 6 ) .  

11.) En Ilati, com I'anomcna el neiralogi, seria SenioJredus. Villanueva indics els nams de Singiredo o 
Seniofredo. Nóier i Pellicer casrellanitzen el se" nom sols com a Seniofredo. El DHEEcastellanitza 
també el nom com a Sinfredo. Mirapeix el casteiianitla com a Senifredo o Singfredo. Piadevali indi- 
ca Sunifred. 

12.) Mirapeix diu que fou elegit sbat I'any 980. Villanueva indica sols les dates de mort del scu antcces- 
sor i la seva propis. Flórez i el DHEE indiquen sols la data de la seva mort, I'any 1008 Va morir, 
serons Villanueva, Peilicer i altris fonts (???)el dia 4 de julio1 del 1008. El Necrologi de Rioail di" 
que vii morir el 4 nones iufiur. 

13.) El se" nom en liati és Oliva o Oiiba. Flóiez, Villanueva, Pellicei i alires relacions d'abats ripoilesos 
grafien e¡ seu nom com Oliva i sense cognoms. Pladevall indica Oliba de Cerdanya-Besalú. Perla seva 
ascendtncia comtill, era El1 i fou iomte de Ceidanys i Besaiú, i és periinent d'indicar amb equests 
cagnoms, 

14.) Segons lunyenr (Biplomatari i rsciils literoris de i'abnt i bisbe Oiiba. pp. 46 i 49-51)) cal iirar entre 
els 29 de juliol i el 8 d'agost de 1008 I'clecciá iom a abat de Ripoli, encera que segons I'srgumenta- 
ció de lunyent, Oliba havia estat igualment elegit abat de CuinB potser unes dies o setmanes abana. 
Oliba fou nomenat bisbe de Vic (setembre de 1017). Villanucva, pero, indica I'any 1018. És impor- 
tam d'enplicar que Oliba, si fou nomenat el 1017, ho fou com a bisbe auxiliar, ja que el bisbe Borre11 
de Vii no mariri fins i'any 1018, segons Mundó ("Oliba' a CEO. Pera a CR (Voium 111: Osona 111, 
encara que s'indica l'episcopal de Borreli entre 1010 i 1018, slhors, en unes petites biografies deis 
bisbev de Vic rinteriors al 1300, es di" que Aorrell vs rnorii o Girona el 23 de febrcr de 1017 (CR. 
Volum 11: Osona 1). OIiba ve morir e1 dijous 30 d'octubre de 1046, segons Abadai (T!absl Oliba i 
la seva tpaca") i lunyent. Aibarcda esmfnts que alguns autor8 assenyalen la mait d'Oliba el 1047 
(Baluzc, Flórez). 

" 
el gobicrno de este Guiliemo") i el relaciona [ambé amb la data de 1047. Uabaciologi glossat, 
Villanueua, Pellicer i el DWEE I'anomenen sois Pedro. Miiapein I'anomena Pedro Willelmo. Pladevall 
indica Pere Guillem. 

lo ,<'. ,ni 1, hiiii JI!. ) i k \ . .  \r.!..ii 8 l i  1r;r pvrisn J un <:uillcnn i r i .~. .dn~l  .mn la Jiir ~c 10.3' .en,? 
8iidi.r.. J'iiii.. ,> ii dL.l ..u .i..lat I nli.i.i~l.di , . .~ . .~ i  l';lii..i a , ~ ~ i i  ,,u. 12" ii.iiirc>,i p i i  
C,u,li<,iii ..it,l; Jd Br.uiG ,.i I i  Jc i i . lr .  .i:i 1-47 luniiiii oii  el IJi:~!,n,.r.iri J." u ~ c  ~ L L  i.5. > I l i i  ; 

14 de m&$ de 1047. ~illinueua paila del 14 de m;rg.'El DHEE indica el sev'abadist entre els anys 
1047 i 1056?. L'abaciologi glossat sol8 diu que "vivía aún cn 1050.  Villanueva di" que "...del cual 
hay memorias ciertas haste 1056". DHEEesmenta que el seu abadiat podria allargsi-se ilns 1056. 
Mirapeix diu que va morir l'any 1068. Pellicer dóna com a data de iinalització del seu abadiat I'any 
1056. Pladevall indica que fou abat entre 1047 i 1055. En el Necrologi de Ripoll hi ha 10 kols. no", 
un i'eirus yuondom obos Rivipulii. o s  aquest abat Pere? 
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GUlLLEM BERNATI'. 
-abat de Ripoll (Anys 1 0 5 6 - 1 0 6 8 ' 8 )  

A d a l b e r t l g .  

-abat intrús de Ripoll (Anys 1 0 6 1 - 1 0 6 3 2 0 ) .  

17.) Yfpes, Avgair i Flórez. con, hem dit, parlen relaeionat amb I'any 1068 d'un tal Daniel i no mencia. 
neh aquest abat. Cabnciologi glossar indica "Guillermus Bernnrdus\vel Petms Guillelmi (Guillem 
Beinat -o Pere GuillemY. Villanueva esmenta Guillemo, "a quien llama Guillermo Bernardo un catá- 
logo antiguo MS. a l  fin de un códice de la biblioteca de este monasterio, sefialado con ei nún>ero 
201". Pellicer castellanitza també el se" nom con? Guillermo Bernardo o Guillerino. El DHEE indi- 
ca Guilierma (Gui l lemo Bernardo). Pladevoli indica Guillem Bernat. 

18.) Segons Villanueva, en el "cionicón ripoll&s" del convent del Camie de Barcelona s'esmenxa quc 
aqueat abat va moiir I'any 1068 i en el scu abaciologi cita Les datcs de 1063-1068. Cabaciologi glas- 
sat el data dient: "onno 1055 ob nnno 1063 (I'any 1055 [des de I'any I063Y afegint "obit onno 1068 
(va morir I'any 1068)". Pellicer, en el scu llibre de 1873, el data com a abat entre 1056-1062 i, pos- 
rerioment a I'intrús Adalbcrt, entre 1063-1066. En 1878 i 1888, Pellicer sols indica lcs dates de 
1056.1068. E l  DHEE SOIS indica que va morir el 1068. Pladevall indica les dates de 1056~1068. 

19.) ~ladeval l  indica Adalbert. Villanueva. Mirapeix i Pellicer I'anomencn Adalberto. Yepes, Argaiz, 
Flórez i el DHEE no el mencionen. 

20.) Uabat Guillem Bernat va pat i i  la intrusió d'Adnlbcrt entro 1062 i 1063, regonr Villanueva i Pcllicer 
Villanueva diu que "muchos disturbios hubo por este tiempo. ocasionados por un abad intruso lis- 
mado Adalberto, el cual se apode*" de la casa hácia el año 1062. Recuperó luego su lugar nuestro 
abad, como lo  expresa un inventario de los bienes pertenecientes á la enfermería, formado por cl 
rnonge Oliva, disiinto del obispo, en el año siguiente 1063". Villanueva menciona la inrervenci6 del 
"papa Alejandro II y el mencionado a n d e  Bemardo [de Besalúl para poner remedia a tan lamenta- 
ble situación. E l  Sumo Pontífice expidió una Bula en 1063, exhortando a los monjes a volver al buen 
camina. Algo se conrigió con esto o1 principio, pues fue depuesto el abad intruso, Adalberio". 
Mirapein, en la sevv clbnicn, no esmenta que fos intiús. tot afegint que ja era abat I'any 1062. Segans 
Garciv Villada, Adalberr fou abat intrús durant I'abadiat de Guillcm Bernat C'Pwma dcl abad Oliva 
en alabanza del monilstcrio de Ripoll. Su continuacióii por un anónimo" a Revisto d e p ~ l o g i o  espo- 
riolo. Tom l. Quadern 2 [191411. Pladevall. que indica que iou inttús, col.lwa I'abndiat d'aquesr 
inltús, crec que impr6piament. entre 1067 i 1072, i amb antsrioritat a Guillem Beinat (que iou abat 
entre 1056i1068). 
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22 ABACIOLOGI DEL MONESTIR DE R1POI.I.. 

M i r ó 2 1  

-abat intrús de Ripoll (Anys 1 0 6 7 - 1 0 6 8 2 2 )  

D a n i e l 2 3 .  

-Suposat abat de Ripoll (en els anys 1063, 1068, 1068-1069 i 1069). 

21.) Villanueva i Pellicer (sols el cita en el se" Iiibrc dc 1873) l'anomenen Mirón. Plvdevall el cita com a 
Miró. Yepes. Argaiz, Flórez. i'abaeiologi glossat, Pellicer en els seus abaciologis de 1878 i 1888 i el 
DHEE no citen aqurst abat intrús. A Collect. amplissi, de Maitene (ioin. l. col. 473 seqq), segons 
indicació de Villanue$,a, que podem trobai a Carliiloire de I'Abbayye de Sainf-Victor de Morseiile. 
Tome 1; dins Collecrion des Corfuloires de Froniance. Tome VIII. Patis, MDCCCLVll L18571. p. 16% 
Yanomenen com a pseudoabhalm Mironen*. 

22.) Villanueva explica que a continuació de la intrusió d'Adalbert "pero un poco ~izás tarde se apoderó 
del cargo un tal Mirón. hacia el año 1 0 6 9  i afcgcix: "Estaba este Mirón excomulgedo por el papa 
aun antes de hacerse abad, lo cual logró simoniacamente. Cate crimen quiso remediat. el conde de 
Resalú Bemado, arrojando á Mirón de! monasterio con el auxiliode Guifrcdo, arzobispode Naibona, 
Reretime& obispo de Gcrona y Guillemio, obispo dc Vique". Villanueva reitera, en un altre paragraf, 
que "constándome que el año siguiente á la muerte de Guillermo 1069 estaba ya apoderado de la 
abadía Mirón. Ari  se ve en escritura original dc un est~blccimicnto de tierras en csle archivo (arma- 
rio de la camarería) fecha X. Koi. Ocfobris onno Vlll l .  regni Philippi regis, que es el que he dicho". 
Aouerr ahat inrrúr és menciona1 tamhé oer Miiaocin. Pellicer i Pladevuli. Pellicer di" aue s'aooder.2 

ritat a Guillem Bernat (que iou abat entre 1056 i 1068). 

23.) Aqurst suposat abat Daniel 11. sols apaieir en aquest lloc en els abaciologis de Yepes. Argaiz, Flóiez. 
I'abaciolo* glossat i Pclliccr Elsquatre primers el cal.loquen als anys de 1063 o 1068 Yepes. Argaiz 
i Flórez indiaurn. ii continuació de Guillcmo. un abal vnomenat Daniel sceundo. I'unv 1068. 
5 II,:).~,.,. 4 c , .  :~~.,81L~..8t i: .l.. , .... :.., .,,>,.. .J; I ~ , : , ~ . , ~ J .  :, , JC C I  .' 
t .  , ,  8 . .  l . .  1 1  1 1 : . . : . .  c J .  1 0  , ,  '.ii< .".<?.! ' . ' . , 

r i i  ~ L . J .  . .  l ,lrI.l l .  1 1  < .  . I C l i l ,  l. . i r .  . l . .  1 . ,1.1..1.1. .:. 4.. I I  S ? , .  .l/iil<i,i: ,< 1.. ,1 illit 1, 

Guillermo 1069 cstaba ya apoderado de la abadiii Mirón. Asi se ve en escritura original de un esta. 
blecimiento de tierras en este archivo (arniario de la eainaieria) fccha X. Xol. Ocrobris onno Vllll. 
regni Philippi regis, que es el que he dicho". Cabaciologi glossat com hem vist parla, pero datant-lo 
i'anv 1063. d'un Elias. alios Daniel senindus. el vulaiitei diceboiur Berniidus". rclacionanl.lo amb 
la confimació de les donacions al monestir feta pcl Papa Urba 11 amb butlla de l'any 1097. pero una 
nota en castclla afegeix: "éste debe borrarse, porque no corresponde s este año". 



ANTONI LLAGOSiERA I FERNÁNDEZ 23 

Abats marsellesos. 
G i b e r t o 2 4 .  

-proposat abat de Ripo11 (27 desernbrc de 1070). 

B E R N A T 2 5 .  

-abat de Ripoll (Anys 1070-20 de juny del 1 1 0 2 2 6 ) .  

24.) Villanueva diu que Ilernui, comic de Resulú, en subjectur I'ebadia de Ripoll a Sont Victoide Marsella, 
mitjonqunt dues cartes, una datndv ei 27 de deseinbie de 1070, año X de Felipe, "pone como condi- 
ción de qiie el piimct.abat electo por los de S. Victor para Ripoll sea Giberto, á quien pedian los mon- 
ges deesta casa. Mas ni usn esto se ¡es concediii'. Villanueva indica que aquests dos documents estan 
a Collcei. omplissi. de Murtene (tom. l .  col. 473 seqq1. Elr dos documenta els podem (robar a 
Cniruloire de I'Abboye de Sainl- Wcior de Murseillc. Tome 1: dins Colledion des Conuioiies de irancc. 
Tome VI11 Pnris. MDCCCIVII 118571. oo. 195-197 i 171-172. El document di": Unde vol" vos - - . .  
nosse, si id vcslrc ifoii disroleiinr more, n w  prepororum rcsse i i iud de quo ngi iui  ccnobiurn veslie sub. 
drre didoni, 1, serie scriprure u vobis confrcle, propria monu Ueo soncroqur Vic~orifirmare, or num. 
yuant i b i d m  de reiiquio sil abbas, nisi quent vobis, dornrne B., ucsliisquc successoiibus ex consuil- 
rn Massiliensis coilegi reguiariter eiigrre piacueril. hac tantum ad presens nobis concesso ur dom- 
niuns Girberrus, cui onlnia que jui is sunl cenobii jam dudum nora sunr, curom iliius, meo jussu, pri- 
nium geror, ne pkbs universu fiar minos rel igios~ qiiom onuenir, si non licoerir iili hunc habere 
qusm queril. 

'i l liii.,..l.,:, l .  $1.1.. 1 8  1 , . , . t .  . :,,:l ..... , ,,,,, , ? , , < , l  <~:l l . , l i  lh,?,,. ., \.,u;,,:, j,,:.,, ,,,.,,> l.,. 
: , t i  .i<..ii,~...J,.i..,iiiiI...ll.r.,.r..i.,.'< l .  2 , .  >,I!.i. .<,%, >cI~. ,  \ ,,,,,,. 1 ,,,.,,\.',,,,.. ," 
l . .  ' 1  . i 111111 ir I..i.~,,Li e .<t.,, f., . . i  . Is:,iil-:I, l'li..i.ll I ' , i  .ii,.> ..., ,.,l..i,i 
zant-lo, Bemnt. Donat el se" origen gel, potso caldiia anomenai-la cam a Liernad, com un abai 
hombnirn de Snnt Vicior de Marsella. 

26.1 Cvbaciologi glossat diu que Bernst. dese abai de Ripoll, fuir obbos ob onno 1070 ("va ser abat des 
de I'any 1070"). Flórez calloca al costat del reu nom la data de 1102. que es cor~spondi ia  8 la seva 
morr, encara que rll no ho indiqui. L'abociologi glorrat di", decimus abbas fui! Brmtardur, anno 1102 
("El dese abat va scr Bcmut, I'any I l 0 2 ) .  Villanueva indico quc coi~stu "por escrituras" com s abat 
de Ripoll des dei 1071. Gnrciv Viliada diu que "comenró su gobierno en 1071". Pladevall indica Ics 
dades del se" abadiat entre cls anys 1070 a 1102. El U I I E E ~ o i ~ l o i a  el seii iibadiat entre 1071.1 102. 
Si no hi ha gaires disciepjncies sobre I'any de la mori  d'aquesi primer abat marrelles, no passa ei 
miirein amb el dia i mes. Miiapcin di" que aquest abtt w inori i  el 20 de gener del 1102. Pellicer di" 
que va morir el 30 de juay de 1102. Villenueva diu que va morir el 20 de juny de 1102. El Neciologi 
de Ripoll di" que va inoiit el 12 kolendlis jul. Gaiciii Villadd, citant Villanueva, di" que va morir el 
20 de juny de 1102. 

El 
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E L I E S 3 3 .  

-abat de Ripoll (Anys 1120-1 1 2 4 3 ? )  

PERE R A M O N 3 5 .  

-abat de Ripoll ( A n y s  1125-1 153j6) 

G A U S F R E D 3 7 .  

-abat de Ripoll (Anys 1153-13 d'abril de 1 1 6 9 3 8 ) .  

33.) Yepes i Aigaiz no mencionem aquest abat Aqueat abad fou omis per Rórer en el seti abrciologi de 
Ripoll i en canvi és meneionat quan parla de lea dades que iorneix el Cronicon Mosiiiense. 
L'abacialogi glosaal paila d'un Helias (Helies). Villanueva I'anomena Elías, com fa" Pellicer i el 
DHEE Mirapeir I'anomens Helias. Pladevaii, catalanitranl-lo, I'anomens Elies. 

34.) L'abuciologi glossat di" sols "obiit onno 1124 (va morir I'any 1124)". Villanueva diu que fou rbat 
fins 1124. El DHEE indica sols al costa1 del nom d'aquert abat la dsla de 1124. Pellicer di" que 
aquest abat va tiencar durant pocs anya la serie d'abatj maisellesos i ii col.loca les dates de 1120- 
1124. Mirapeix di" sols que va morir I'any 1124, col.locant.lo després de Pedro Raimundo. Pladevall 
indica les dales de 11 20-1 125. 

35.) Yeoes i Areniz indiauen Pedm. Flórer indica sols el nom de Pedro o e" llati, Ppir>is. en rociar el " 
Croronicon Mosiliense. L'abuciologi glossat no el menciona. Villanueva, Mirapeir, Pellicer i DHEE par- 
le" de Pedro Raimundo. Pellicer i'anomena 601s Raiinundo. Pladevail. catalanilant.10, I'anomena 

36.) Yepes, Argaiz i n6rez indiquen sols la dala de 1143, que no es correspon amb cap de les indicades 
per altres sutors, ni a I'inici o fi del seu abadiat. Villanueva di" "de quien hay mernorias en 1150 y 
1153'. Pellicer el col~loca entre 1140?-1153. El DHEE cal-loca el se" abadiol entre els anys 1150. 
1153. Mirupeix sals diu que va morir rany 1120, ~ol.loi;ant.lo abans que Elies. Pladevall iiidica ols 
anyr 1123.1153. 

37.iYeoes. A~eaiz i Flórez varlen d'un Gaifiedo. En Ilati. Goufredur. o lsaofredus o Guaiiredus vei . . .. . 
lofredus, cam indica I'abaciologi glosssr. Gaurfrcd, indica Pladevall, catalanitrant-lo. Mirapeix I'a. 
nomena Cofredo. Villanueva, Pcllicrr i el DHEE caatellanitzcn el nom com a Gsufredo. 

38.) Yepes, Argair i Flórei indiquen la data de 1168. que no es correspon amb cap de les altres reteren- 
cies que tenim. L'abaciologi glossat indica la data de 1169 i que va morir aquest matein any 
Villrinucva indica que va morir el 13 d'abril de 1169. Pellicer posa un interrogani a la date d'inici del 
se" absdiat pero precisa que va morir el 13 d'abril de 1169. Pladrvall indica lea dates del aeu a&- 
diat com les de 1153-1 169. Cebrii Baraut (GEO indica que hi ha un abat de Sant Miquel de Cuixi 
(11+5-1 153) anib el mateix noin. Podtia ser el nosire Gausfred? Mirapeix i el DHEE diuen sols que 
va morir I'any 1169. El Necrologi de Ripoll diu que va morir el idibus opriiis. 
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26 ABACIOL.OGI DEI. MONESTIR DE RIPOLL. 

Rarnon de S e s g u i n y o l e s 3 9 .  

-abat intrús de Ripoll (Any 1 1 6 9 4 0 ) .  

39,)Piadcvall parla d'un Ramon de Sesguinyoles. Villanueva I'anomena Raimundo de Cesguinyoles. 
Monsaluntje esmenta dos Reimundo, abata de Sant Marti del Canigó enlre 11 14-1 124 i 11 59-1 168. 
Pclliccr m la seva obra de 1873, parla d'un Railnundo de Cesguinyoles. El Coituloire de l'obbuye de 
Soint-Victor de Morseille (Col.iecri«n des carluloiier de Florice. Tome IX.  Paris, MBCCCLVII [1857]. 
p. 175) parla d'un R. de Ci&inoiis. 

40.)La f igu~a d'aquest abat intrús de Ripoli ha general moltes discrepincies. Plndevall col.loca un Ramon 
de Sesguinyoles, 'iibat de Canigó [abadin també subjecta a Sant Victor de Marsella aleshoiesl tefusat 
pels iipoliesos" i'any 1 169, a la f i  de I'etapa del govern dels abats francesos. L'enplicució de Pladevall 
(CR) sobre el desenvolupament deis fets és 1s segücnt: "La scparacióde i'obedienciu u Maisclla es féu, 
de fet, no dediet, entre cls anys 1169 i 1172 Tot just mort I'abiist Gausfred 11, nomenut per Maisclla, 
el 13 d'abril de 1169. es reuni la comunitat de monjos de Lipoll. formada aleshores pcr sctanta-cinc 
monjos, entre els quals es comptoven sls priors de Montserrat, Banyeres, de Cervera i de Tresponts, i 
elegiren com a abat el monjo ripolles Ramon de Berga, sensf esperar cl consentiment ni  l'apiovació 
del monestir de Sant Victor L'abat i el capitol de Murselia no acceptarcn I'elccció, i nomenaren com 
a abat de Kipall Rsmon de Sesguinyoles. abat de Sant Marti del Canigó. abadia que havia eatat també 
unida a Sant Victor de Marselle rl 1091". 1 continua piecis8nt Pladevall, "eis monjos de Ripoll no 
acceptarcn I'abat dcrignat per Marsella i cercasen I'ajut del jovc camte-re¡ Alions el Cvst per lliural.. 
se dc la subjecció de Marsella, puin que l'espeiit antiniarsclles c1.a ben arreiat en la majaria de mon- 
jos ripallesor des de ieia anys. Aiavorircn la prctcnaió de Ripoll les tibantors entre el coniie de 
I'ioven$a, Ranion Bercnguct I V  (1 167-1 1771 i el camle-re¡ Alfons, perqueel monestii de Sant Victor 
era en territoris de Piouen$a. Així, el rei Alfons va donar suport a I'elecció dels monjos dc Ripoll i réu 
treuls pel papa les censures canhniques que els maisellesos havien ilanfat contra RipolY. L'epilrg és 
dar: "Ramon de Berga pogué comencar el seu abadiat d'una manera plena i legal I'any 1172, i regi el 
monestir fins al 1205". Villanueva, pe i  contra, relaciona aqucst abat inlrús amb el final de I'nbudiat 
d'Elies (1 120-1 125j, i di" que "por estos tiempos Raimundo de Ccsguinyoles. abad de Sant Marti de 
Canigó, ocupó nuestra abadía. Nada puedo asegurar de esto sino que los ánilnos andaban turbados 
con el gobierna ealiangeio". En lo: cas, en els anyi de I'abaciat ripollez d'Elies i a la Fi de #'etapa fran- 
cesa a I'abadia de Ripall hi  ha dos abat de Canigó de nom Raimundo o Ramon. Monralvalje esmen. 
ta quc Raimundo, abat de San, Marti del Canigó entre 114 i 1124, "en 1124 fué nombrado abad del 
monasterio de Santa Maria de Ripoll, cuyos abaciologios lo ponen como abad intruso del mismo". 
Monsalvatje esmenta un segon Raiinundo o Ramon com a abat de Sant Marti del Canigó entre els 
irnys 1159 i 1168, tot indieant que era sagristi del moncstir dc Santa Mari8 de Ripoll quan va ser ele- 
gil abai de Canigó. Aquest abat intnjs dc Ripoll no és mencionat per Y e w ,  Aigaiz, Flórez, I'abacio- 
lo@ glossnt, Miraprix ni  el DIIL'E. Pellicei, en la seva obra de 1873, tambéel col.loca I'any 1124, a 
continuació de I'abadiat d'Eliea, indicant amb un interiogant la data de ii del se" abadirt. Pero oques- 
ta menció desiipnrein en les cdicions de 1878 i 1888. De la mateira epoca hi ha un Pere de 
Scsguiliyolcs, prior de Montserrat (1 156-1 166). En un repis al Cariuloire de i'abboyc de Saint.liictor 
do M<irseiile (Colletion des coriuloires de lionce. Tonie IX. l'aiis, MDCCCLVli 118571 p. 175) 
podem trabar un dacument, datar peis recopiladors el 1130-1 146, que di": Cunctis, fam pressntibus 
quom futuris, hominibun paieoi quod ego R. de Ciguinolis. de¡ grotio Rivipolensir elecrus, fki pro- 
fessionem el promisi obedienliom et fideiitafem moitnslcio Massilienri et PIPeIius Solomonisl, 
abhuti Mossiliensi, et oinnibus sucessoribus suis, si recognovi omnem aubjecfionenz el onrneni reve- 
rcniiom, ct quicquid monristerium Mossiliense hobuit supro monasierium Rivipolmre, imporibus 
abbniurn videlice! Be el Gou. e! Coucel el Elir El hec ontniu fona soni in ccpiiulo Mossiliensi in 
prese~iia P obbotis ei ion'us conveniris. La menció uls quatre abats francesos antcriois i la $10 men- 
ció dels dos dariers, ctec quc dóna clara indicació que aquest abat qunlificat d'inlrús, podria ser 
col.iocat, en I'abaciologi. en el Ilm que indica Villanueva. Un icpbs,.perb, als abats de Marsella. en 
co1"loca davant el 61 que hi ha un Pieire 11, "en 1134 et pendant les an~iés suiviintes jusqti'en 1145". 
un "Guillaume, surnomnié Pierre" amb acrivitai documental entre 1149 i 1159, i finalment. 'Pieme. 
surnommé de Nogaret. A la dcniande de cet abbé, le pape Alcxandie lll confirma les biens du 
monastere de Saint-Victor le aviil 1169. Le 27 janviri 1178. Pirire se fit aioider des priviléges par le 
i o i  d'AragonS (Coiiuloirc de i'obbuyc de Snini-Victor de Marseillc. Collection des carluiaires de 
France. Tome Vl l l .  Paris, MDCCCIVll  118571). 
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Abats indevendents. 
RAMON DE B E R G A 4 ' .  

-abat de Ripoll (Anys 1172-15 d'octubre de 1 2 0 5 4 2 )  

BERNAT DE P E R A M O L A 4 3 .  

-abat de Ripoll (9 de febrer de 1206- 12 1244)  

41.) El Necrologi de Ripoll I'anomena Roimundus de Rcrgo. Yepes, Axgaiz i Flórez parlen de Raymundo 
de Verga. Uabaciologi glossat paila, eii Ilati, de Roymundus de B e r g ~ .  Villanueva. Pellicer i el DHEE 
parlen de Raimundo de Bergu. Mirapeix I'anonema Raymundo. Pladevall indica en el seu abacioiogi 
de Ripoll Ramon de Berga. 

42.) Yepes, Argaiz i Flórez sols donen la data de 1205. pero aense cap indicació d'inici o íi del seu aba- 
diat. L'abaciologi giossrit di" que fou elegit pels nzonjos el 1172 i que va rnarii el 1206. Villanueva 
indica que va morir el 1205. el "idus ociohris y que r-ii X X X I I I I  osnos". Peliicer colloca la data de 
1171 coma inici del seu abadiat i precisa que 1s dala de la seva inori fou el 15 d'octubie de 1205. 
El DHEE dóna con> a dates del seu abadiat les do 1172- : 1205. Ei Nccroiogi de Ripoll dio que va 
mo1.1r el idihiis decembrr. Pladevvll indica la data de 1169 com la de I'inici del seu govern, segura- 
mem coma prior, pei awibaia ser abat eillre 1172.1205. 

43.1 Yeoes nsila d'un "Bernardo tercero. oor sobrenombre de Feramola''. Aieaiz oaila de Bernardo de , , . . 
,'.r.,,,,. l.. l rc, , , l , .  , t<cr,,,,, i< 11 l', , " S , .  .,' 1 .,, .,. . . .:, <l > . . a ,  ,l',,l3 J' l l ,~r , ,~rd . .>  ./S 

1 ,  ., ., iii,,,.,r<l. i. ., ..,, r,:i1>, i,i,,,".,> \, l . , i i i .~ ,  \Ii<ip;i\ I',lI,.<r S , . .  0lIl:t. ' 
1'.,c1.i.~li . 1  ..,-. . , r i i i ~ . .  < i  c.,) .ih. . 1 : i  IC k p .  l . . t i ,  ., li.iii : i'.r.i i i i~l.~ 

44.) Ycpes i Flóiez no donen cap data al costat del se" nom. Flórez sols indica 12.. . L'abaciologi gloasat 
diu que "hic successii quinto idus februaiii, sed m n o  licgiiur ejus ohiiiini (aquest va eridr-se el dia cin- 
O U ~  dc ICS id"$ de iebrcr i>ci& no es coneix la data de Is seva moit)". Villanueva i Pelliccr diuen suc 
iou clecil d 9 de febrer de 1206. \fillanueva es h ii.;mnt cm "c,~istú en 1209 en o ~ w  resfaurb iar 
iriiii., 1.1. A .  . ii.i.$iii., .i,... $1. .. ,.. ,i<i..rt,.' \Iir.<jrc \ >.iiiirr c,i!i<iir.s .i ,r 5 .  1,. n.tr ) i r  1,. 
iii.ir.1,. . l.. i i i  >i>.,cii Ji . 8 . .  ' A  1 2  i 8 . 1 l . .  3 IJ .lal, Jc 1)  .l.l .<li.,d#..i . . , i i ,  I Z I ?  
.>,>,l. u,, ii ,<,,.;.,ni , 1  1J1111 ,Vil,. 8.. l . , . ,  1, l:I K "  ..l.., 8 ..! 1 .S". i2+1 



28 ABACIOLOGI DEL MONESTIR DE RIPOLL. 

BERNAT DE SANTAGUSTI~~. 
-abat de Ripoll ( A n y s  1213-20 de juny de 1 2 1 7 4 6 ) .  

RAMON DESBAC o DE B A C 4 7 ,  

-abat de Ripoll ( A n y s  1217-20 de gener de 1 2 3 4 4 8 )  

45.) El Necrologi de l<ip~l! escriu, en Ilati, el sru nom iom a Bernordus, sense el cognom. L'abaciologi 
glossat, també en Ilati, I'anomena Bernardus de Soncto Agustino. Yepes parla de "Bernardo Tercero, 
por sobrenombre de San Agustin". Argaiz i'anomena Bemerdo de San Agustin. Flúrez I'anomena 
coma "Bein. $11 de S. Agustin". Villanueva I'anomena com a Bernado de S. Agustin. Mirapeix I'a- 
"amena Bernardo de San Ayatin, molt semblant eom Peilieer i el DHEE que I'anomcnrn o m  a 
Bernardo de S. Agustin. Pladevall indica el se" nom, en el seu abaciologi de Ripoll, com a Bemat de 
Santogusli. 

46.1 Yepcs, Argaiz, Flórez i el DHEE col.loquen I'any de 1217. L'abaciologi glossat di" que va morir el 
1217. Peiiicer coi.loca I'inici del se" abadiat l'any 1212 iimb un interrogant. fins 1217. Pladevail 
col.loca les dates del se" abadiat entre 1213-1217. Va morir, segons Villanueva, el 20 de juny de 
1217. El Neciologi de Ripoll diu que va morir al 12 kolendos jul. Pellicer posa cl sou govcrn entre 
1213 i 1217. 

47.) El Neerologi de Ripoll, en llati, escñu el se" nom com a Roimundus de Bacho. L'abaciologi glossat, 
també en llati, com a Raymundus de Boco Yepes i Nórez I'anomenen Raymundo de Baco. Argaii 
I'anomine Raymundo de Bacca. Villanueva i'anomena Raimundo Dezbach (de Bacho) Mirapein 
escriu el seunom com a Raymundo de Buch?. Pellicer I'anamena Raimundo dez Bach. Pladevall indi. 
ca Ramon Derbac en el se" abaciolagl de Ripoll. La rilitció d'abats ripollcsos del DIlEC escriu 
Rairnundo Dezbach (de Bacho). També podria S« "de Bac". com en altrcs pcisonatges d'aquesta nis- 
saga es fa. 

48.) Yepes, Argaiz i Flúrez el relacionen amb I'any 1234, que correspon. iom succeiin generalmeni (pe1.6 
no en tots els casos en aquests autorsj amb el de la mart de I'abat. L'abaciologi glossiit di" "unno 
1218 eieclus u monachis. ubiii anno 1234 (I'any 1218, elcgit pels n>onjos, va inoiir I'any 1234)". 
Miiapeix di" que lo" elegit I'any 1218, indicant. seguint en aix" les indic8cioni de ?abaciologi glos. 
sat, que era prior de Montserrat, encara que no ens consta pels priomlogis i abaciologis de 
Montserrat. Villanueva di" que "hay ya memorirs de él en Abiil de 1218. Murió el 20 de Enero de 
1234". Pellicer col-loca el seu govem entre 1217.1234 i diu també que va morir el 20 de genei de 
1234. Lo ielació del DHCC indica 19nici el scu abadiat i'any 1218. Piadevaii col.loca el seu abadiat 
entre 1217~1234. El Necrologi de Ripoll diu que va morir el X l l I  kuiendasfeb. 
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GUILLEM. 
-abat de Ripoll (Any 1 2 3 5 4 9 ) .  

DALMAU DE S A G A R R I G A 5 0 .  

-abat de Ripoll (Anys 1235-13 de novembre de 1 2 5 6 5 1 )  

BERTRAN DESBAC o DE B A C 5 2 .  

-abat de Ripoll (Anys 1258-26 de gencr de 128053) 

49)Yepes. Aigair, Flóiez, Villanueva. I'abaciogi glossat, Mirapeix, Pellicer i el DHEE no mencionen 
aquesl abat Pladevall indica que fou electe en aquesla data. 

50.) El Necroiogi de Ripoll i I'abaciologi glossat escriuenel seu nom, en llati. com a Doinrucius do Gairigo 
i Dairnacius de Saeorrian. resaectivament. Yeoes. Fiórer i Miraoein oarlei, de Oalmacio dc Snearriea. 

51.) Yepes, Aigaiz i FMrez colloquen la data de 1236. Cabaciologi glossat di" "electo en 1234 y muer- 
lo en 1250.  Mirapeix i Pallicer col.loquen i'inici del seu abadiat I'any 1234, encara que cn el seus 
liibres de 1873 i 1878, Pellicer indica I'any 1254. Pladevali inicia el re" abadiat I'any 1235. Mirapcin 
dóna I'any 1250 com el de la seva mort. Pellicer i Pladevall indiquen Yany 1256 com el dc la sevn 
mort. El DHEE indica que va morii el 1256. Villanueva rebla el clau dir que "mur¡" en 1256, como 
dice el catálogo MS. citado". El Necrologi de Kipoll di" que va moiir el idibus novnnbei (13 de 
novembie). 

52.) El Necrologi de Ripoll escriu el seu nom, en Iiati, com a Beitrondiis de Bacho. L'abaciologi glossat, 
també en llati, di" Berirondus de Baco. Yepes i Fióiez I'anomenen con> a Hertiando de Baco. Argair 
I'anornena Bertando de Bacco. Mirapeix I'anomena Hcitiando de Bach. i Peilicei I'ailomena Benran 
dcz Bach. Le iclaeió d'abats ripoilesos del DHEE escriu Bertrando Oezbach (de Bacho). Albareda i 
Pladevali Yanomenen Bertran de Bach. Pladevall I'anomcna Beitian Desbac. Ccbria Baiaut (GEO, 
en citarlo con, a prior de Montscriat. I'enomena Bertriin de Bac. 

53.)Ycpes, Aigaiz i Flóiez colloquen la data de 1280 Argair menciona que fou prior de Montseirat. 
Uabaiiologi glossat sols nxeiieiona la data de 1260. Peliicer col-loca un interrogan% en el llac de la 
data de Vinici del seu abrdiat. Mirapeix di" que fou eiegit abar a la mort de Sagarriga I'any 1250. 
Pladevall col.loca I'inici del seu abadiat I'any 1258. Ei DHEE també indica la data de 1280. Va ~noiir, 
segons Villanuevo i Peilicer, el 26 de gene, dc 1280. Albareda confirn>o la data. amb un sol di8 de 
difei.&nciu: 'En nlorir Britiari, al 27 de Gener del 1280.". 61 Neoologi de Nipoll diu que ve moiir 
el VI kolendor f ib .  

R 
41 



30 ARACIOLOGI DEL MONESTIR DE RIPOLL. 

Vacant per doble elecció i'anv 1 2 8 0 5 4 :  

Pere D e s b a c 5 5 0  de Bac.(t 26 d'agost de 1 2 8 8 5 6 )  

54.) En el capitol de l'any 1281 de la Congtegació claustiai Tarraconense s'assenyala que "s'havia de irac- 
tarde I'afer espin6s d'unii doble clecció d'abat a Ripoil. Ramon de Vilalegnt, piolegit pcl rci Pere 11, 
i Pere Dezbach. ~ i i o i  de Montseirat. aue tenia maioiia dins de la comunitat. De totes maneres. el 

asi el catálogo citado: Vocovi! obbotin Xi. onnir fui! cisrno in ccclesio, ei in monasieiio per dues 
elecliones, una Roimundi de Viiorio oculo, ailera Pefri de Boeo prioris Montirsorri". Albareda, a 
"Cronologia dels darreis pnors de Montseirat (1284.1409) u Anoiec!~ Montserrolensio Vol. 1V 
(1920-1921) dona una visió baslant coinpiels de la siiuació creada amb la doble elecció d'abat de 
Ripoll:  dave ven I'any 1258 els monjos de Ripoll, moit  I'nbat Dalmvu de Sagarega, elegiren pcr son 
pielal ai P. Beittsn de Bach, prior allavois de SI. Maria de Montseriat. ei qual reiingné nostre prio- 
tal iins a I'any 1272 que el rcnui>cia a favor del seu gema Pere de Rach. En inori i  Reman, al 27 de 
Gener del 1280. la iomunita! de Ripoll es dividi en dos bandols iguolment ioits i convenciits. ... Els 
seus  admirado^.^ designaven i volien per suciessor al seu germa Peic. prior de Montsrrrat. E l  grup 
dels mabaiitcnts proposaven el prior de son monestir anomenor Rainon. Les iorces estaven molt 
eqiiilibrudes. niiigú volgué cedii iou impossiblc d'cntendrc's i ei cisme s'inirodui a Ripoll. imorem 
si el nostrc prior arriba a pendre passessió de hbadia. El cert és que desde l'any 1280 no es troba. 
va e s  inostre ve11 acniu cap escritura sigi~ildu amb el se" no"; en canvi liegim que en el catg. a. 1769: 
<<Nota: En eaj. 6. leg. 5, fol. S hay una esci i tur~ en que firman los Administradores )- procuredores 
pueslos por el Rey; y en dicha Escritura se dice que este Priorato está vacante. ea fecha 3 Kolendas 
splembiis. Anno domini 1284>,. La lluila de Ripoll prengué tal5 proporcions, que assabentant-se'n 
el Papa cita als dos competidors. per tal que a la seva prestncir enposcssin la qücstió. Peic de Bach 
i el monio Ramon emorcnrmeiei> el viatee cau a Roma. oeib. abans d'airibar-hi. Pere s'ennialaltí . . . . 
ii . 8 ii! .,l ..,p J< p. T.#> I~ .  I ., M'. n .I'L>O ih!r .:,ii.i ... ,:. $1.8 . . (J .  . 8 , .  cr~;:ir., LI .. iill, 1~ 1.1. . * l i r -  
. . ,T . .  ,c l<.iii,.ii 8.. 5 .  l...,, .i.li, >.L.  i.1 iil~.,liii,.iii .,u, r i ,  u,,. .> < l  Jr: JLt  p .< " .  ,c ,>,r  a ,h..d,, 1 

lI.<.'. l'.,,.. iii i i i  ;,.~',< ,,.iiiiii,> .il ,ii..ici\ K i i i  .r I'r'i t.., .l. I< )..l ,l,.,,, .,,,! . . .  < , 2 ! , , , C  ,., 
mor1 del prior esmentat [Ramo" de Bacl no podem indicai.10; en la butila de piomació de I'abat 
Ramon, no n,és es di" quc mai i  anan! a Roma, sense donar indicacioiis de iemps. De la nota citada 
anterioment podiia deduir-se que ia era mar1 pcl Setembre del 1284, puix en !al data eni tioben, 
amh el piiarat vacanl". 

55.) Yepes, Algair, Nórez i Peilicrr no mencionen aquest abat elecre. en competencia amb Vilaicgut. 
Antics documenrn llalins de1 catdleg de Ripoll iransciio per Paiquat i mencionats tanibé pei. 
Vilianueva parten de Peiri de Baco. El  seu nom esta també escrit com a Pedio de Rach. Pladevall I'o- 
nomena Pere Desbuc. Potser seria més correcte anomenai-lo Pere de Bac, com hem fe1 abans arnb 
Rertriin de Rac, pez indicar la procedi-ncia d'aquestn famitia. Tobella, coi" hem vist, l'aiiomcna Pcrc 
Dezbach. L'abaciologi glossat parla de Pedro de Bnch. 

56.) L'abacialogi glossat di" que va morir e!? aqursta data Albarcdo. con> hem visr. no n1encion.8 la data. 
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RAMON DE V I L A R A G U T 5 7 .  

-abat de Ripoll (6 de mar$ de 1280-22 d'agost de 13 1058). 

GUILLEM DE C A M P S 5 9 .  

-abat de Ripoll (Any 1310-21 d'octubre de 1322'~~). 

57.) Antics docun,ents llatins del cataleg de Ripoll transcrits pcl. Pasqual i Albareda parlen de Raymundi 
de Vilorio. Cabiiciologi glossat parla de Roymundus de Vilario. Yepes parla de "Raymundo tercero, 
por sobrenombre de Vilaiacuto". Argaiz parla de Raymundo de Vilaragut. Flórec I'anomena 
'Raymundo 111. de Villaracuto". Pellicer I'anomena Raimundo Vilaregut o de Viliaragut. Villanueva 
i la telació d'abats del DHCE escriu el seu ,ion! com a Raimundo de Vilaragut. Albareda, com hem 
vist ubans, no passe de donar-li el noin de Rama". Pladevall I'anomena Ramon de Vilaragut. 

58.1 Villanueva indica que la doble elecció fou iesolta fauorablenient s Vilaragut ja que "prevaleció la pri- 
mera de estas dos elcccioncs por haberla apoyado y unf innado el papa, como dicen: y así será. poi- 
que desde el 1291 suena constantenlenrc abad Raimundo de Vilaregut". Yepes. Argaiz i Flórez men- 
cionen la data de 1310, pero sense indicaiió que és la de la f i  del seu abadiat. Pellicei indico I'inici 
del seu ubadist Vany 1291, pcrd scnie n~encionar Desbac. L'iibaciologi glorsut di" que "fuit ontea 
prior Montis Seirati e! camerarius hujus monnslerii (hauia estat abans prior de Montserrat i cambrer 
d'aqucst monestirl". Argaiz ja deia "fue abad de Moniserrate ó Prior, como so vió en su lugar". 
Ssgons l'abaciologi glossat "el papa Nicaljs IV, con su bula dada en Roma a 6 de marro de 1280 pro- 
veyó la abadia a fray Riiymundo de Vi larayt.  después de haberle hecho renunciar al derecho p>i la 
elección de los monges". Pladevall indica i precisa que I'elcc~ió d'aqueit abat, a la mort de Rertran 
Desbac, fou cani inadi i  pel Papa l'any 1291, encara que no menciona que lou atnb la previa renún. 
cin ni dret d'elecció de l'abat pei part dela monjos. I'ellicer el D l iEE  1 Pladevali indiqiien que la ii 
del seu abadiat fou I'any l 3 l O  Villanueva 1 I'nbnciologi glossnt precisen que va morir cl 22 d'agost 
de 1310. El Necrologi dc Ripoll indica la mort #un Raimundus obho el 15 knlendos sept. Podiia ser 
el nostre Romon deVilaragut, pero aleshoies cal datar cl nccrologi de Ripoll a principisdel segleXIV. 

59.1 Villanueva, Pellicer i el DHEE I'anomenen Guillermo de Camps. Yepcs, Argaiz i Flórez I'anoinenen 
Guil lemo de Canipis. L'abaciologi glossat I'anomena, eii Ilati, Com a Cuiliernius de Compis. cata- 
leg de priors de Meia l'anomenu de manera moit semblant, en Ilati: "Guiiieimui V a Compis". 
Pladevall I'enomena Guillem Descamps. Anaiccta Socr:r<i Turrurrinensio Vol. 60 L19871 

60.1 Zaragoza Psscual, en el seu priorologi de Meia ja diu que "fue nombrado ubiid de Ripoll en 1310 y 
lo iue hasta 131F,  tot citant Pelficei Segons l'abaciologi glossat i Pelllccr, fou elegir a pesar de la 
renúncia a I'elecció de l'ubet pei part del8 monjos davant el Papa que lhavia fct Vilaragut I'any 1310. 
Vd morir. segons I'abaciologi glossat, Villanueva i Pellicei que concordcn, el 21 d'octubre de 1322. 
Yepes, Avgaiz i Flórcr. (com semp8.e sense precisar si la data era la de la seva movt, com resulta quosi 
scmpie en el seu abaciologi) 1 la iclació d'abats del DHEE donen con? a data de la seva mort I'any 
1322. Pladevall col-loca com a data de li del seu abadiat I'any 1318. 
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32 ABAClOLOGl DEL MONESTIR DE RIPOLL. 

PONC DE V A L L E S P I R A N S 6 1 .  

-abat de Ripoll ( A n y s  1 3 1 8 - 1 3 2 5 6 2 )  

HUG DESBAC o DE B A C 6 3 .  

-abat de Ripoll (13 de setembre de 1326-nomenat bisbe d'llrgell el 25 
d'octubre de 1 3 5 1 6 4 ) .  

bl.)Yepes i Fláiez Yanomenen Poncio de Villapirans. Argaiz i'anomena Poncio de Villupurnns. 
L'abaciologi glossat. en Ilatí, parla de Ponrius de Vnilspirnns. Villanueva i Pellicer I'anomenen com a 
Ponce de Vallespirnns. Pladevall I'anomena Ponc de Vallespirans. 

62.) Yepcs i Flórez no poseo cap data al costat d'aquest abat. Argaiz di" "tuvo la Abadia por los años de 
mil trescientos y..". L'abaciologi glossat i Pellicer mencionen quc va morir a Avinyó el 132 1. elegit 
pels monjos i coníimat pel papa Joan XXll (1316-1334). Pladevall col.loca 19nici del se" abadiat 
I'any 1318. Villenueva, pero. no tenia d'aqueat vbat gairer dades: "de quien no queda memoria algu- 
na; mas es cierto que fueubar. como se veen iaeicrilura decensoque fi~móel sucesor". Pellicer indi- 
ca ei se" abadiat entre 1318 i 1322. Flórez i la relació d'abats, del DHEE no donen cap data. 
Pladevall, pei contra. posa la data de fi del scu sbsdiat I'any 1325. 

63.) Yepes i'anomena com a Hugo de Baco, Aigaiz cam a Hugo de Baeco, encara que diu que "promovi- 
do al Obispado de Urgel, donde es llamado Hugo de Sbaeh.  Flórez parla en o1 seu abociologi de 
Ripoll de "Hugo de Bacho. ob. de UrgeY. L'abaciologi glossat en ilatí, i'unomena Hugo de Boco. 
Villanueva oarla de Hueo Dzzbach. tot indicant auc en I'esciitura dc cens oue va simar com u suc- 

64)Yepes el relaciona amb Iñ data de 136.. mencionan1 que "despues íue promovido este Abad al 
Obispadode Urge¡" Argaizdiu que"govctnó la Abadia pai los años de mil trescientos y sesenta. Fue 
promovido al Obispado de Urge?. Sobre la data d'inici del seu abadiat, Pladevall indica la data de 
1325. Pero Pelliccr icom també ii%dica el DIIEE) menciona I'inici del seu abadiat I'any 1326, tot pre- 
cisantque havia estat prior de Sanr Pere de Ceivera i que fou nomenat pel Papa Joan XYll el 13 de 
setembrr de 1326. Flóier no col-Iza cap data. El que és segur, com indica Villanueva, és que I'es- 
criptuia de cens que va iinnai com a successor de Vallespirana és darada l'any 1326. La data de fi de 
Y abacist d'Hug de Buccal col-Izar-la I'any 1351. amb la seva promociócom a bisbed'Uigcll. Eubel 
íHierarchiu Caiholica. Volum 1 (1898)) coi-loca ¡a data de 25 d'octubre de 1351 cam la del seu 
nomenainelit. Pladevall a la CEC indica que després d'iibut de Ripoll foil bisbe d'urgcll. Cebiia 
Baraut indica que liug de Bac íou bisbe d'Uigell entre els anys 1351-1361 
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ANTONI LLAGOSTERA 1 FEKNÁNDEZ 33 

JAUME DE V I V E R S 6 5 .  

-abat de Ripoll (Anys 1351-renuncia el  1 3 6 2 6 6 -  + 19 maig de 1375, a 
Monistrol). 

RAMON DE SABARÉS~~ O SABARRÉS O SAVARÉS O SAVARRÉS. 
-abat de Ripoll (Anys 1362- t 10 de setembre de 138068) .  

65.) Yepcs parla d'un lacobo de Vivariis. Argair d'un layme o lacobo de Vivar Flórez onomena aquest 
abat de Ripoll lacobo de Vivariis. Uabaciologi glosal. en Ilati, paila d'nn Jocobus dc Vivoriis. 
Villanueva parla de laimc de Viven (de Vivariis). Pladevall I'anomcna Jaumc de Vivers. Pellicer I'u- 
nomena Jaime de Vivar o Vivera. El D l lEE  aiegeix de Vivatiis. losep Trenchs (en el seu treball sobre 
>'El monasterio de Kipoil y la Peste Negra de 1348" a Anales del lnsfilulo de Estudios Gerundnrser. 
Voluin XXI .  Años 1972.1973). I'iiliomena launle Vinaliis (o Vivariis). 

66.) Yepcs colloca la data de 1362, mencionan1 que "este renunció despues la Abadia". Aigaiz diu "por 
ei año dc mil  trescientos y sesenta y dos. Fue despues Prior dc Monseiiate. Queda puesta su memo- 
ria en el capitulo treinta y quatro". Flórer col.loca el se" nom junlanient amb la data de 1362, que 
es correspondiia aanb la f i  del se" abndiat. Labaciologi glossat di" quc anlea fuit prior Monlis 
Serrati, que "fue provisto por el Papa Clemente V I  del priorato de Montseriat en 1349, y n> 1351 a 
esta abadia. pero sin renunciar el priorato de Montserrat, lo que egecutó reconvenido dc estos mon- 
ges. este también fue provisto p o i  el papo Clemente V I  en Aviñón en 1315 por la promoción de su 
antecesor al obispado. Gouernó cste monasieiio hasta el año 1360, en que renunció la abadia". 
Villiini~cva indica I'inici del seu abiidiilt I'any 1351. que es correspon anib la promoció d'Hug de Bac 
al bisbst d'Urgell, i u m  també fa ia relaciá d'abiits iipollesos del DHEE. Pladevall indica cl seu aba- 
dint entre els iinys 1351.1362 Segons Pellicer, Vivers va renunciar a i'abadia i'any 1362, govcrnant- 
la des de 1351. Villanuevadiu que"rznunció en 1362, como dice el catálogocitado". Peliicer di" que 
va morir, a Moniatrol, rl 19 de maig de 1375. 

67.) Yepes parla d'un Raymundo Ouarto, por sobr~nombre de Sabarisio. Argaiz I'anomcna Raumundo de 
Sabarisio. Fióiez Sanomena com u "Raym. I V  de Sabarisio". Cabaciolod glossar parla. en ilrli. de 
Roymundus de Sovariesio. Villanuew l'unornena Raimundo de Sabarés (com fa també el DHEEJ. 
Pcllicei el nomcnu Rairnunda de Sabarés o de la Farrés. Jordi Rubió i Balaser (''£1~ llibres de i'abat 
Savarés a la biblioteca de Ripo l r  a Anoleclo Monlserrole>sia. Volum IX (1962)) paila d'aquest abnt 
cam a Ramon de Savarés. Tieachs, en la documentació aportada sobrc els cfrctes de la Pesta Negra 
al nionestii I'anoniena Ramon de Savaresio. Piadevali a la GEC I'anomena Ralnon de la Farres, pero 
u CR. al contrari, indica en I'abaciologi Ramon de Sabarrés i en altres menfions Rvmon deSavuirés. 

68.) Yepa i Flórw no col.loqucn cap data al costat dcl nom d'aquai abai iipolli-s. Argaiz di" *g'governó 
por el año mil  trescientos y trenta y..". Cabaciologi glossat menciona la data de 1362 i que va morir 
el 10 de setembre de 1380. Scgons Pellicer, aquesi abnt va morir el 10 dc sctembie de 1383. 
Villanueva, tot i coincidit.nmb el dia i mes, indica que fou I'any 1380. El DHEE també indica aquest 
any de 1380 com el de la reva mor t  Pladevall i CR donen per bo I'any 1380 com el de la F i  dcl seu 
abadiat. E l  Nccrologi de Ripall menciona un abat Raimundus que podria ser el nostre Ramon de 
Sabarés. que va morir el 4 kalendns oct. 
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34 ABAClOLOCl DEL MONESTIR DE RIPOLL. 

GALCERAN DE BESORA 1 DE C A R T E L L A 6 9 .  

-abat de Ripoll (3 de febrer de 1381-desembre de 1 3 8 3 7 0 )  

RAMON DE DESCATLLAR 1 DE P A L A S O L 7 1 .  

-abat de Ripoll (24 de desembre de 1383-nomenat bisbe d'Elna el  24 de 
setembre de 1408 i posteriorment de Girona, on va prendre possessió el  
6 o 8 de gener de 1409. Va morir a Valencia e l  5 de maig de I'any 141572) .  

69.) Yepes, Argaii i Flórez parlcn d'un Beitinndo de Bisuira. L'abaciologi glossat, en Ilati, I'anomena coi" 
a Galcerondus de Bisauro. Villanucva i Pellicer I'anoineneli Galceran de Besora. Pladevall a la CCC 
i CR i'anaiilena amb el seu noni complert de Galceran de Besara i de Cartella. 

nom d'aquest abat. Argair diu que "tuvo la Abadia por el año de mil  trescientos y ochenta y.,". 
L'abacialogi glossat sols diu que va morir el 1383. Fcllicer indica que fou nomciiat pei- Urbano VI  
(1381-1383). el Papa amb que s'inicia el Cisma d'occidenr, el 3 de febrer de 1381. i que va ~ i ior i r  a 
finals de desembre de 1383. Pladevall a la GEC, i CR col.loquen el scu abadiat entre cls aeys 1381- 
1383. Cany de la scva mort és corrobolat per Villsnurva i pel DHCE. 

71.) Ycpes parla d'un Raymundo,Ouinto, por sobrenombre de Coslaiio. Argair parla de Rnyn>undo 
Caslatio. Flórez par18 en el se" nbnciolgi d'un tal Rayin. V. Coslario. l.'absfiologi glossal de Ripoll 
I'anomena, en Ilalí, Rayniundus de Casilirio. Villanueva i el DHEE i'anoincnen Raimundo Descatllai: 
Pellicer i'anomena sols Raimundo dcz Cafllai Hierorchia Coihoiico I'anomena com a Roimundus i 
Roimundus (de Castellái. Pladrvall a la GECi CR I'unomena amb el se" nom complert de Ramon de 
Dcscatllar i de Palasol. 

72.) Ycpcs menciona la data de 1405. Argaii di" que va gavernar pels anys de 1402 i fiiis 1405. Flórez 
no dóna cap data. I.'ilbaciologi glossat di" que "fue electo por los monges cn 24 de Diciembre de 
1382. en tienipo de sisma". Larerme (ivobieso catolona. Volum 11 [19761) tanibé indica aqucsta data 
de la seva elecció. La data és també citado pcr Monsalvatje (U Obispado de Elnn. Tom l. Volum X X I  
de Noiicias históricas [19111). Descatllai fou abst de Ripoll entre els anys 1383 i 1408, encara que 
fins a la moit dcl rei Pece ( 5  de gener de 1387) no va poder exeicir la scva autoritat com a abar dci 
rnonestir de Ripoll, ja que el monarca, els anys 1386 i següents "va ocupar I'abadia i va tancar a 18 

presó I'abat eiegit pel monestir" diu I'sbaciolo@ glossat, que afegein que Descatllai "pei ra6 de la 
defensa drls drets del moneitii va seicitat i capturat pei &ti Pere, i va podel. fugit-ne niiiiiculosainent 
i va anar.se'n a Grecia". Cabariologi glossat de Ripoll diu que aquesi abat To~deni per viginli sep. 
rem annos exritit obbos usque od nnnum 1408 ("En fi. va ser abat durant vint-i-aet anya, fins al 
1408"). A i ro  és cl que indiquen el DHEE, Plsdevall a la GECi CR. Villanueva ind ia  la seva elecció 
a la morr de Besota el 1383 i que fou abar, en retornar del seu enili grec, finr I'any 1408. L'abaciologi 
glossat de Kipoli indica que tandeni pe i  viginli seplern ontios exlilit abbos usque cid nnnum (-En fi, 
va ser nbat durant vint-¡.se1 anys iins al 1408). Cabaciologi gloasat de Ripoll indica que Demtin epis- 
copus Elnesisi d posten Gerundensis ("Dcsprés va ser bisbe d'Elna i més tard de Girona") i que "fue 
prumuvida al obispado de Elna. y luego en el mes de octubre dei mismo a M  sl de Ceiana por 
Benedicto IY. Eubel confirma Ics dares exactes, el 24 de setembre de 1408. Els episcopologis de 
Pladevall a GECi CR indiqucn quc Descatllaifou bisbe d'Elnu. La GCC, en la biograiia d'aquest vbar 
ripoll&s, indica, iguulment, que posteiiorinenr Lou bisbr d'Elna i de Girons. Descatllai fou efectiva- 
mcnr, primer, bisbe á'Elna, nomenat VI papa Benet X l l l  el 24 de retcmbrede 1408. Pladevali, en ci seu 
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Pere de B a t e t 7 3 .  

-abat intrús de Ripoll (20 de juliol de 1 3 8 6 - 1 3 8 7 7 4 ) .  

epicopoiogi d'Elna, indics sols I'uny 1408 com I'any del se" carrec Cam a bisbc d'Elna. Flórcz sols 
indica nbreviadamcnt que 10" bisbe de Girona. Eubel conl ima les dates cnactes del se" pas pcr 
Girona. el 19 de desenlbre de 1408. Per la se" de Girona fau nomenat en el curs del Concili dc La 
Real, oo Descatllar "scellait certains dacuments du seing de ses armes abbariales. 11 déclarait qu'il ne 
oossédait Das d'autre sceau" (Laremel. Fou bisbe de Giiona des de I'anv 1409. on va oendre noses- 

Ripoli indica que rundem quinto modii unno Dontini 1415 in media nocle obiir in Christo opud 
Aienliom, e! in copi:uio gradus ecciesioe srpu1:us es: C'fins que el cinc de maig de I'any 1415, a la 
mitjanit, va morir en la pnu de Ciial a Val&nciu, i esti entcrrat al capilol. a Pescala de Yesglésia"). 
Pellicer seroeix les indicacions de I'abaciolosd elossat. arnb la mcnció oue VB nlorir "u la edad de 6 0  " " 
años". La data de Pany és corioborada per Villanueva 1 Eubel. En el Necrologi de Ripoll hi  ha un abat 
Raimundus que va morir el kolendis maius u VI norias moius ¡?l. 

73.) Aqucst monja nomenat maniin I-esponsable del monestir de Ripall pcl re1 Pere, 6s cognominat com a 
Betet o Rtitet. pero alhoro vnomenat cotn a Fiancesc 1 com a Pere Yepes, Argaiz, Flórer i el DHEE 
no indiquen aquest nom. L'abaciologi glossat de Ripoll I'anomena com a fray Pedro de Betet. 
Villanuew indica el nom de Fi Pece de Betci. Pladevall i CR Panamenen Francesc Beiei. La biogra- 
fis de Rarnon Descatllar a la GEC I'anomena Pere Kaiet. Peliicer I'anomena com a Pedro (1873) i 
Francisca ilatct (1878 i 1888). Monsalvalje i'anon~snn tambi' Pedro Bstet. 

74.) Yepcs, Argair i Flórei no mencionen aquest monjo n i  cap data. L'abaciolo@ glosset de Ripoll di" que 
"en su ausencia [de Descatllai] el mismo rey [Pere el Cerimoniósl con su real cédula dada en 
Barcelona a 20 de julio de 1386 presentó a estir abadiv a un tal fray Pedrode Betet, y tomó possesión 
de ella según lo  acostumbrado". Villanueva tarnbé indica I'any 1486. Pclliccr di" que Betet va govei- 
nar I'abadio durvnt Perili de Ramo" de IDescatilar i que íou nomenat pcl Rci el 20 de juliol de 1386. 
seguint lil per randa Yabaciologi glossut. Monsalvatje diu quc el rei Pere, "can célula dada en 
B~rcelonti u 20de Julio del año 1386, nombró para ia rbadiil a Pedro Batet". Pladevali i CK col-loquen 
cl se" govern. en el seu ablcialogi de Ripoll, mi re  els anys 1386 i 1387, que es corrcsponen ikmb cls 
anys d'exili grec de Descarllai. 
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36 ABAClOLOGl DEL MONESTIR DE RIPOLL. 

MARC DE V I L A L B A 7 5 .  

-abat de Ripoll (25 de setembre de 1408-10 de mar$ de 1 4 0 9 7 6 )  

75.) Yepes, Argaiz i Flórez I'anomenen Marcas de Villalva. L'ubaciologi glossat i'an 
Morcus de Vilalbo. Villanueva, Pellicer i el DHEE canvien sois una Iletra: 
Pladevali i CK I'anomenen Marc de Vilalba, mencionan1 que dcspiés fou el primer abat de 
Mantsniat. Albareda I'anomena Marc de Vilalba. Cebria Uaraut. en el seu abaciolagi de Montsetiat 
per la GEC, el cognomina també com de Vilalba. Alguna rrlació d'abats montaerrvtins I'onomena 
Marcos de Villslva (DHEE. Volum l i l ) .  

76.) Yeprs no ~ol. loca cap data i sola d iu  que "parece este uno que después fue Abad de Moaerrate". 
Argaic di" que "este fue Abad de Ripoll, y prior de Monsenate, hasta el año de mil quatiocientos y 
diez, en que Benedicto X l i l  levantó en Abadia la saca de Monseirate, y la dcsmenbi6 de Ripoll, 
hszicndol8 libre y essenta". Flóiez indica que Vilalba fou abat de Ripoll entre 1408 (nomenameni de 
Descatllar com a bisbe d'Elna) i 1409, "la obtuvo solo un año hasta el de 1409 en que pas6 a ser el 
primer abad de Santa Mana de Montseirote, que hasta esta época fue solo priorato del de Ripoll, y 
ahora ion In autoridad de Bcncdicto X l l l  (Luna) se hizo independiente. y erigió en abadía". 
L'abociologi glossvt indica la data di: 1409 i que fou eleite "por el mismo Papa Uenedicto 13 hallán- 
dose en Peipiñán al concilio por ser vicario general y camarero de este monasterio en 25 de sep. 
ticmbic dc 1408.  6s digne de copiar e1 que di" I'abaciologi gloasat sobre Vilalba: "va sal.licitai del 
Sumne Pontífen que paasés de piiorat a abadia; i tot seguir va abtcnir L'enempci6 del dit prioral, tilnt 
en el cap com en els membres. Aquesta exempció es va sol.licitar callxnt la veiitat i amb inanifesta 
mentidsi senscque hi tingués audiencia el monestir de Ripoll, del qual depenia in>mediaiumenr. 1 fins 
avui dia el monestir de Montseiial paea les prnrians de fe" al monestir de Ripol!". Es un inoment ~. . 
important de la vida del monestir i que cal cntendre en el msrc i el clima del Cismf. Villanueva indik 
ca que sol3 "la obtu\,o solo un ario hasta el de 1409 en que pasó á ser el primer abad de Santa Maríu 
de Manserrate". Pellicei indica Irs dates de 1408 i 1409. El DHEE menciona les niires (amb una 
segura errada d'impremta en indicar 1408~809). Plvdevall i CK mencionen el iet quc després fou el 
piimeiabat deMontseiiatVilalbu fa" efeitivament el primer abat independent de Montserrat (1409- 
1439). Albareda diu que el 10 de marc de 1409 el Papa Uenet X l l I  va etigit. Montacrrat com a aba- 
dia independent. Vegeu Cebria dcVilaiba: GEC. Volum 10 (1977). p. 278; i CR. Volum XI: E l  Bagcs. 
El paper politic de Vilalba no és gens desdenyiible ja que fou 106. i 165. presidenr de la Geneialilat 
de Catnlunya (1413 i 1431). Vegeu quadre "Diputots de ia Generalitat de Calalunya (1359.1714) a 
I'entrada "Calalunya" de la CEC. 
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BERENGUER DE RAJADELL 1 DE B O I X A D O R S 7 7  

-abat de Ripoll (Anys 1409-141078). 

DALMAU DE CARTELLA 1 D E S P O U 7 9 .  

-abat de Ripoll (31 d'octubre de 1410-1 de desembre de 1 4 3 9 8 0 ) .  

BERTRAN DE S A M A S Ó 8 1  . 
-abat de Ripoll (16 de gener de 1440-17 dc juliol de 1 4 5 8 8 2 )  

77.1 Yepes paila de Verégario de Rafddel. Argaiz menciona Rerenguel de Rrifadrl. Flóriz I'anomcna 
Berengaiiode Rafadel. Cabaciologi glossat l'amomenn. en Itati, BeiengoriusdeRejudello. Villanueva, 
Pellifer i el DHEE cl citen com a Berengucr de Repadcll. Plsdcvail indica Berenguer de Rajsdell i de 
Boinadors. 

78.1 Yepes menciona la data de $410. Aigaií menciona que 'aviendo sido primero Prior de Santa Marin 
de Meya, hasta el de mil trcrcientos y noventa y nueve. y luego Abad de San1 Culgar del Valles, le 
dieron la Abadia dc Ripoil". scnse iap data. Flóler n~enciona la data de 1410. Cnbaciologi glossat i 
Villanueva diuen que va morir l'any 1410. Peilicer col.loca les dates de 1409.1410 pera diu que fou 
nomenal pcl Papa Luna I'any 1410, en que va morir El DI-IEE menciona la data de 1409. Pladevall 
col.loca les dates de 1409-1410. 

79.1 Yepes, Aigsir i Flórrcz parlcn d'un Dtlmacia de Clittiliano. liabsciologi glossat, en llati, I'anomena 
Dolmatiur de Caniiiano. Villanueva, Pellicer, hlonsalvatje i el DHEE indiquen el nam com a 
Dalmacio de Caitellá. Pladevall indica el nom cornplert d'aquest abai com a Dalmau de Canella i 
Dcspou. 

80.) Yepes, Argaiz i Flórez mencionen I'any 1412. Flórcz menciona que va morir el 1412. Cabacialagi 
glorsat també menciona 1s data de 1410 i que va morir el primer de desembre de 1439. Pellicer di" 
que fort nomenar per Benedicre Xlll (Papa Luna) el 31 d'octubre de 1410. Pcllicer indica les dates 
de 1410-1439 i que va morir L'l de desembre de 1439. El DHEE menciona que va morir el 1439. 
Pladcvall indica que havia esta1 anteiiorinenl abat de Saitla Maria d'Amcr (1403-1409) i de Sant 
Cugat del Vnlies (1409.141 5 1  i col.loca el se" abadiat entre 1410.1439. De la importancia del seu 
paper politic n'és moslra que fou el 13e. presiden1 de la Geneialitat de Catalunya (1423). 

81.) Yepes, Argaiz i Flórez pailen d'un Bertrando de Maneione. L'abaciologi glossat de Ripoli I'snomena 
en ilati Bernadus de Somosó o Bertrandus o Bernordus de Montione o com a Berrrnndo de Snmusó. 
Villanueva i el DHEE I'indiqurn wm Bernardo de Samasó. Pcllicer esciiu el scu nam com a Bertrán 
de Sa Mas6 o Somasó. Pladevall indica el nom de Beitran de Samasó. 

82.) Yepes, Argaiz i Flórcz mencionen la data de 1455. L'abaciologi glossat diu que aquest tienta-tiese 
abat de Ripoll va oiuptii el se" ~arrcc  I'nny $440, elcgit pels monjos el '"16 de enero de 144iY, elee. 
ció confinnada pel "concilio de Rasilea de 17 de marzo"de1 niateir any, i després pel "Papa Eugenio 
IV el 14 de sbril de 1440.  SÓn iniormocions que ieculi eractament I'eliicel- Villanueva indica que 
iou "electo por los monges durante el cisma de Dasilea a 16 de Enem de 1440 y confirmado despues 
por el papa Eugenio IV". Del seu destscat papei n'és mostia que fou el 22e. piesident de la 
Generalita! de Catalunya (14491. Segons I'abaciologi glossat i Pellicer, Samasó vil moiir a Cjpua 
(Italia) el 17 de juliol de 1458. Pellicei indica, en els scus abaciologis, contradient el iext, que la fi 
del see abadiat lo" I'any 1456. El DHEE menciona la data de 1410 i, de la seva moit, 1458. 
Sobrequés també $'equivoca quan diu que "l'abet de Ripoll. Beitan de Sainaró. mor! a Capua, pel 
juny del 1458. pocs dies nbans que el rei ti qui s'adrecsua en ambairada" (Santiago i Jaumc 
Sobrequés: Lo Guarro civiicnloionu dei segicXV [19731. \blum l. p. 122). El rei Alfons havia inoit 
el 27 de juny de 1458. O sigui, Samaso va morir dies després dcl rci. 

8: 
49 



38 ABAClOLOGl DEL MONESTIR DE RIPOLL. 

NARC~S DE MIQUEL83. 
-abat de Ripoll (26 d'agost de 1458- + 5 d'abril de 1 4 6 0 8 4 ) .  

83.) Yepes, Aigaiz i Flórez parten d'un Narciso, scnse cap cognom. Labaciologl glossat parla, en llnti, de 
Norcisus Miehaeiis. Villanueva i el Diccionario de Historia Eciesidslico de Espoñn indiquen Narciso 
Miguel. Pladevall L'anornena Narcis de Miquel. Pellicer castellanitza el seu nom com a Narciso 
Misel .  

84.) Yepes, Argair i F16rez mencionen la data de 1460. Segons L'abaciologi glossat fou nomenst abat de 
Ripoll per Calinto 111 (Aifons de Borja) 11455.14581) el 26 d'agost de 1458, Va morii ernmetzinat, 
8 Gironu, el 5 d'abril de 1460. Villonueva i el DHEE no donen rap data. Pcllicer indica les dates de 
1458-1460. Pladevall indica també les datci de 1458.1460. 
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ANTONI LLAGOSTERA 1 FERNÁNDEZ 39 

Abats comendataris. 
RODERIC DE BORjA 1 ESCRIVA~~.  
-abat de Ripoll (21 d'abril de 1461-11 de novembre de 1463). 
Posteriorment bisbe d'urgell (promogut el 27 de novembre de 1467) i de 
Barcelona (promogut el 11 de desembre de 1 4 7 2 - 1 4 7 8 ) 8 6 .  

85.) Yepes, Argsir i Flóiez no mencionen aquest piinier abat comendatati. L'abaciologi glossat de Ripoll 
parla d'un abat cardenal Valentin de Boda i di" que "después Papa con el nombre de Alexendro 6." 
(Nota maoinal d'una altra m&, a la copia dc 1754, srgons indica hlasiaiella). Villanueva, Pellicer i 
DHEE an&cnen aquest primer vbat comendatari sois com a Rodrigo de Borja; i Pellicer, seguint 1%- 
bacioloei elosal. artiba n confondte'l amb el seeon Paoa Borria. Alerandrc VI. Pladcvall amdia la " " u . -  
informació amb el segon cognom, donant aixi una valuosa infomoció per no confondre aquest 
Rodeiie de Borja amb el Pepa Alexvndre VI, Roderic de Borja i Borja. Miquel Batllori a la GECens 
infomnquiaquest abat ripolles era oncle del futur papa i, segons el DHEE, "primo hennano. nepos, 
del cardenal Rodiigo de Borja, el futuro Alejandro VI, con quicn se Ic ha confundido fiecuentemen. 
te". L'abat Borja de Ripoll és, doncs. un cosí gcin>A del futui Papa. Eubel, en parlar del nostre bisbe 
d'Urgell di" nepos dni. Vicecunceil., abreviatura que cal interpretar com que era cosí gema o oncle 
del vicecancellei d'aleshores, que era efectivament el futur papa Alenandre VI. 

86.1 Yepes, Aigaiz i Flórei, com ja hem indicat, no mencionen aquesl primer abat comendatnri. Fou 
nomenat abai de Ripoll, segons I'abnciologi glossst de Ripoll, text que segurament va seguir Pellicer, 
el 21 d'abiil de 1461 pel Papa Pius 11 (1458-1464). Villanueva i el DHEE indiquen que fou abat fins 
I'any 1463. Segons ~ellicer, ¡'I 1 de novrmbrede 1463 iou subrtituit pez Andreu devilar L'abaciologi 
glossat de Ripoll indica que @som obtinuit usque ad annum 1463 ("i la va mantenir Ll'abadial Rns 
a I'any 146S'). Pladevall indica les dates de 1461-1463. L'abaciologi gloarnt di" que squest abat era 
cardenal vice-cancellec ja  que diuen que Sou el futur Papa Borgia. Villanueva també di" que fou car. 
denal. peri, sense cap mes prrcisió. Pellicer creu que aquest abat fou el futur Papa. Plndevall a la GEC 
diu que aqucst Roderic de Borja. cardenal i vice-canceller papel, iou després bisbe d'Urgcll 1 de 
Barcelona. Cal dir que el nostre Roderic de Borja no Sou ni cardenal ni "ice-cancellei papal, sol3 bisbe 
d'Uigell i Barcelona. Eubel no el nienciona. Roderic de Borja i EscrivA seria posteriorment bisbe 
d'Urgell (1467.14721. Segons Eubel. lo" promogut bisbc d'Uigell el 27 de novembre de 1467. 
Miquel Batllori a la GEC ens informa quc aquest abat fou bisbe d'lirgcll. L'abociologi glossat i 
Pladevall s la GECdiuen que aquest Roderic de Borja, abat comendatari de Ripoll, fou després bisbe 
d'urgell i de Barcelona. El bisbe d'Urgell Borja fou iisslladiii a Barcelona, I'I 1 de desembre de 1472, 
d'on fou bishe emre 1472.1478. Scgons el DHEE (Volum 1 L19721. PAg.: 108) ''en 1472 Sué desig- 
nado obispo de Barcelona por el papa Sixto IV, a instáncias del Rey de Aiagón luan 11, el cual obra- 
ba por inspiración del cardenal Rodiigo". Borja ve morir. segurament, I'any 1478. Sols saben, que el 
següent bisbe de Barcelona, Gonzalo Fernández de Hcrrdis, fou piomogut el 27 de novernbre de 
1478 per obitus apud sedern apostalicom (Dada entreta també de DHEE, que sobre la base del se" 
nomenament com a prior I'any 1476 di" "aunque conservó poco tiempo estc cargo. Su muerte acae- 
ció dos anos después". A I'episcopologi de Barcelona del DHEE. (Volum 1 (1972). p. 192). tampoc 
no es precisa la data de le seva mort, 1478. Miquel Batllori a la GEC iambé diu que I'abat ripolles 
seria despiés bisbe de Barcelona. 
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Garcia jiménez de Cisneros. 
-abat reial, no reconegut ( 1 5 0 3 9 ' )  

reial. Finalment va morir el dit cardenal I'any 1505, i el rei va imposai segrest a favor del dit 
Frederic). Una nota, en castclla, de I'abaciologi glosset fa cl següent aclariment: "Después de lamuer- 
te del citado Desvilar el mencionado cardenal Borja, hecho ya Pepa con el nombre de Alenandro VI, 
se aoiooió otra VEZ de esta abadía. v la renunció a favor del cardenal Escanio Mana Esforcia, quien . . 
pcrcibló sus rcntas denominándose abad, sin embargo que el rey don Fernando la presentó a don 
Fedrique de Portugal pretendiendo ser de su real patronato". Pero l'abaciologi glossat de Ripoll diu 
també que a le mar1 d'Sforu. Loris va reclamar l'abadia de Ri~oll i "sed dmuo fui! imposilum 
sequeslrum per dictum regem (Pero per segon cop dit rei imposa el segrest)". 1 de nau, que "quo 
defuncto diclus Fcderinis possedit obbotiom podfiec, el cum esse1 provisus de episcopalu de 
Chalaorra renunliovil obbatiom infavorem obbnlis Muntis Serrori Garciae de Cisneros (Un cop mort 
Loris, el dit Federic va pendie possessió de I'abadia pacificament, i quan van proveir.10 si bisbat de 
Calahorra va renunciar a I'abadia en favor de l'abat de Montserrat Garcia de Cisnerosf. Villanueva 
no dóna cap data i el DliEE col-lou un interrogan1 en lloc d'una data. Pellicer eol.loea el se" aba- 
diat sola entre els anys 1406 i 1407 (1872) 0 1407 (1878 i 1888). Pladevall indica les dates de 1490- 
1504. Colombás, en la seva biograiia de Garcia de Cisneros di" que Rodenc de Borja va resignar I'a- 
badia de Ripoll en favor de Fadiique de Portugal el 20 de desembre de 1490, peco Rodeiic de Borja 
va morir el 1478 (?). Pelliccr diu "a la muerte de Sforcia en 1505, mandó secuestrar las rentas de la 
abadía en favor de Federico hasta que, (con motivo de su promación al obispado de Calahorre) abdi. 
có en fevat de Garcia de Cisncms". Si fem <as d'aquesta indiiació. squestii data és. doncs, la que 
podricm indicar com de fi del se" abadiat a Ripoll. Yepes i Flórez mencionen que aquest abat fou 
arquebisbe de Saiagossa. Argaiz que fou bisbe de Calahorra, Segovia y Sigüenza i arquebisbe de 
Saragossa, en un ordrc corrccte. Sabem, per Colombir i corrobora1 per Eubel, que Fredeiie de 
Portugal fou norncntt bisbe de Calahorra el 5 de maig de 1503, on va prendie possessió el 30 de 
descmbie. Quen Frederic de Portugal fou nomenat bisbe de Calahorra. Eubel en una nota di": 
Monosleiium de Rivopullo Ordinis s. Benedicli dioccesis Vicen. per ipsisus Fed resignotio vocana 
conced in comm. Alfonso de Arog aepo. Caesoroug. A contiiiuació, el 22 de desembrc de 1508. fou 
nomenat bisbe de Segovia. Com hcm visi, I'abaciologi glossat indica que fou bisbe de Sigiienza. 
Eubel indica que fau nomenat el 20 de juny de 1519. Finalment, fou nomenat arquebirbe de 
Sarngossa el 23 de fcbrer de 1532. Fadriquc de Portugal fou lloctinent del piincipat de Calalunya 
entre 1525 i 1539. sota el iegnat de I'emperador Carles V. Frederic de Portugal va morir el 15 de 
gencr de 1539 esscnt comendatari. Els nomcnamrnts papals i reials van provocar una doble linia d'a- 
bats, la qual cosa provoca un ceit desgavell. 

91.) Yepes, Aigair i Flórec no indiquen en el seu abaciologi aquest abat. L'abeciologi glosrat indica que 
marr Loes, Frederic va prendie possessió de¡ monestir i qunn van proveir-lo amb el bisbat de 
Calahorro va renunciar en favor del reformador i abat de Montserrat (1499-1510). Pellicer parla 
d'ell, pr6 no el col.loca enel seu abaciologi. És un abat de nomenameni reial norefonegut oesmen- 
tal a molts dels abaciologis. Encara quc el Sacre Col-legi no va aprovar el nomenament. crci que cal 
considerar Cisneros en un abacialagi de Ripoll. Colombás, en la seva biografia de Garcia de Cisneros 

- - a~~~~~ ~ ~~. ~ ~ . , , . . , . 
Colnmbás: Un reformodur benedictino en tiemoo de los Rnies Caldlims. Gnrcio limdnei de Cisneros. ~~~ ~~~ 

Abad de Monlserrot (1955). p. 351-353). Colombás interpreta que "según un historiador de ésta, 
resignó el comendatario en fray Garcia de Cisneros; pero no aprobó tal proceder CI colegio cerdena. 
licio, el cual nombró como sucesor dc don Fadtique de Portugal al cardenal de San Clemente, laime 
Seira; disgustado Fadrique de Portugal por el desaire del Cisncros. renunció entonces a favor de don 
Alfonso de A~agón, arzobispo de Zaragoza, quien, protegido por su padre. Fornando el Católico, 
intentó causa formal contra el cardenal, no concluyéndose el litigio hasta el año 1517. Al dccii de 
Argaiz, antcs de resignar la abadia nombró don Fadrique a Cisnems, según se lo hobis prometido al 
monarca, su vicario general in rpirilu~libus el lempor~iibus. Pero la actuación de nuestro abad en 
iodo este negocio, coodenado al fracaso, nos es cnleramentc ignota". 
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Tombs del cardenal ''Slorra" 
Santa Maria del Popolo (Roma1 



ASCANl MARIA SFORZA DE ~ 1 ~ ~ 9 2 .  

-abat de Ripoll (Anys 1504- t 27 de maig de 1 5 0 5 9 3 ) .  

FRANCESC GALCERAN DE LLORIS 1 DE B O R j A 9 4 .  

-abat de Ripoll (Any 1506- + 22 de ruliol de 1 5 0 6 9 5 ) .  

92.) Yepes, Argaiz i FIórcz no mencionen aquest abat comendatari. En el cas de Plórcr. la seva Ilista no 
arriba fins I'any 1501. L'abrciotogi glossat de Ripoll I'anomena en ilati com a Scknni Morio Sforcin 
i com a Escmio Mario Esfircin. Villanueva, Pellicer i alguna relacid d'abats ripallcsos casteilanitzen 
ei seu nom i cognorn com a Ascanio Maiia Sforcio i no mencionen. com fa Pladevall, que fas carde- 
nal. i de Mila. 

93.) )a hem mencionat que Yepes, Argair i Flhrez no donen cap data d'aquest abat. L'abaciologi glosrat 
de Ripoll diu que era cardenal del diaca Maree1 i que la possessió ripollesa ii fou otorgada pel Papa 
Alersndre V i  (que segans I'abaciolagi giossat fou abat de Ripoll). En no haver mencionat l'antcrior 
abat, Pellicer diu que el seu abadiat va durar des del 1490 al $505 a la mar1 de Vilar Sforza era car. 
denal, elegit, com indica Eubel. el 17 de mar$ de 1484 pel papa Sixte I V  (1471.1484). perd no cons- 
ta que ho fos de Sant Marcel; si en canvi de Sant Vito i Madest (vegeu Eubel). Pero a més a més, era 
birbc comendatari de Crcmona (It&iia), nomenat el 15 de gener de 1476, de Novara (també a itblia). 
nomenat el 25 d'octubre de 1484. doriau (Hongtia), nomen81 el 31 d'agosi de 1492, Peraro (igual- 
ment e Italia), nomenat ei 1488 (Vegeu Eubel). Fou també prior comendatari de San1 Pere de 
Casseires (1504-1505). Pladevall indica correctament que aquest abat comendatari era cardenal. 
Eubel diu que va morir el 27 de maigde 1505. Pladevall di" que fou abat comendatan de Ripall entre 
1504-1505. Villanueve i DHEE donen sols la data de 1505. L'abaciologi glossat menciona enpiessa- 
ment que Sfoiza "percibió sus rentas denominándose abad. E l  cardenal Sforza va morir a Roma el 
27 de maig de 1505 i esta enterrat a Santa Maria del Popolo, en una remarcable tomba renainentis. 
la. obra d'Andrea Sansovino (1467.1529). 

44 Ycpcr nu i:.%rlc[\ .1 ~ 4 ~ e . i  ~ h l l  I.,~i~.l..,> ,i,:# ,.t:>.,.sl dr. K1p.11 1 ,ni>iiirnl en .loti I I i i > 1 ~ . ~ ~ . & >  !., L ir., \ iil.ii>ui.r i 11111.1 i n ~ < ~ n i i n t r n r .  nom d d q ~ e , i  ano! . . i ~ i ~ i J a i : ~ r .  dc Kirdl l  Pcl1i.o , l a l a  
8 18d8. .i,icl ~ n i i r j  C I  :<.u niin .vi,, i i.,ii.i\.~ .¡L. i .,rii l'l.,.ii.,.~l inJ4.3 rrlnic.; dc i icris 

95.) Aqurst abat comendatari té una liarga liista de carrecs eclesiastics: havia estat bisbe de Terni, a 
I'Apulia, provincia de Bari (Italia). entre 1498 i el 31 de mnig de 1503. La GEC, en la reva biogra- 
fio, indica squest fct amb le data de 1503. Pasteriomcnt fou bisbe a Elna lpromogur el 6 de setem- 
bic de 1499 i fins 1506). havent renunciat a l'anterior bisbat, segons DHEE. o, segons Pladevali, 
I'any 1499. Pladevall indica que fou bisbe d'Elna fins 1506. A Elna ve ocupar el lloc deixat vacant 
per Cesar Borgia. Els autois d'Espoño Sagrada també mencionen que fou bisbe d'Elna. Posterioment 
fou nomenat cardenal diaca de Santa Sabina, basílica cardenalida del mont Aventí de Roma [pro- 
rnagut el 12 de juny de 1503, segons Eubel] pel papa Alexandre V I  (1492-1503). Pladevall mencio- 
na que Loris era cardenal en el se" abaciologi. La DffEE indica correctament la data de la seva pro- 
moei6 a cardenal. L'abaciologi gloasat de Ripoll di" que era riruii Sonclac Sobinae dinconus urdi- 
nolis ("cardmai del titol de Santa Sabina"). Els autors d'Españo Sagrado diuen que fa" "Cardenal 
diáwna". L'abaciolagi glossar de Ripoll indica que era diaco cardenal del titol de Santa Sabina i que 
va reciamar I'abadia pero no n'obtingué la passessió pel segreat que imposbel iei. Loris fou Patriarca 
de Constantinopla (elcgit el 9 d'agost de i 503),"vicesecretario y tesorero generaldel Papa Alejandro 
VI" i, finalmeni, caidenal diaca de Santa Maria la Nueva (promogut el i 7  de desembre de 1505). El 
DHEE indica que el 17 de descmbie de 1505 fou nomrnat cardenal de Santa Mana la Nueva o Nova, 
església romana méa coneguda com n Santa Froncesca Roinana. Els outors d'Esptñn Sagrada indi- 
quen que fou Patriarca de Constantinopia i que iou 'uice-secretario y tesorero general del Papa 
Alejandro". Cal dir, pero, que seguint les indiwciana d'Eubel ("el. Elnen., Valentin. e l  Dien.. 
Cortonen., interamnen., aep. Tranen'7 podrm dir que fou a mttés bisbe comendatan de lntemnen 
(Terni), promoeionat el 4 de desembre de 1504, de Valence. Coitone i de Tmni, promogut el 9 d'a- 
gost de 1503. Totes aquestes datea es tioben en Eubel. L'abacioiogi glossat i Pellicer indiquen que va 
morir rcnre prendrc carl.ec de I'abndia de Ripoll I'any 1506 i no i'any 1503, com indica Espono 
Sagrodn. Exactament, el 22 de julio1 com corrobora Monsaivatje en parlar d'aquest bisbe d'Eins. Els 
autors d'Espoñn Segrado sobre la base de certes infomacions bibliografiques, diuen que "fuc ente- 
rrado en la basílica de Sant Pedro". Va m o r i i  segonr Eubel, el 22 de julio1 de i506. 
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Segell del bisbc d'Elna (1499-1506): Francesc Galieran de Lloris i de 
Borja, abat camendatari de Ripoll (1506). A les dues fornícules hi ha 
dues imatges de les patrones dl lna,  un escut borras que no es pot 

apreciar i una llegenda on es llegeir "Loris' Ertiet d'un deis volums 
de Noiicios hist6ricas. de Monsalvaige. 



JAUME SERRA 1 C A U 9 6 .  

-abat de Ripoll (Anys 1506- t el 15 de mar$ de 1 5 1 7 ) g 7 .  

96,)Yepes i Argaiz parlen d'un Clemente, Prebytero Cardenal del titulo de San Clemente. L'abaciologi 
glossat indica, en llatí, locobus cordinolis Soncli Clernenlis. \'iIlanueva snomena I'nbat que va seguir 
Loris coi" a laime cardenal de San Clemente. Pellicei anomena aquest abat comendatari de Ripoll 
laime (Cardenal de S. Clemente). Eubel parla, en Ilatí, de locobus Serro. Pladcvall parla de lauine, 
cardenal de Sant Climent. El DHEE indica amb un inteirogant el nom d'aquest abat comendatari de 
Ripoll, al qual anomcna Jaime cardenal de San Clemente. Com podem veure en tats els abaciologis 
de Ripoll, no consta el nom iomplert d'aquest abat comcndatan de Ripoll. Sobrr el nom i coguoms 
complerts d'aquest laume Scira rxisteixen versions una mica diferenciades. CebriB Baraut, en I'epis- 
copologi d'Elna i I'abaciologi de CuixB, I'anorncna laume Seria i laume de Sern. Monsalvatge en el 
seu abacioloni de CuixB i cn i'eriiscoiiolopi d'Elna I'anomena laime Serra. El UHEE diu que "se&" . . .  
Bujanda, era hija de Bartolomé Scrra y juma Boja, hermana de Calinto 111. Ell signava laime Serra 
i Cau. 

97.) Aquest personatge té una llarga tislcctdria eclesiBstica, lligada com Loris, als Boigia. Eubel fa un 
repBs bastani compleri de la seva trajectoria. D'origcn valcncia, fou arquebisbc d'oristany (Arborcnl 
(Sardeiiya) (11 d'abiil de 1492-15101, elegit cardenal preven de Sant Vidal Ipromogut el 28 de 
setenlbre de 1500, scgons Eubel]. s continuació de Sant Climent [promogut el 28 de juny de 1502, 
segons Eubcll i iinalment obtingué el tílol de bisbe d'Albanen [promogut el 20 de gener de 1511, 
segons Eubel]. Hi ha un rerrat de Jacobo Scma a Biogri>fio eclesirirticn (Volum XXVl (1865) PBg.: 
972. La biografia de lacobo Serra a Biogrofia eclesidslica di": "Después de esto Alejandra VI le nom. 
bró en 1496 vicario de Roma, y en 28 de Setiembre de 1500 Ic publicó cardenal sacerdote de San 
Clemente. y se& otros de San Esteban del Monte Celio, y aun de San Vital, según Ciaconio" i "que 
"tuvo sucesivamente 10s títulos eaidenalicioa de San Vidal (1500). San Clemente (15021 yobispo de 
Albano en 151 1". Segans Monsalvatjc: "A 28 de Septiembre del año 1500, el papa Alejandro VI lo 
nombra cardenal presbiteio con el titulo de San Clemente, y fue llamado el cardenal de Arbórea. A 
5 de Septiembre del año 1506 tomó posesión, por procurador, del obispado de Elna". Pero si seguim 
la nota bibliagrafica del DIIEE, que cita Eubel, es pot comprovar que l'ordre és i'indicat anterior- 
ment: nomcnat administrador i comendatari de diferenta bisbats i monestirs: ho fou d'Etna (5 de 
setembre de 1506-1513 o 1517?1 i de Sant Miquel de Cuixa (1507-l j l l ) .  Monsatvarje, en citar-lo 
en el seo episcopologi d'Elna, ja deia que el bisbe laime Serra, entre els seus eBrrecs, va tenir en 
"encomienda las abadlas de Santa Maria dc Ripoll y San Miguel de CuxB'. Posteiiorment. en parlar 
de I'abaciologi de CuixB, no s'erpiessa amb tanta contundhcia. ja que sols di" que va actuar d'ad- 
ministrador del moneitir de Ripoll. Segons les notes d'Eubel també va tenir en comenda els mones- 
tirr italians de "S. Bcned. de Gualdo d. Nucerin" i "S.Michaelis Fornicar O. Coelcsl. Vulteinnen". 
Com diu la biografia de la Gran enciclopadio cnlol~no fou també bisbc comendatari de la llunyane 
di6cesi de Link6ping. a Suecia, nomenat cl 3 de setembre de 1501. Segons Monsalvatje: "A 5 de 
Septiembre del año 1506 tomóposesibn, por procurador, del obispado de Elna". Fins ara, en cap dels 
abaciologis de Ripoll no consta el nom conlplert d'aquest abat comendnlari de Ripoll. Segons 
Monsalvatje: "Concluyó este litigio, conviniendo en el año 1517 en que nueslm obispo de Elna 
renunciara a favor de Jaime de Rich, como lo hizo, reservándose una pensión anual" A més de 
Monsalvatgc, García M. Colambás, en la seva biografia de Garcia de Cisneros, diu que el cardenal 
de Sant Climent, Jaime Serra, fou un dels abats de Ripoll nomenats pel col-legi cardenalici. Confirma 
la data de la seva mort i de la fi del seu govern comendatan a Ripoll Eubel, Biogrfiu Ecleriástico. 
VolumXXVL (18651; i UHEE. Volum IV (19751. 
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Segell del bisbe d'Elna, iaume Seria i Cau. es  dividit en dos quarters: 
en el de la dreta hi ha un aibre, i en el  de l'esqueria un ilebrer ram- 
pant. La llegcndn no poi Elegir-se. Extret d'un dels volums de Noticias 
históric~r de Monnalvatge. 



ALFONS D'ARAGÓ~S. 
-abat de Ripoll (Any 1 5 1 5 ) 9 9 .  

98,)Yepes. Argaiz, Villanueva, Pellicer i DHEE no el mencionen en la seva !lista d'abats ripollcsos. 
Cobociologi glassat parla, en llati, d'un Alphonsi de Aragonio. Pladevrli Vanamena Alfons d'Aragó. 

Coialunyo iomdnica. Volum 1V La GaAtna.  Barcelona. 1990. p. 63: Plsdevall: Quadie"Abaciologi 
de Sant Cugat dels VallW a CEC Volum 13 (1979). p. 210. Villanueva (Viaje lilcrorio. Volum XIX 
( 1 8 5 0  p. 37) i Eduard iunyent: El moneslii de Sont loon de Icr Abodessrs (1976) el citen com a 
abat de Sant Cugat del Vsli&s com a Aifonsode Aragón, arzobispode Zaragoza, amb la data de 1508. 
Cabacialagi glossat diu que "el dit Frederic [de Portugal]. visi que l'abadia no traspassava a favor de 
I'abat de Montserrat va renunciar al se" dret en favor d'Alfons d'Aragó, arquebisbe de Saragossa. I 
despiés de no gaiies anys el dit Alfons per favor del seu pare, el rei, va citar el dit cardenel [de Sant 
Climent, jaunie Seira], el qual cardenal va fer un ecord amb el di1 Alfons, ja que ve donat accés a Ya- 
badia a laumc Dcrric. ioi reservani-se els mianvs d'una ~ensib". Alfons havia estar nomcnat araue. 
bisbe de  Saiagossa (piomogut el 14 d'ag&t dé 1478) (va morir el 24 de fcbrer de 1520). ~ & e u  
Diccionario de hislurin eclesidslico de es pon^. Volum IV 11975). 
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JAUME DE R I C l o o .  

-abat comendatari de Ripoll (Anys 1517-3 de julio1 de 1534 nomenat 
bisbe d'Elna [1534-1535110i. 

CLlMENT MAI 1 R O V I R A l O 2 .  

-abat comendaiari de Ripoll ( 1 5 3 6 - 1 5 8 6 1 0 3 )  

Vacant els anys 1586-1594 

100,)Yepes parla de Secobo Rieh. Atgaiz Panomena Jayme Rich. L'abaciologi glossat paria, en Ilati, de 
locobu Desrich. Villanueva india laume Rich. Pcllicer I'anomena laime dez Rich. El DHEE $'ano. 
mena laime de Rich. Pladcvall I'anomena jaume de Ric. 

IOl.)Ric fou ptioi comendatari del monistii de San! Pere de Casserres (1509.1530). Vegeu Carolunyo 
Romiini<:o Voliim 111- O~ona 11 (1984). p. 362. A més, procurador de i'abat del monestii de R'$poli 
(des del 1515). Villanueva diu que "ya io era en 1530, y lo fue hasta 1534". Pellicer coi.laca I'inici 
del seu abodiat I'any 1517 o 1528. Pladevall di" que era piacursdor dos del 1515, i abar ei 1517- 
1534. Que fou bisbc dSlna és indicnt per Pladcvall. Dcl seu pasa Elne, Eubel i Pladcvall: Quadri 
"Episcopologi d'tlná'a Gran enciciop8diu cntalnna. Voium 6 (1974). p. 546). en confirmen la data. 
Eubel menciona que fou piomogut bisbe d'Elna el 3 de julio1 de 1534 i que era "abbas mon. de 
Ripoll', i cn una nota que '"Se" Rivopullo O. s. Bon. diocc. Vicen., praesent. a Carolo imper (Lat. 
1600 C 272); qui iessit omni ju" super mon. Montis Aragonum ribi competenti ac liti in fav. loennis 
Quintana". 

IOZ.)Yeiepes i Aigair parlcn &un Clemente May liabaciologi glossat I'anamena. m Ilati, Clemens Mnii. 
Viilanueva, Peilicer i altres Yanomenen Clemente May Pladevall indica el nom complert d'aquest 
darrer abet camendataii de Ripali. 

103.lYepes indica:"nu se señala el año, perodiren que estuvo vaca la Abadia despues quecl la tuvo vcyn- 
te atios". Argaiz diu quelcom semblant. per6 afegeix "que dado fuesen Los inmediatos a la promo- 
ción de D. Jayme. seria pioveido Clemente el de mil quinientos y cioquenta y qustro, y alcanfa' la 
conilusion del ConcilioTridcntino el año dcrnil quinientos sesenta y tifr. en que sedecreto. que los 
Abades Comendatarior denassen las Abadias. o professassen la Regla de San Benito dentro de seis 
meses". Ilabasiologi glossst diu que era clergue i que va obtenir I'abadia en comenda I'any 1534. 
Villanueva diu que era abat en 1536 i que ho fou fins 1584, al menys. Pcllicer indica 1536.1576, El 
DHEE di" 1536-84?. Piadevall indica 1535.1586. 
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Abats de presentació reial. 
FRANCESC DE PONTS DE M O N T C L A R 1 0 4 .  

-abat de Ripoll (Anys 1594- t 3 de setembre de 161 1105). 

IOAN BENET GUARDIOLA 1 DE T E R R A D E S i o 6 .  

-abat de Ripoll (Anys 1612-1616 12 o 3 de febrer de 1 6 1 6 ] ) l 0 7 .  

1W.) Yepes, Aigniz, Villanueva, Pellicer i altres I'anomenen Francisco de Pans. Mabaciologi glossat Ya- 
nomena. en llati, Fronciwus de Pons. Pladevall indica Francescde Pons. Segons el dietari de Pujades 
era anomenat Pons de Montclar 

105.) Els abeciolonis fins ara ~ubl icats indicaven que entre 1586 i 1596. durant vuit anys, el caiiec d'a- 
bat del monestir de ~ i p i l l  va restar vacant i que fins 1596 no va ocupar I'abaciat ~ianccsc de Pons. 
Pero dades documentals ens indiquen que Pons ja era abat des de i'any 1594. Sals w l  veure Tobella 

, . . ,  
d'Agei [Aja (Cerdanya)]. Yepcs indicava l'any 1597 al costal del non, d'aquest obst Argaiz di" que 
"governava por el sño de mi l  quinientos y noventa y siete. Aqui acaba el Catalogo que remitieron al 
padieFr Antoniode Yepes. Vivin elde 1601". L'sbsciologi glossvt diu quc fou abol Ihny 1597 i que 
va morir mart i i  I'nny 161 1, el tercer dia de les idus de setembre. La menció de martir, segons 
Maicacella. sols és a la copia de 1754. ¿Seria mor1 l'abat durnnt els combats entre Peiot 
Rocaguinnrda i Trucafort de la tardor de 161 l ?  Villanueva di" que fou eleiie el 1597 i que va gover. 
naif ins 1611. Pellicer indica les dates de 1597-1600 (1872) i 1597-161 1 (1878 i 1888). E l  DHEE 
i Pladcvall tambédonen les dates de 1597.161 1. 

106.) Cabacioiogi glossat dc Ripoll I'anomrna, en Ilati, coma loannes de Gordiolu. Villanueva, Pujades, 
Pellicer, Monsalvatge i alties indiquen el nom d'aqurst abst com a Juan de Guardiola. TambS el seu 
nam és esctit simplement com a luan Guardiola. Altres escriuen loa" de Guilldiola. Jeume Coll en 
el scu absciologi de Sant Salvador de Breda indica sols el non de Joan de Guardiola. Constans, en 
el se" monacologi de Banyoles (Annlrcta Monrseriolensin. Volum V l l l  11954.19551 parla de 
lohunnes de Gunrdiolo. Pladevall indica el seu nom compiert com a loa" de Guardiola i de Terrados. 
Com podnom veuren altres fonts, el! matcix en els seus escrits sempre sipia com a luan Benita 
Guardiola. Cal, dones, indicar que el seu nom seria loan Benet de Guardiola i deTerrudes. 

107.) Aquest notable monjo fau almoiner i prior de Banyoles (1575.1597). poítei iomenl vlcari general 
del mateix monestii (1583.1596). segons infamacions de Constans. Posteriorment abat de Sant 
Salvedor de Bieda (1598.1612). &autor del llibre Historia de Snn Berrito de Sahonún, ver la quai 
cosa cal pensar que era inonja observant. encara que segons Pujades &origen barcelononi. ¡#un tiac. 

. ' ~~~~~~~ . ~ .  
año 1612 fue trasladado al monasterio de Senta María de Riwl l " .  i dóna cam a dates del se" aba- 
diat a Breda els anyr 1598.1612, Constani di" que fbu abat de Ripoll entre 161 1-1616. Jaumc Coll 
indica que fou traslladai a Ripoll l'any 1612 i que fou abat de Breda fins el 21 d'abril de $612. Els 
autors &Españo Sagrado indiquen que fou abar de San1 Salvador de Breda entre 1598-1612. Altres 
fonts donen la data de 1598-$61 1 (Vegeu lBiogr@?a eclesidsfico. Volum 9 118551; i Constans, en el 
se" monacologi de Uanyoles, ja citat). Pelliccr (coincidinr amb Villanueva. Biogrofio Eclesiásticn i 
Constans) col.loquen I'inici del seu abadiat a Ripoll I'any 161 l. Altres fonts icom hem vist 
Monsalvatje, Jsume Col1 i Esposo Sagrada) donen millor la data de 1612. En tot cas. seria una darn 
po~tet ior al 21 d'abril de 1612, esmentada prr  Coll. Mabaciologi glossat de Ripoll, Pellicer, 
Monsalvalje i Colll indiquen que Guardiola va morir el 2 de febrer de 1616. Els sutors d'Espoño 
Sogrado diuen que va morir el 3 de febrer de 1628. Sobre aquestes dades Monsalvstje fa la seguent 
critica: "El catálogo que oublica Villanueva y la España Sagrado, debido al camarero del monaste- 

~ ~~ 

brado Francisco de Sanjust, que lo  era de Santa María de Aries". 
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HISTORIA 
D E L  R E A L  MONASTERIO 

DE SAHAGUN, 
S A C A D A  D E  L A  Q U E  D E X Ó  E S C R I T A  

EL PADRE MAESTRO FR. JOSEPH PEREZ, 
C A T E D R ~ T ~ C O  DE L E N G U A S  Y DE M X T E M ~ T I C A  

D E  L A  U N I V E R S I D A D  D E  S A L A M A N C A :  
P i .  r? ,,.~. m. ... 

C O H R E O I D A  Y * O I I C N T A O I  

cox vnnj*s OBSERVACIONES HISTORICAS Y CRONOLÓGICAS. 

Y C O N  N U C H A S  MEMORIAS M U Y  CONDUCENTES 

A L A  H I S T O R I A  G E N E R A L  D E  E S P A N A ,  

POR EL P. M. En. ROMUALDO ESCALONA, 
M O N G B  D E  S A H A G U N ,  

Y CRONITA DE LA CONGREGACION DE S. BENITO DE ESPXÑA. 

& 
M A D R I D  MDCCLSXXII. - 

Par o. io,~cui>i i ~ n i i a r  , lmpirioi de Cimaia de S. M. 
C," ,,,, 

Poiuldo de I'obra Historio del Real rnonosterio de Sah~gún (1732), on hi ha 
rnenció al rreball "Historia de San Benito de Sahapún"de1 f u l u i a b a t  de Ripoll 
( 1 6 I 2 - l 6 1 6 ) ,  loan Benet de Guaidiola i de Tcrrades 
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PERE SANXO 1 O L I V E S I I O .  

-abat de Ripoll (Anys 1621- t 8 d'agost de 1627111) .  

1 10.) Argair I'anomena Pedro Sancho. L'abaciologi glossat de Ripoll I'unomena, en Ilati. Perrus Xonxo. 
Villanueva, Pujader i Pellicer l'anornenen Pedro Sancho. Alguna lont indica tsmbé el cognom Snnro: 
Biopafia Eclesiastico. Volum X X V  (1865). Altres fonts cscriuen el seu nomec castellhcom a Pedro 
Sancho y Olives (Fernando Mart i  Campr: "Dom Pedro Sancho y Oliver, abad de Ripoil (1567. 
1629)" a Anoleclo Sacro Tarraconensio. Volum 20 (1947). Barcelona, MCMXLVIII  (1948). p. 
151.172; i del meteir autor: "Epistolario familiar dc Dom Pcdm Sancho y Olives, abad de Santa 
Maria de Ripall". Rsvisla de Menorca. Scxta epoca. Mahó, 1948, 1949 i 1950. Finslmenl, hi ha qui 
dóna el seu nom complert, Pere Sanno i Olives (Pladevall: GEC. Scgona edició. Volum 20 (1988); i 
Josep Bemadcs: Els camlons a les indies 11493-1830). (Bur6cr~tes-C/eigue~~P~ofe~~io~~ libeiois). 
Tres volums. Generalitat de Catalunya. Comisssió Ametica i Catalunya, 1992. Barcelona, 1991). 
Com que el cognom Sancho es presenta a Menorca amb la giafia Sanxo o Xamo, d'on era natural, 
crec convenient deinilr aquesta manera d'escriurc el nom. Pladevall indica el re" nom com Pere 
Sancho. 

1 1 l.) Aquest abat, mono de Mantserrat i missioner a America, fou nomenat abat de Santa Maria de le 
Portella (1611-1621). que va unir a San1 Pau del Camp (1617.1621) Argaiz esmenta que "murió 
violentamente cerca del año mil  seiscientos veinte y tres. como dine en el capii. 73 de esta historia". 
IJabaciologi glossat indica la data de 1622 i que va morir en el seu monestir el 8 d'agost de 1627. 
Pellicer. semint infonnaeions ooc flares de Villanueva, colloca I'inici del se" abadiat a Riooll I'anv 
1623. Alguna referencia no deina clara la data d'inici del se" abadiat: "Después, en 161 1, Felipe 11 
le dió la abadía de la Portelln. desoués la de Sant Pablo del Camoo. v de aaui fué oronmvido a la de 

corroboren en par1 aqueria data. any 1627. 
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Vacant els anvs 1627-16341 12. 

Francisco Garcia Calderon 
-Comissari reial i monjo observant que intenta la reforma del monestir de 
Ripoll, foragitant el seus monjos i col~locant-hi monjos de la seva congre- 
gació (23 de gener de 1628-31 de mar$ de 1628113) .  

FRANCESC DE COPONS 1 DE V I L A P L A N A " 4 .  

-abat de Ripoll (Anys 1634-7 d'agost o 22 d'octubre de 1651 115) 

112.) Villanueva esmenta que: "Vacaba aun la abadia en 1630: mas en 1630 lo poscis Francisco de 
Copons". El DHEE diu que estava vacant 1627-1636. 

113.) Mencionat pcr Pujades. 

114.) Argair no esmenta aquest abat. L'abaciologi glosrat parla, en llaii, dc Fran&us de Copuns. 
Villanueva oarla de F~ancisco de Cowns. com a abat de Breda i com a Francixo de Cooons v 

na Francisco de Copóns y Vilaplana. Pladevall I'anomena amb el nom i cognom compleits pero I'a- 
nomena laume de Copóns i de Vilaplana. A CR el segon cognom és Viapiana. 

115.) Aqucst iou abat de Santa Mvria d'Amer, i prior de Santa Maria del Coll (1613-1641) i abat de San1 
Salvador ds Breda (1622.1633). Villanueva menciona que des de Breda "trasladado a Ripoll en 
1633" i que "cuyas memorias llegan hasta 1651". Els autors d'Espann Sagrado esmenten, específi- 
Ciiment, que d'Amer fou "traslndado a B r r d ~  y de alli a Ripoli". Monsalvatje indica que "traslada- 
do a Breda y de alli a Ripoll, en donde murió siendo abad de este monasteno". En la seva infonna- 
ció sobre I'abaciologi dc Brcdo, Monsalviitjr hi di" que "en el año 1633 fue promovido a la abadiv 
de Santa Maria de Ripoll' i alegein que "murió el dia 22 de octubre del año 1651 de enfermedad 
contagiosa, en San lulián de Vallfogona''. En I'abaciologi de Bicda (vcgeu Coll, pcr exemple) diucn, 
rrblont el clau, que fou tiasliadal a Ripoll el 1699. Pellicer cal.locii 14nici del seu abadiot a Ripoll 
I'any 1633. laume Col1 en el se" abaciologi de Bieda tarnbé indica la data de 1633 coma la de la 
pl.omoció de Copons a I'sbadia de Ripoll. Villanueva diu que Francesc de Copons va ser abat de 
Ripoll entre 1636 i 1651. El DHEEindica les dates de 1636?.51?. Col1 (Brede dul9711. p. 47) di" 
també que va morir el 7 d 'apst  de 1651, de malaltia contagiosa, a San1 Julia de Vallfogona. Els 
autors d'trpoño Sagrado indiquen. pero, la dato de 22 d'octubre de 1651, 
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JAUME DE MECA 1 T E R C A 1 1 6 .  

-abat de Ripoll (1658-4 de desembre de 1658"') 

Lluis de Pons i d ' E s q u e r r e r ' l 8 .  

-regidor de I'abadia de Ripoll ( 1 6 6 3 ) 1 1 9 .  

l16.1 Villanueva i Pellicer indiquen laime de Meca Els autors d'Espoña Sogiodo I'anamcnen laime Meca 
y Terca. Monsalvatje indica el seu nam i cognoms com a Juan de Meca y Trr~u. El DHEE indica el 
nam de laime de Meca. Pladevsll findicu Mim u lnume de Meia, dubta ~ m b  el se" segon fagnom 
en dir "i de Teicli?'. El necrologi de Sant Cugat I'anomena en llatí sois con, o Iamh~<s de Mecii. 

117.1 Jaume Meca, que havia eslat monjo obrei de Sant Cugat dcl VallCs, era I'rny 1633 moiljo cambrei 
de Ripoll, i fou clegit com a visitador pel. la Congregació Claustcal. El dubta de Plrdev.vsll. que en el 
seu abaciologi indica "també sbat de Breds ?", wl contentar.10 afimativament. Fou abat de Rreda 
des del 3 de maig de 1635 al 4 de desembre de 1658. Vegeu Coll: Brrdo histórica y oclual(19711. 
Villanueva diu en el seu abaciologi de Banyolcs "a 4 de diciembre de 1658' ieierint.se, doncs, molt 
imprecisament, a la data en qu* va acabar el seu abadiat a Breda. MonsaIv8lje indica les dates de 
1638 finr a 1664 w m  el seu pciiode d'abadiat a Breda. Esligué pies a Franqu pei causes politiques. 
Sanabre (La acciiin de Froncia eiz Critoluña en la p u p a  por lo Hegemonio de Europail640~ 
1659)[1956)el cita en una llirta de les persones víctimes de la persecucióque renlitzi Perede Marca 
a partir de 1644 sobre certs elements de I'estamsnt eclesiastic. En I'abaciologi glossot no 6s ">en- 
cionat. Petlicei, que Cs seguit pel DHEE (encara que amb un interrogani), seguint en aquest sentit 
I'ordie d'absts estsblert per Villanueva, no indica cap data, pero el col.loia despiés de Gispert 
#Amat. Pellicei di", en la mateixa liniv que ''el misma rey en 1663 hizo presentación del Abod 
Gispert de Amat, que en el año siguiente tuvo por sucesor a laimi: de Meca hasts 1666. 
Monsalvatje indica, en la matein~ linis. que"fue inombiedo abad de Santa María de Ripali en el año 
1652; pero no tomó posesión hasta el año 1664, cuya abadía gobernó hasta el sño 1666 .  Els autors 
d'Espatio Sograda donen una informacid que aiudo a establir coirectament el se" abadiat n Ripoll: 
"nombrado para Ripoll en 1652, pero no pidió las bulas". El necrologi de Sant Cugat di" que fou 
abat de Ripoll eiecte. Els autois d'España Sogrado estableixen tsmbécoirectament la datade la seva 
mort, "murló cn 4 de diciembre de 1658'. Villanueva, el necrologi de Sant Cugat, i Tobella donen 
també oquesta data dc la seva mort. Va morir, essent abat de Ripoll, a Barcelona, el 4 de desembre 
de 1658 i diucn que e s a  enteirai a San, Pau del Camp. Monsalvatje, pero, insisteix en el sru erroi 
ja que aprecia que "dicen las crónicas que murió a 4 de Dicianbre del año 1658: pero ya heinos 
visto que en el año 1666 estaba al  frente del monasterio de Ripoll". 

118.) L'abaciolagi glorsat parla. en llati, de Ludovicus de Pons. Villanucva el menciona com a Luis de 
Pons y de Squerrer Pellicei paila de Luis de Pons. Hierarchio Colholico paila d'ell com de 
1,udovicus de Ponts et de Squeire 

119,)Argaiz csmenta que "el año de mil seiscientos y qulrenta, en que CamenCarOn las guerras en 
Cataluña, entre España y Francia, sobresalya en el convento de Ripoll Fr Luis Pons, monge y sacris. 
ti ,  que es dignidad de su coro, y de muy noble linaje. este religioso. durando la guerra, tuvo en 
sequestio la reza de la Abadia: el fue quien cobrava, y dava su congrua a los Monges, mostrandose 
muy alecto al Rey Católico: y avicndme ajustado los concienos. le dió su Msgcstst el Obispado de 
Solsona". Segons Pellicer, Lluis de Pons vi, regir I'abadia fins el nomenament de Gispert dAmat 
(que el1 col.loca rrroniament I'any 1663). Segons Prllicrr, fou durant la uacant produida a la mort 
de Sonno quan "cl noble Luis de Pons. monje sacrista, distinguido en letras y en virtudes, ai4irimo 
defensor de las inmunidades de la Iglesia, administraba durante esta vacante la abadía. Grande era 
su afecto al rey católico, y habiéndose ajustado los canciertos. agradecido su majestad a sus buena 
oiicios y atendiendo a sus méritos, le dió el obispado de Solsona". Pero cal esmenar les dades de 
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BENET DE SALA 1 DE C A R A M A N Y l 2 4  

-abat de Ripoll (Anys 1 6 9 6 - 1 6 9 7 1 2 5 ) .  

RAFAEL DE MONER 1 DE B A S S E D E S l 2 6 .  

-abat de Ripoll (Anys 1699-9 de gener de 1704127) .  

124.) L'abaciologi glossat parla. en Ilati, dc Benedicius de Sola. Villanueva i'anomena Benito Sala, com 
tembé í a  Pellicer DHEE I'enomena Benito de Sala. Pladevall a la GEC I'anomena amb el se" nom 
complert de Gaspar de Sala i de Caramany 

125.) Aquest abat de Ripoll havia esiat abat de Montserrat (1682-1684). de la Portella. de Sant Pau del 
Camp (1684.1690) i de Santa Maria de Geln (1692.1699). com molt bé indica Pellicer Vegeu aba. 
ciologis de Montreriat a GEC, de Sant Pece de la Portelia i de Sani Pau del Camp i Santa Maria de 
Gerri. a CR. Albareda fa una enposicib amplia del seu rapid ascens: "Elegit abat de Montserrnt 1%. 
gort d d  1682, iomenp3 amb gran activitat la cambra abacial, que no pogué acabar, puin que dos 
anys més tard Caries llel presenta per abat de Sant Pau del Camp de Barcelona; d'aqui passaa Gerri 
i, refuaada la mitra de Ripoll, prengué possessib del bisbat de Barcelona el gener de 1699". Sembla 
que fou promogut bisbe de Barcelona i va deixar la seu vacanl d'abst de Gerri. Concrerament. va 
ser promoyt bisbe de Barcelonaal24 de novembre de 1698 Pellicer el is abat de Ripoll sols durant 
I'any 1696. El DHEE col.loca un interrogan1 en la data. Pladcvall indica, a més a més, que fou elec- 
te. Segons Pellicer no va prcndro posessió en ser promogut bisbe de Barcelona. Villanueva indica 
molt clarament que Renet de Sala fou "obispo despues de Barcelona. Pladevall indica que Sala fou 
després bisbc dc Barcelona . Presenta1 pe I'amidue Csrles al papa com a arquebisbe de Tarragona, 
Climent XI hi accedí de bon grat, perd Sala no accepta el nomenament. El Papa, ped,  el nomed 
cardenal, contra el parer de Felip V. Pladevall a la GEC i cl DHEE indiquen que fou cardenal el 4 
de mar$ de 17 13. Segona Hiernrchi~ Catholica fou promogut cardenal in peclore reservati 18 Maii 
1712, 26 Sepl. 1712el decloroti30lon. 1713. Va morir, desterrat, a Roms, el 2 de julio1 de 1715. 

126.) Cabaciologi glossat parla. en Ilati, de Rophoel de Moner. Pellieei n'hi diu sols Rsiael de Maner a de 
Molnei Villanueva l'anomena Rafael de Molnei o N. Moner com a abst de Rodes. Monsalvatje L'a- 
nomena com a abat de Rodes Rafael de Monei El DHEE I'anomena Rafael de Molner En una pro- 
fessid monesticii feta davant seu com a abat de Ripoll, d se" nom és indica1 com a Rafel de Moner 
(Riera: "P~ofessions monastiques eaneses al monestii de Sant Pau del Camp (1672-1833)'' a 
Calalonia monartico. Volum 1 (MCMXXVII L19271). p. 263). El Libre de Obits I'anomena Rafel 
Moner Pladevall I'anomena amb el nom compleri de Rafael de Moner i de Rassedes. 

127.) Villanueva parla d'un abat de Sanr Pera de Rodes (1687-16981, anomenat N. Moner, entre eis anys 
1687.1697. Monsalvarje mencione Moner com a abat de Sant Pere de Rodes entre 1687-1698 
Pladevall indica també les dates de Monsalvatje. L'abaciologi glossat indica la date de 1699 i que va 
morir al monestir el 9 de gener de 1704. Villanueva di" que Monei ve assisiir al concili provincial 
de 1699 i que "Otras mcmorias hay hasta 1704". Pellicer indica que fou noinenat per Carlos Ii i 
col.Iwt les dates dc 1696.1700 (18721 i 1704 (1878 i 1888). El DHEE indica les dates de 1699- 
704. Pladevall indica 1699-1704. Sabcm, pel Libre de Obiis (Bozm: 'Obituari de la Congiegacib 
Bencdititint Cliiustral des de I'rny 1672 Rns al 1749" a Cololonio monaslico. Volum TI (MCMXXIX 
L19291)) que va morir essent abot de Ripoll, el 9 de gener de 1704. 
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FELIX DE V I L A P L A N A l 2 8 .  

-abat de Ripoll (Anys 1705- t 8 de desembre de 1732129) .  

JOAN DE FLUVIA 1 D 2 A G U I L A R 1 3 o .  

-abat de Ripoll (Any 1733- t 6 de desembre de 1 7 3 3 I 3 l ) .  

128.) L'abaciologi glossat de Ripoll I'anomena, en Ilati, Feliz de Vilaplana. Villanueva I'anomcna Felin de 
Vilaplana. Pellicer castellanitza el seu nom com a F6lin de Vilaplana i ens dóna el se" nom m llati, 
Felici de Vlloolone. Montsalvatie oarla d'un Feliciano de Vildolana coma orior del Svnt Seoulcre de 

a Felicia de Vilaplana. 

129.) Vilaplana va iniciar el aeu abadiat a Ripoll I'uny 1705, on va jurar el chrrec el seu procurador Anton 
Solanell, Paborde #Aja, el 19 d'agost de 1705. Peilicer copia ¡'acta d'aqucat jurament rn Sonrn 
Moria del rnonosrerio de R i~o l l  (1888). Cabacialo~i glossat de Ripoll di" d'ell: "Ouinqu~gesimus . . ~ - 

secundus obbos fuir ~ e i i x  de Viinpia>io aniw 1705, qui felicite7 gibernuvi~ et per ontonomasiom 
quinta esrontia obbaturn noncuperi potuit (El cinquanta-dos& abat va ser F&lin de Vileplana, I'any 
1705, que vil govemar felicment i que pot anomenar-se per antonomasia la quinta ers&ncia dels 
abatsy. Villanueva assenyala, corn a única data per fixar I'inici del se" abadiat que. ja com a abat 
de Ripoll, "se halló en el concilio provincial de 1712". Villanucva di" dUl que "debió continuar 
hasta 1732". El DHEE indica les da ta  de 1712-1732. Sabem pel Libre de Obits que Felix de 
Vilsplana va morir el 8 de desembre de 1732. L'abaciologi glossat de Ripoll corrobora aquesta data. 

130.) El Libre de Obits i la seva professib monisrica I'anomcnon loan de Fluvia i Apilar  L'abaciokgi 
glossat d i  Ripoll I'esmenta, en liati, loannes de  Fluvid. Villanueva I'anomena luan Fluviá y Aguilai 
Pellicer I'anomena luan de Fluviá y Aguilai El DHEE I'anomena luan Fluviá y Apilar. Pledevvll ia- 
nomena Joan de Fluvia i d'Apilar i corn a eiecte I'any 1733. 

l3l.>Cabaciologi glossat de Ripoll di" que "Qiiinquogesimus lertius obbos h i t  Dominus loonnes de  
Fluviri onno 1733. ... Sed temen morleproeventus non odeptus fuit possessionm. Obiir onno 1733 
(el cinquants-tres& abat va ser dom loan de Fluvia, I'any 1733. ... Pero, malgrat tot, la mor1 se li va 
avanpr i nova arribara tenir possessió. Va morir I'any 1733)". Pellicer di" que fou elegit, pero que 
no vaarribar a prendre poscssió, col.loiant elseuabadiat I'any 1732. A I'abaiiologi glosiat de Ripoll 
s'esmenra en una nota al marge del docurnent de 1754 quc va morir el b de desembre de 1733. El 
Libre de Ohits corrobora que Fluvii era infermer i abat electe de Ripoll el dia de la seva rnort, 6 de 
desembre de 1733. Villanucva, pcr contra, di" que murió en el mismo año [de In mor1 de I'anarior 
abat. 17321'' i ifegeix que "en el concilio provincial de ese año por el Mayo, se dice estaba vacante 
esta abadía". Pclliier rnmbé diu que va morir el matein any de la seva elecció. l'any 1732. El DHEE 
indica la seva nlort I'any 1732. Pladcvall I'adjectiva d'electe i col.locs la data de 1733. 
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FERNANDO DE ZÚÑIGA 1 DE R I B E R A f 3 2 .  

-abat de Ripoll (Anys 1735- t 29 de juny de 1 7 4 2 1 3 3 )  

FRANCESC DE COPONS I DE COPONS1j4. 
-abat de Ripoll ( A n y s  1743- t 2 de maig de 1 7 5 5 1 3 5 )  

MART~N DE S A R M I E N T O l 3 6 .  

-abat de Ripoll (Anys 1754-1756)Ij7 

132.) L'abacialogi glassat de Ripoll I'anamena, en Ilati, com a Ferdinnndus de Zunyigo. El Libre de Obils 
I'anomenn Ferran de Zuñiga i de Ribera. Villanucva. el DHEE i Pladevaii I'anomenen Fernando de 
Zúñiga. 

133.)Cabaciolagi giossat sols indica la data de la reva mort, el 29 de juny de 1742. Prllicer coi.locs l'ini- 
ci del seu abadiat i'any 1733, data que corrobora el Libre de Obirs. Pellicei, per Contra, diu que va 
morir el 23 de juny de 1742. Villanueva corrobora que fou ahat fins 1742. El DHEE indica la data 
de 1742. Pladevall indica les dates de 1735.1742. 

1341 l'abaciologi glassat parla, en Ilati, de Fronnscus de Copons el de Copóns El se" nom en llaii, 
segons el neciologi de Sant Cugat, és tnmbé I;ra,rdsciis Copons el de Copons. Villanueva Vanome. 
na Ftancisca de Copons y de Copons. Peiliccr casrellnnitra el reu num com a Francisco. Monsalvntjc 
escriu el se" nam com a Franciso Copóns y Copóns. El DHEE I'anomena Francisco de Cópons y 
dc Cópons. Pladcvall I'anomena Francesc dc Copons i de Copons. 

135.lL'abaciologi glassat enpiica que el 1705 fou nomenat paborde de Rerga, que a continuació fou ele- 
gir abar de Camprodon, d b n  va abtenir possessió el 1736, que iou seguidament prior de Ripoll i 
vicari general i oficial desde 1732 a 1735, per, finalment, el 1743, ser elegit abat de Ripoll. va morir 
el 2 de maig de 1755. Morer indica les dates del se" nbadiat a Cainprodon entre 1736 i 1743. 
Pellicei col.loca I'inici dci seu abadiat a Ripoll i'any 1742. Morcr iiidica que fou pramogut com a 
abat de Ripoll per Fenan VI I'any 1742. Villiinurva di" molt succintament que fou abat de Ripoll 
fins 1755 El DHEE indica sols la dala de 1755. Pladevall indica les dates de 1743.1755. El nccra- 
logi de Sant Cugat confina la data de la seva mort. Va morir a Barcelona d'un atac d'aplopleria. 

136)l'abnciologi glassat I'anomena en Ilati, Murlinus Sermienlo. Villanueva i Pellicer I'ariomenen suc- 
cjntament Martin Sarmiento. Pladevvll I'anumena Martin de Sarmienta Els autor,? del DHEE i 
Enciclopedia Universal Ilustrado Europe~~orneric~no donen informació que ajuda a compietai la 
scva pcrsonalitat, ja que diucn que en fer.se monjo "muda su nombre de losé Garcia Ralboa par el 
de Marrin Sarmiento" i "en el mundo se liamó Pedro José Garcia Balboa". 

1371Aqurst rnonjo fou oficialmcnr "cronista de Indias", contra ela drets de la Real Academia de la 
Historia, i inspiradoide la imatgeria del Palau Reial de Madrid. L'abaciologi glossat diu quovaabte. 
"ir les butlles peib que no va prendre posscrsió i va renunciar I'any 1756. Sarmienlo"fué nombra- 
do ... más tarde, abad del monasterio de Ripoll, cargo que renunció al poc tiempo, habiendo regre- 
%do con gran contetamienro suyo S Madrid, para poderse dedicar mejor al estudio" (Enciclopedia 
universo! ilusir~do europeo-americanol. Les mateines dades dóna cl DHEE: "Es nombrado ... final- 
mente, abad de Santa Maria de Ripoll, cargo al que renuncia al poco tiempo, dedicando todo el 
resto desu vida (1750.17721 al trabajo cicntifico en el retiio de su celda de San Martin", Villanueve 
i Pellicec enels seus rcrpectius abaciologis, col-loquen el se" abadiat a Ripoll I'any 1755. Villanueva 
diu succintament: "Martin Satmienfo murió electo solamente". Fladevall, en la mateina linia. indi. 
ca que fou elcctc. Peilicer 6s qui més informació aporta, ja que si bé en el se" abaciologi el col.laca 
I'any 1755, diu a més a finés "y siunque obtuvo las bulas pontificas, ino tomó posesión. renunciando 
en 1756 por motivos personales, que ic inipulsaban a no dejar los montes de Asturias". Sobre els 
motiua de la seva renúncia a l'abadia de Ripoll. "en carta a su herniano Francisco lavisi, le decía 
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Portada de la ~ e m o s t i ~ c i ó n  C l i t i ~ . o - a p ~ / ~ g é l i ~ ~  de el Ttseatro Crítico 
Universal l17321. obradel futur abat de Ripoll Ichrrei del qual mai no 

arribar a ,,reodre possessió i qua~, finalmenr, j17s4- 
175611, Martin Samicnto. 



JOSEP D'ORIOL 1 DE T O R D ' 3 8 .  

-abat de Ripoll (Anys 1756- t 5 de febrer de 1784139)  

can morivo del cargo de abad de Ripoll: ccHennano: después que llegué y vi  las orejas al lobo y sé 
las infinitas mandas que tienen la abadía anejas, voy ya pensando de otro modo que pensaba ahí ... 
Estoy aburiidísimo con Ripoil y con Madrid. y con todo génem de empleo, dignidad, oficio y oro- 
pel,,, y en otra le decía: <<Yo me pudro porque no me puedo volver á Galicia y echar con la tram- 
pa á Madrid>>" ((Enciciopedi~ univenol ilustrado europeo-nmeiicona. Voium 54 (1927-19301. 
Sarmiento éa autor de I'obia Demostración Cdiico-Apologético en dcfmso del Teorro Crítico 
Universolquedióú luz Benirolerónimo Feijóo (17321, favorabka i'obradc Feijóo, de qui iou amic. 
col.laboiador i censor Sarmiento va rerpondre a la segana par! de i'obra de losé Mañer, que i'any 
1729 i 1731 va publicar. en dues partr. un Anti Theatro Critico. A la primera part. el 1729, va res- 
pondre Feijoo amb una Ilustron'dn Apoiogétiro (1729). A la segona part de robra de Maner, va res- 
pondn Maitin Sarmiento amb la seva Demostiación Ap~logéti«i de 1732. Exiítein documentcció 
de la correspondencia entre Feijbo i Sarmiento ('Cuatro cartas autógrafas del P. Feijoo al P. M. 
Sannienlo" publicadas pe i  Guadalupe de la Novel a Yermo. 11, 19641. Pera sobre la relscib entre 
Sarmiento i Feijóo hi ha molt més a d i i  Sarmiento iou quasi un "nepe", un col.laborador treballa- 
dor al seivei del gran poligraf asturia i participa a les obres Teolro Crítico i Carlos Eruditos (vegeu 
DHEE i Biografia eclesiústicn. Volum XXVI  1261 (186511. Va morir el 7 de dercmbre de 1772. 

138.1 L'abacialogi glosrat I'anomena en liati losrphus di. Oriole y dc Tor t  Villanueva l'anomnia lose de 
Oriol  y Toid. Pellicer I'snomena losé de Oriol de Tord. E l  DHEE I'anomena losef de Oriol y Tord. 
Pliidevall i'anomena amb el nom complert de Josep d'Oñol i de Tord. 

139.) Aquesi abat de Ripoll va ser noinenat amb posteriorirat a l'abril de 1756, ja que en i'informe de 
data 21 d'abril de 1756, el prior i vicari de Ripoll, Josn Tord i de Morer, el fa com seu vacant. 
L'abeciologi glossar de Ripoll menciona que el quinquogesimus septimus obbas fui1 dominus frarer 
losephus de ONole y de Tort armo 1756 r E l  cinquanta-sete abat va ser Dom. ira losep d'Oriola i 
de Tord, I'any 1756"). Pellicei. en la seva obra de 1878, di" que per renuncia de Sarn>icnto. "por 
este motivo fué elegido en el mismo año [17561 D. José de Oriol y de Tord, al que vemos asistir ya 
en 1757 al último Concilia provincial de Tarragona". Aquesta dairera data ens i.s coniimada per 
Villanueva, que di": "asistió al último concilio Tarraconense en 1 7 5 Y  Pladevall indica les dates del 
se" abadiat entre 1756 i 1784. E l  DHEE indica les dates de 1747 i 1776. Pellicei diu que va morir 
el 5 de febrer de 1784. Cabaciologi glossat afirma, pei contra, que va morir el 19 de febrer de 1784. 
En tot cai, regonr I'abaciologi glossat cum iexisset obbotiom viginti et septem onnix et oliquibus 
mensibus ("haven1 regir i'abadia vint-i-se! anys i alguns mesos"). 
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FRANCESC DE VALENCIA I DE S A G R E R A l 4 0 .  

-abat de Ripoll (Anys 1785- : 10 de desembre de 1793I4l). 

ISIDRE DE ROCABRUNA I DE T A B E R N E R l 4 2  

-abat de Ripoll (Any 1795143) .  

FRANCESC DE CODOL 1 DE M I N G U E L L A l 4 4 .  

-abat de Ripoll (Anys 1796- t 6 de mar$ de 1 8 0 6 1 4 5 )  

140.) L'abaciologi glorsat paria, en Ilatí. de Frolonciscus de VnlenciB et de Sagrera. Pladevall I'anomena 
Fiancesc dc Valencia i de Ssgrera. Villanueva paria de Francisco de Valencia y Segreda. Pellicir ¡'a- 
nomena Francisco de Valencia i de Segreda. DHEE tamhé parla de Francisco de Valencia i de 
Segrera 

141.) L'abacialogi giossat indica la data de 1784 i que va morir a Barielana el 10 de descmbre de 1793. 
Villaneuva diu que "lo fue hasta 1793". Pellicri col.ioca el se" abadiat entre el8 anys 1784 i 1793 
(1873) i 1795 (1878 i 1888). pcr6 en canvi en el seu llibre de 1888 meiiciona que va morir "el 
mismo año en que habían subido al cadaisu el rey Lluis XVI y su esposa Maiia Antonicta" 118731. 
El DHEE sois col-laca la data de 1873. Pladevall indica ics dates de 1785 i 1793. 

142.) Vilianuevs indica sols el seu nom i primer cognom, isidoro de Rowbruna. L'abaciologi giossat ana- 
meneen llelí lsidorus de Racabruno. Pellicer castellanitra el se" nam coma lsidoro de Rocabruna. 
Pladevall I'anomena isidre de Rocabruna, pero dubta i afegein "(i de Tauerner'?)". Lazeme 
(Nobiesa cotalana. Valum 111 (1977). p. 153 i 155) ens treu de dubtcs jii que es tracta de¡ quart fili 
de Cailes de Rocabruna i de Pons, casat el 1715 amb Maria ignacia de'iabeiner i de Codol, iills del 
come de Dsmius i de ¡es illes. 

143.) Vilianueva sols indica que fou "eiecto". L'abacioiogi glossat i Peliicer col.oquen el seu abadiat I'any 
1795, tot indicont quenova arribar s prcndre possessió pcr la seva mort a Madrid (ais quatreo cins 
mesos del seu nomenament). El DII1:E sois di" que iou electe. Pladevail lainbC ens indica que fou 
elecle pero col.loca I'any 1794. L'ubaciologi glossat diu que va morir a Madrid el 1795. 

144.) Villanuevii castrlianitza el seu nom com Fcancisco de Cadol. L'abacialogi glosiat parla de h ~ n & c u s  
Codui ct de iMinguelL?. Pellicer sols casteli~nitza el seu nam i convia I'aicent, pero sfcgiin el segon 
cognom, Francisco de Códol y de Minguella. Bonaquei Yanomcnr Rancisco de Codols de 
Minguella i Francisco de Codol y dc R<iingiieila. Pladevall Sanomeisa Francesc dc Cado¡ i de 
Minguella. 

145.) 1:abaciolagi glossat indica que fou abat el 1796 i que ve morir al monestir el 6 de mar$ de 1806. 
essent abans prior del nianestir de San1 Pau del Camp de Barceiona. Villanueva indica que fou abat 
des de 1796 i que va morir el "marzo de 1806". filirirapein di" qur "riiuriú CI abad Cado! en rl día 6 
dc marzo de 1706.  El BHEE indica les dates de 1796 i 1806. Pcllicer afegein que Fiancesc de 
Codo1 va ocupar l'abadia ei matcin any de la mort de Rocubruna, que el1 col.loca el 1795. i que 
morir e¡ 6 dc niaiq de 1806. 

El 
74 



ANTONI LLAGOSTERA 1 FERNANDEZ 63 

ANDRÉS DE CASAUS Y T O R R E S 1 4 6 .  

-abat de Ripoll (Anys 1807 [va prendre posessió el 17 de julio1 de 18071- 
1 8 1 6 ' 4 7 ) .  

FRANCISCO DE PORTELLA 1 DE M O N T A G U T 1 4 8 .  

-abat de Ripoll (Anys 1817 [va prendre posessió el 17 d'agost de 18171- 
1 8 3 0 1 4 9 ) .  

146.) L'abaciolagi glossat I'anomena en llati Andreo Casous. Villanueva escriu Andms Casaus. DHEE I'a- 
nomena sols Andrés Casaus. Pellicer I'anomena també Andrés pera el cognomina com de Casaus y 
de Torres. Monsalvatje I'anomena com Andrés Cas6ur y Tomas. Bamnquer i Pladevnll I'anomena 
Andrés de Casaus y Torres. 

147.) Aqucst monjo de San Juan de la Peña. membre de la Real Academia de Historia, autor Yany 1806 
d'una Respueslo del Arogonés ofieionodo 6 los antigüedades de su Reyno o1 entretenimiento 1 del 
tomo XX de lo Historio critica de España, en defensa del Reel Ponleón y archivo de S. luan de la 
Peño, y de un diploma de S. Sobodor de Oña, una replica a I'historiador jcsuita loa" Francesc 
Masde", i de i'obra Nuevas obsamociones poro lo Historio de Aragón, Nnvono y Cntnluña (1 829). 
fou primer abat de Csmpiodon (Desembre de 1805-1806) i abat, nominal (és de suposar), de Cuixa 
(31 de desembre de 1805.1806) Mirapeix i Pellicer colloqurn el se" sbadiat entre 1807 i 1816. El 
DHEE 801s indica Is data de 1821. Barreoucr indica aue Casaus fou "trasladado en 1816 a la ore- 
lacia de San Cugat". Pladevall indica que de%pies fou abat de Sant Cugat (pramogut el 1816 i fins 
1830). El se" tiasllat a Sant Cugat és menciona1 per I'abiiciologi glossat. 

148.) Pabaciologi glossat de Ripoll I'anomena Francisco Xavier de Portella y de Monteagudo. Peliiccr I'a- 
nomena Francisca de Portella de Monteagudo. En les professioni rnonastiques de Sant Pau del 
Camp el se" nom surr escrit cam a Frencesc Xavier de Portella i de Montagut. Cree queés com s'ha 
d'anamenar sense cauie en el segon cognom de Monteagudo. Pladevall I'anomena Francisco de 
Portella y de Monteagudo. 

149.) Poitella havia estat abat de Camprodon (4 de setembre de 1807-1817) i de Cuixa (4 do sctembre 
de 1807.1817). Pellicer iol.loca I'inici del seu abadiat I'any 1816. Promogut abat de Ripoll. com per 
encmple indica Mirapeir, vn entrar a In vila el diumenge 17 d'agost de 1817. Va morir segons I'a- 
baiiologi glossat de Ripoll "de un ataque de apoplexia en su palacio abacial en el día 5 de enero de 
1831". 

B 
75 



64 ABACIOLOGI DEL MONESTIR DE RIPOLL. 

NUEVAS OBSERVACIONES S 
l P A R A  L A  IIISTORIA G E N E R A L  l 

DE ARAGON, NAVARRA Y CATALUÑA, 

POR 

EL M. 1. S. DR. D. ANDRES DE CASAUS Y TORRES, 
ABAD Dar. n w c  nionrsrsrro oa s. eocumra o a ~  r r u d s ,  

I N I I I Y I D Y O  DE LA RZdI l C d D d l i d  Da '1 B I S T C I I I .  

TOMO 1. 

1 BARCELONA MDCCCXXIX. 1 

l EN LA IMPRENTA DE WS HEREDEROS DE UL VIUDA Plil -".--- 
c m  Lccr"cu. l 

Portada de robra Nuevos obseniociones poro la hisloria genero1 de 
Aragón, Navarro y Caloluñ~ (1829). obra de qui fou i'abai de Ripoil 
(1807-1816). Andrés de Casaus y Toires, durant la Guerra del Francss. 
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JOSEP DE BORRELL 1 DE BUFALAISO.  

-abat de Ripoll (Anys 1831, va prendre possessió el 2 de gener 1832- t 27 
de setembre o d'octubre de 1 8 4 5 ' 5 1 ) .  

~ ~ 

150.tL'Abaciologi glossat de Ripoll i Pellicer sols costcllanitun el se" nom coma José de Borrell y de 
Bufala. Bairaquer i'snomena losé de Borre11 y de Bufalá. Pladeva11 i'anomena amb el nom i cognoms 
complrrts de josrp de Borrell i de Bufala. El DHEE I'anomena en un biografia particular cam a José 
Borrell y de Bufalá. 

151 .t Fou monjo almoiner. procurador general del manestir de Ripoll, protector de la Capella Musical de 
Ripoll, i vicaii general i oficial de I'abat Casaus. L'Abaciologi glossat di": "Tomó posesión de la aba- 
dia en el día 2 de Enero del aso 1832". Bariaquer di" que fou "nombrado por el Rey en 183 1" i en 
un alrre llof que que fou elegit IPny 1833. Pellicer col.loca Vini« del seu abadiot l'any 1833. Va 
fugir del monestir minuts sbans dels fets del 9 dágost de 1835. retorna una curta temporada, amb 
un reduit grup de monjos a Ripoll el julio1 de 1837 a la primera i poc duradora conqucsta carlina 
de Ripoll (iniciada el 27 de julio1 de 1837 i finalitzada el 16 de mar9 de 1838). Borrell, 1'1 1 de juny 
de 1842, iep de Gregon XV1 facultats per a la reconeiliació de l'esglsia de Sant Peri de Ripoll. 
Sorrell va morir a Talar", la seva vila natal. el 27 de setembre (d'wtubre, diu Pellicert de 1845. 
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