
EL DIA DE LA MORT DEL COMTE RAMON 
BORRELL (27 DE FEBRER DE 1017)

 

RAMON ORDEIG I MATA
Arxiu Biblioteca Episcopal de Vic

Ramon Borrell, comte de Barcelona, de Girona i d’Osona, morí el 27 de 
febrer de 1017. Aquesta és la data resultant d’un examen atent de la docu-
mentació de l’època, especialment dels necrologis de Girona i de Vic. Sabem 
per alguns dels documents que esmentaré en aquest article que el comte 
Ramon Borrell féu testament i que els seus marmessors el feren públic dins el 
termini prescrit de sis mesos des de la mort del testador. Malauradament, no 
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Resum
Alguns documents de les catedrals de 
Barcelona i de Vic i dels monestirs de Sant 
Benet de Bages i de Sant Cugat del Vallès 
posen de manifest que Ramon Borrell, 
comte de Barcelona, de Girona i d’Osona, 
havia mort abans del 26 d’abril de 1017. 
Desmenteixen així que hagués mort el 25 
de febrer de 1018, com havia defensat 
Pròsper de Bofarull el 1836, o el 8 de 
setembre de 1017, data proposada per 
Anscari M. Mundó el 1969. Els necrologis 
de les catedrals de Girona i de Vic, 
especialment de la primera, ens ofereixen 
el dia exacte del seu traspàs: 27 de febrer 
de 1017. 
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Abstract
An attentive examination of contemporary 
sources from Barcelona and Vic cathedrals 
and Sant Benet de Bages and Sant Cugat del 
Vallès monasteries denies the death of count 
Ramon Borrell of Barcelona, Girona and 
Osona on february 25th, 1018, as Pròsper 
de Bofarull stated in 1836, or on september 
8th, 1017, a date proposed by Anscari M. 
Mundó in 1969. The necrologies from Giro-
na and Vic cathedrals offer the exact day of 
his death: february 27th, 1017.
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s’han conservat ni el testament ni l’adveració testamentària, la qual ens hau-
ria informat de la data exacta del decés. La historiografia primitiva, com ara la 
representada pels annals ripollesos o per les Gesta Comitum Barchinonensium,1 
només havia establert l’any de la mort: el 1017. Calia buscar el dia i el mes 
per altres camins, com han fet alguns historiadors d’ençà del segle xix, d’una 
manera especial Pròsper de Bofarull i Anscari M. Mundó.

La data del 27 de febrer de 1017 divergeix de la que s’havia acceptat 
unànimement des que la fixà el 1836 Pròsper de Bofarull, el qual endevinà 
el mes i gairebé el dia, però equivocà l’any: 25 de febrer de 1018.2 I també 
divergeix de la data adoptada per la majoria dels historiadors des del 1969 a 
proposta d’Anscari M. Mundó, el qual encertà l’any però equivocà el dia i el 
mes: 8 de setembre de 1017.3

I
RAONS DE LES DUES DATES ERRÒNIES

Abans d’exposar les proves documentals sobre la data de la mort del 
comte, cal que recordem breument els arguments que esgrimiren Bofarull i 
Mundó per defensar les dates esmentades. 

La data del 25 de febrer de 1018

En estudiar la data de la mort del comte Ramon Borrell, Bofarull reco-
neixia: “Todos los historiadores sin escepcion estan acordes en que nuestro conde 
D. Ramon Borrell III murió el año de 1017, sin que ninguno avance á señalar el 
dia”. Malgrat aquesta constatació, prosseguia: “Pero Estevan Baluzio, que no 
contradice y consiente esta opinion general, en las correspondencias marginales de 
su ‘Marca Hispanica’, da la del año 1018 á los 21 del reinado de Roberto que, á 8 
de las calendas de agosto espresa la queja que el obispo Diosdado de Barcelona dió 

1  Cingolani, Els annals de la família rivipullense, pàg. 42, 87, 119 i 148; Cingolani, Les Gesta Comi-

tum Barchinonensium, pàg. 128.
2  Bofarull, Los condes de Barcelona vindicados, vol. I, pàg. 216.
3  Mundó, “La mort del comte Ramon Borrell”, pàg. 340-345. Cal advertir que en el resum de 

l’article (apartat VI, pàg. 345) aparegué escrit: “a) mort de Ramon Borrell, comte de Barcelona: el 18 

de setembre de 1017”. La xifra 18 és un error, com es comprova llegint amb atenció els arguments de 

Mundó, tal com veurem en l’article present.
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contra Ermofredo á sus condes D. Ramon y D.ª Ermesindis para que le administrasen 
justicia; y segun esto ha de decirse, que el Conde no murió en el año de 1018, pues 
que vivia aun á 8 de las calendas de agosto del de 1018, igual, segun Baluzio, al año 
21 de Roberto; con lo que desmiente su misma opinion y la de los demas historiado-
res sobre el año de la muerte de este Conde”.4

El document citat per Bofarull havia estat publicat el 1688 per Baluze 
a l’apèndix de la Marca Hispanica, número DXXVI, amb l’anotació de l’any al 
marge: “An. 1018”.5 De fet, encara que es comptessin els anys de regnat fent 
el canvi el 24 d’octubre, data de l’ascensió al tron del rei Robert el Piadós 
per defunció del seu pare, Hug Capet,6 les dades de la clàusula de datació 
del document citat corresponen al 25 de juliol de 1017. Si es calcula fent el 
canvi d’any de regnat el 24 de juny, tot seguint la tesi formulada per Mundó 
el 1967,7 l’any correspon al 1016. 

Després de reportar altres escriptures dels anys 1018 i 1019, Bofarull 
arribava a la conclusió següent: “El conde D. Ramon Borrell III murió sin asomo 
de duda en el período que media desde el 4 de octubre del año 1018 al 30 de mayo 
del de 1019, cuéntanse como quiera los años”. No obstant això, unes ratlles més 
avall determinava que la data exacta de la mort del comte era el “25 de febrero 
del año 1018”, és a dir, un dia que no es troba comprès en el període fixat 
per ell mateix.8 Per això Mundó, en estudiar aquesta qüestió, podia dir: “La 
suposada demostració de la data de la mort de Ramon Borrell intentada per 
Bofarull presenta un cas curiós d’embolic de dates causat per la cronologia 
del regnat de Robert, tal com se seguia aleshores a Catalunya”.9 

Bofarull fixà el dia i el mes de la mort del comte Ramon Borrell d’acord 
amb el necrologi del monestir de Ripoll: “Dándonos el necrologio de Ripoll la 
muerte del conde Raimundo al 5 de las calendas de mayo [sic], debemos determinar-
la por consiguiente al 25 de febrero del año 1018”.10 Evidentment, en comptes 
de “mayo” hauria de dir “marzo”. 

4  Bofarull, Los condes de Barcelona vindicados, vol. I, pàg. 214-215.
5  MarCa, Marca Hispanica, col. 1453. Baluze també apuntà al marge que aquest document s’ha-

via d’haver co¥ocat després del número CLXXX de l’apèndix.
6  Capelli, Cronología, pàg. 458.
7  Mundó, “La datació de documents pel rei Robert”, pàg. 13-34.
8  Bofarull, Los condes de Barcelona vindicados, vol. I, pàg. 216.
9  Mundó, “La mort del comte Ramon Borrell”, pàg. 340.
10  Bofarull, Los condes de Barcelona vindicados, vol. I, pàg. 216.
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El text del necrologi ripollès esmentat per Bofarull l’hi devia proporcio-
nar el monjo Roc d’Olzinelles, que tenia transcrit almenys un dels necrologis. 
Consta que una transcripció es trobava entre els seus papers ingressats a 
l’Arxiu Episcopal de Vic, perquè en tragué una còpia el canonge arxiver Ra-
mon Casadevall abans de 1936, com explicà el 1962 el seu successor, Eduard 
Junyent, en editar l’esmentada còpia.11 Aquí hi consten, en efecte, per al “V 
kalendas martii”, les memòries obituàries d’un abat dit Bonuç, les d’uns bisbes 
anomenats Berenguer i Borrell i les d’un “Raimundus comes”. Bonuç ha de ser 
el prevere i abat d’aquest nom que actuava entre els anys 1011 i 1021 i que 
potser era abat de Sant Llorenç del Munt.12 El bisbe Berenguer s’ha d’identi-
ficar amb el bisbe d’Elna, germà del comte Oliba, després abat i bisbe, que 
morí en la batalla d’Albesa el febrer de l’any 1003.13 L’altre bisbe, Borrell, 
és amb tota seguretat, l’antecessor d’Oliba a la seu de Vic, mort segons els 
necrologis vigatans a “VI kalendas martii”,14 corresponent al 24 de febrer de 
1018, com veurem. El fet que Olzinelles copiés els noms del bisbe Borrell i 
del comte Ramon el dia 25 de febrer en comptes del 24 i del 27 del mateix 
mes, respectivament, pot ser degut a la dificultat de saber amb seguretat la 
data del calendari que correspon a cada nota marginal, com passa amb la 
majoria de necrologis escrits als marges d’un martirologi, sobretot quan en 
un mateix foli hi ha textos breus de dies diferents.  

La data del 8 de setembre de 1017

Anscari M. Mundó abordà el tema de la mort del comte Ramon Borrell 
en intentar fixar les dates de la mort del bisbe Borrell de Vic i l’elecció del seu 
successor, Oliba de Cerdanya. Havent pogut fixar la mort del bisbe Borrell el 
24 de febrer de 1018, s’adonà que el comte no podia haver mort l’endemà. 
En el pacte de fidelitat acordat entre els bisbes Pere de Girona i Borrell de Vic 
per mitjà d’un document sense data, el gironí prometé ajuda al vigatà contra 
qualsevol persona “exceptis Ermessindis comitissa et filio suo Berengario”, cosa 
que revela prou clarament que Ramon Borrell ja era mort. Per tant, Mundó 

11  Junyent, “El necrologi del monestir de Ripoll”, pàg. 291-299. 
12  puig, El monestir de Sant Llorenç del Munt, vol. I, pàg. 123-124.
13  Junyent, E., Diplomatari de l’abat i bisbe Oliba, núm. 31, pàg. 38, document d’execució del seu 

testament, amb data de 13 de maig de 1003. Sobre la data de la batalla d’Albesa, vegeu SoBrequéS, Els 

grans comtes de Barcelona, pàg. 29, nota 19.
14  ACV, ms. 128-A (XLVII-A), F 33v.
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deduí que la seva defunció havia tingut lloc l’any 1017, tal com establia la 
historiografia primitiva, i que la data del 25 de febrer donada per Bofarull 
l’hauria treta d’un necrologi de Ripoll.15 

En la recerca de dades per poder fixar el dia de l’òbit comtal, Mundó es 
fixà en la nota necrològica d’un martirologi de la catedral de Girona, vist per 
Villaneva i actualment perdut, en el qual constava per al “III kalendas martii” 
la memòria següent: “Eodem [die] obiit Raimundus comes, anno Dominicae Trabe-
ationis XVI post millesimum”.16 Mundó posà en dubte que aquesta nota necro-
lògica fos contemporània, com deia Villanueva, i la rebutjà amb el següent 
argument: “El dia seria, doncs, el 28 de febrer de 1016. Com que l’any fran-
cament està equivocat, crec que tampoc no mereix gaire confiança el dia”. El 
dia indicat en el necrologi gironí no li meresqué gaire confiança perquè “no 
encaixa amb aquell en què hem vist celebrar-se l’aniversari a Ripoll”.17 

Mundó, en canvi, cregué poder fer confiança en la dada que ofereixen 
les notes necrològiques que Roc d’Olzinelles copià d’un necrologi de Ripoll 
i que, com he dit més amunt, havia publicat Eduard Junyent el 1962. Per al 8 
de setembre, festa de la Nativitat de la Mare de Déu, assenyala la memòria 
funerària d’un “Raimundus comes”.18 

Mundó, molt encertadament, vinculà la dada del necrologi amb la do-
nada per un document del 13 de setembre de 1020, segons el qual el bisbe 
Oliba, en la seva qualitat d’abat de Ripoll, agraït per la sentència del tribunal 
presidit per la comtessa Ermessenda favorable al monestir ripollès, al qual 
havia reconegut la propietat de l’alou d’Olesa i de Sacama, establí un aniver-
sari perpetu per l’ànima del comte Ramon l’endemà de la festa de la Mare de 
Déu, és a dir, el 9 de setembre. D’aquest document, que es guardà a l’arxiu 
de Montserrat fins que es perdé amb el saqueig i l’incendi del 1811, només 
en tenim dos llargs regests redactats pel monjo Benet Ribas. Ambdós regests 
parlen, en efecte, de la institució d’un “aniversario perpetuo” per l’ànima del 
comte Ramon “en el día después de la Natividad” de la Mare de Déu.19 

15  Mundó, “La mort del comte Ramon Borrell”, pàg. 340-341.
16  VillanueVa, Viage literario, vol. 12, pàg. 289. El mot Trabeatio s’ha de traduir per Encarnació (cf. 

nierMeyer, Mediae latinitatis, pàg. 1034).
17  Mundó, “La mort del comte Ramon Borrell”, pàg. 342.
18  Junyent, “El necrologi del monestir de Ripoll”, pàg. 297, en què per al 6 dels idus de setembre 

hi ha apuntat simplement: “Guifredus, abas. Raimundus, comes”.
19  Un dels regests és publicat dins Junyent, Diplomatari de l’abat i bisbe Oliba, documents, núm. 

64, i l’altre dins riBaS, Història de Montserrat, pàg. 154-155.
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La raó que l’aniversari perpetu se celebrés el dia 9 i no pas el 8, se-
gons Mundó, “només pot ésser deguda al fet que la data del 8, dia propi de 
l’aniversari, impediria les commemoracions dels difunt”. La seva conclusió 
era coherent amb els seus raonaments: “Em sembla, doncs, que ara podem 
admetre definitivament com a dia de la mort del comte Ramon Borrell el 8 
de setembre de 1017”.20  

II
ELS DOCUMENTS DELS ANYS 1017-1018

Una sèrie de documents dels anys 1017 i 1018 aporten informació útil 
referent al testament del comte Ramon Borrell, a la seva mort i sepultura, a 
l’adveració testamentària i a l’execució de les seves disposicions. Alguns dels 
documents dels anys esmentats desmenteixen les dues dates que s’havien 
proposat. Cal dir que les desmenteixen perquè els podem datar correcta-
ment gràcies al sistema de calcular els anys del regnat del rei Robert propo-
sat, precisament, pel doctor Mundó el 1967.21 

Dos documents de la catedral de Barcelona

En un document del 2 de setembre de 1018, datat de l’any 1019 abans 
de l’adopció del sistema de Mundó, com feren Flórez i Bofarull,22 hi consta 
que el comte Ramon Borrell havia llegat bona part del seu or a la canònica 
de la catedral de Barcelona, en els claustres de la qual rebé sepultura, i que 
la comtessa Ermessenda, després de l’enterrament, en lliurar l’or als canon-
ges, els havia aconsellat que compressin un alou a una dona anomenada 
“Bellazer”, vídua de Sesmon, germà del vescomte Sunifred de Girona. Se’n 
conserva el pergamí original a l’Arxiu Capitular de Barcelona. Textualment 
s’hi llegeix el següent:

“Nam non est ambiguum quod Raimundus, inclitus comes, Borrelli comitis pro-
les, bonitate plenus, cuius vita efulsit et nunc eius sepulcro et ossibus Barchinona 
ornatur civitas, suprafatam sedem in suo testamento muneravit et ad augendas 

20  Mundó, “La mort del comte Ramon Borrell”, pàg. 342.
21  Mundó, “La datació de documents”. 
22  flórez, España Sagrada, vol. 29, ap. XIV, pàg. 460-463; Bofarull, Los condes de Barcelona, vol. 

I, pàg. 220-221.
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ampliandasque res cannonicales non modicam partem sui auri dimisit. Ermessindis 
itaque coniux eius, comitissa, filia que fuit nobilis comitis Carcassonensis Rodegarii, 
sepulto corpore prefati sui viri infra cannonicalem claustram Sancte Crucis sedis 
superius comprehense, eo quod ipse qui aecclesiam fecerat heredem, eorum precibus 
expietur a culpis, dato auro atque consilio, prefuit cannonicis ut emerent alaude, id 
est, terras et vineas cultas et incultas, arbores diversi generis, fontes et aquas seu 
molina aliasque res istius alaudis, ex femina nomine Bellazer, uxor que fuit Sesemun-
di, fratris Seniofredi Gerundensis vicecomitis, sicuti et emerunt”.23

Sortosament, s’ha conservat també en el mateix arxiu el pergamí origi-
nal de la venda feta a la canònica barcelonina per “Adeleva femina, que vocor 
Bellazer” de l’alou del Vallès que havia heretat del seu oncle, el bisbe Vives, 
pel preu de vuitanta unces d’or. El document porta data del 26 de juny de 
1017.24 De manera que ens confirma amb tota evidència que en aquesta data 
el comte Ramon Borrell ja era mort i que els marmessors, encapçalats per la 
comtessa vídua, ja havien dut a terme l’adveració judicial del testament i ha-
vien executat la disposició testamentària referent a la canònica barcelonina, 
a la qual havien fet lliurament de les unces d’or que el comte difunt li havia 
llegat.

 Per tant, la informació que ens proporcionen aquests dos documents 
serveix per descartar completament que el comte hagués mort el 8 de setem-
bre de 1017 o, menys encara, el 25 de febrer de 1018.

Un document de la catedral de Vic

En el cartulari de la catedral de Vic, obra de començ del segle xiii, hi ha 
còpia de l’execució del testament del comte Ramon Borrell referent a la ca-
nònica vigatana, a la qual havia llegat l’alou que tenia en el terme de Sallent 
de Llobregat, en un lloc anomenat “Socarrados”.25 En la clàusula de datació 
consta que aquesta execució testamentària fou atorgada el 12 de novembre 
d’un any del regnat del rei Robert que és expressat amb un signe rar en 
comptes de xifres, de manera que resulta indesxifrable. Bofarull cregué que 
aquesta escriptura havia de ser de l’any 1019 o 1020.26 En canvi, Junyent, que 
la inclogué en el diplomatari olibà, la datà del 1018 amb el supòsit exprés 

23  BauCellS, Diplomatari de la Catedral de Barcelona, núm. 301. 
24  Ibídem, núm. 278.
25  ordeig, Diplomatari de la Catedral de Vic, núm. 797.
26  Bofarull, Los condes de Barcelona, vol. I, pàg. 210-211.
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que el comte havia mort el 25 de febrer del mateix any, sense que Mundó, 
curador del diplomatari, corregís la data per la del 8 de setembre de 1017.27 
Ara, sabent que l’any de la mort fou el 1017, cal datar-la el 12 de novembre 
de 1017.

Aquest document és important perquè ens informa que els marmessors 
del comte Ramon Borrell foren la comtessa Ermessenda, Amat de Súria, Suni-
fred de Rubí, Gombau de Besora i Llobet de Celrà, tots els quals encapçalen 
el text de donació com a “elemosinarii advocati de condam Remundo, comite et 
marchio”, per bé que només subscriviren l’escriptura la comtessa i els dos 
primers prohoms esmentats. 

És important també l’a¥usió que es fa en el text a l’existència del tes-
tament comtal, dictat pel testador en plenes facultats, i a l’acta d’adveració 
corresponent, dut a terme en el termini legal. Diu així: 

“Et advenit nobis hec omnia per voce elemosinaria vel manumissoria de pre-
dicto comite, quod nobis instituit in suo testamento quod fecit vel roboravit in sua 
sanitate, in sua loquela et memoria integra, unde nos iudicium obligatum habemus 
infra metas temporum aserie condiciones ordinante iudice”.

Conté també una clàusula confirmatòria del llegat a la canònica de Vic 
per part del comte Berenguer “iam quattuordecim annos expletos [...] pro Dei 
amore et remedium anime patris mei et mea”. És una clàusula que hi fou afegida 
més tard, com també la subscripció del comte, després que hagués complert 
els 14 anys d’edat. Això degué succeir cap a l’any 1020, atès que Berenguer 
Ramon I nasqué cap a l’any 1006 i estigué sota la tutela de la seva mare du-
rant els primers anys del seu regnat.28 

Un document de Sant Benet de Bages

Entre els pergamins del monestir de Sant Benet de Bages que actual-
ment es troben a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, n’hi ha un d’original que porta 
data del 30 de maig “ano xxº i regnante Radbertus rex”, que correspon, doncs, 
al 1017.29 Conté l’empenyorament d’una vinya situada al comtat de Manresa 
que féu un home anomenat Joan a favor de la comtessa Ermessenda i del seu 
fill Berenguer. 

27  Junyent, Diplomatari de l’abat i bisbe Oliba, núm. 57, pàg. 84-85.
28  SoBrequéS, Els grans comtes de Barcelona, pàg. 37.
29  ACA, Monacals, perg. Sant Benet de Bages, núm. 133.
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Aquest document, per tant, ens dóna a conèixer una actuació de la com-
tessa vídua, junt amb el comte Berenguer Ramon, menor d’edat, després del 
traspàs del comte Ramon Borrell. 

Un document de Sant Cugat del Vallès

Un document del 26 d’abril de 1017 del cartulari de Sant Cugat del Va-
llès conté la donació que feren l’abat Guitard i els monjos del monestir valle-
sà d’un alou que tenien “per donacionem Raimundi comitis quondam coniugisque 
eius Ermessindis et filii eis Berengarii comitis”.30 El mot quondam revela clarament 
que en aquella data el comte esmentat era difunt. Per tant, havia mort abans 
del 26 d’abril de 1017.

La datació d’un altre document del monestir de Sant Cugat, copiat en el 
seu cartulari, pot portar confusió, perquè ha estat editat amb la data del 29 
de març de 1018, corresponent a l’any “xxii” del rei Robert. Es tracta d’una 
confirmació que els comtes Ramon Borrell i Ermessenda feren al monestir 
vallesà de l’alou de Santa Oliva.31 Una altra versió d’aquest document porta 
data del 29 de març de 1013, corresponent a l’any “xVii” del rei Robert.32 I 
resulta que al cap de dos dies, el 31 de març de 1013, els comtes presidien 
un judici al monestir de Sant Cugat.33 Es dedueix, doncs, que en la clàusula 
del primer document cal llegir “xVii” en comptes de “xxii” i que, per tant, cal 
datar-lo el 1013 com els altres dos documents.

Dos documents de Sant Serni de Tavèrnoles

El cartulari del monestir de Sant Serni de Tavèrnoles, obra del segle xiii, 
conté la còpia d’un document que porta data del 18 de novembre “anno xx 
regnante Rotberto rege et indicione II”, en el qual els actors són ja la comtessa 
Ermessenda i el seu fill, el comte Berenguer. Segons l’any del regnat, el do-
cument correspondria al 1015, quan encara vivia el comte Ramon Borrell, 
però segons la indicció seria del 1019. Per això Cebrià Baraut, editor del do-

30  riuS, Cartulario de “Sant Cugat” del Vallés, núm. 464.
31  Ibídem, núm. 466.
32  Ibídem, núm. 451.
33  Ibídem, núm. 452.
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cument, encapçalà el document amb la data expressada així: “18 novembre 
1015 (1019)”.34 

I un altre document copiat en el mateix cartulari i datat a la ciutat de 
Barcelona el 28 de juliol “anno xxiiº regnante Rothberto rege”, és a dir, de l’any 
1017, presenta els comtes Ramon i Ermessenda fent una donació al monestir 
urgellès.35 Però ja hem vist que en aquesta data, segons que posen en evidèn-
cia els documents de la catedral de Barcelona i del monestir de Sant Cugat 
del Vallès citats anteriorment, el comte Ramon Borrell ja era mort.

Pot ser que el copista del segle xiii s’equivoqués a l’hora de copiar les 
xifres de l’any, però també hi ha la possibilitat que no hi hagi cap error i que 
la desavinença sigui deguda a la manera distinta de comptar els anys dels 
regnats en el comtat d’Urgell.36

III
L’APORTACIÓ DECISIVA DELS NECROLOGIS

Els documents examinats en l’apartat anterior només aconsegueixen 
informar-nos que el comte Ramon Borrell ja era mort el 26 d’abril de l’any 
1017. Però els necrologis de les catedrals de Vic i de Girona ens permeten 
saber el dia exacte del traspàs. Vegem-ho.

Els necrologis de Vic

La vintena d’anotacions, especialment necrològiques, que el canonge 
Ermemir Quintila afegí de la seva pròpia mà en els marges i en els interco-
lumnis del Martyrologium Adonis II de la catedral de Vic, confeccionat l’any 
1061 per ordre d’ell, abracen un període que va de l’any 1009 al 1055, apro-
ximadament. Una de les notes necrològiques, assenyalada amb una creu al 
capdavall del text del martirologi corresponent al dia “III kalendas martii”, diu:

“Eodem die obiit Raimundus comes”.37

34  Baraut, “Diplomatari de Tavèrnoles”, núm. 44.
35  Ibídem, núm. 43.
36  Sobre la datació en el comtat d’Urgell, vegeu Mundó, “La datació de documents”, pàg. 29-30, 

i feliu, Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona, pàg. 143-215 (capítol titulat “Cronologia”, redactat 

per G. Feliu).
37  ACV, ms. 128-B (XLVII-B), F 24v.
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Entre els anys esmentats només hi hagué un comte de Barcelona i, per 
tant, d’Osona que portà el nom de Ramon i que morí entre ambdues dates: 
Ramon Borrell. El mes és el que havia donat Bofarull, però el dia no coinci-
deix exactament. Però tant el dia com el mes s’aparten del tot amb els que 
donà Mundó tot rectificant Bofarull. 

Com que Ermemir Quintila no morí fins al 1080, podria plantejar-se la 
possibilitat que hagués afegit la nota en produir-se la defunció del comte Ra-
mon Berenguer I, dit el Vell, l’any 1076. Però aquesta possibilitat és inviable, 
perquè el dia i el mes de la mort d’aquest altre comte de Barcelona i Osona 
són perfectament coneguts: el 27 de maig. Així consta en l’acta d’adveració 
del seu testament: “Discessit ab hoc seculo VI kalendas iunii anno XVI regni regis 
Philippi”.38

Tornant al dia “III kalendas martii” i consultat el Martyrologium Adonis I 
de la mateixa seu, confeccionat cap a les dues darreres dècades del segle x, 
resulta que conté també, fent referència al mateix dia de febrer, una nota 
necrològica escrita en lletra del segle xi que diu:

“Eodem die obiit Raimundus comes et marchio bone memorie”.39

La memòria de la defunció d’aquest comte passà també, amb els matei-
xos mots acabats de transcriure, al necrologi contingut en l’altre martirologi 
vigatà, el Martyrologium Adonis III, obra del segle xii.40

No sorprèn que Mundó no conegués la informació que sobre el dia i el 
mes de la mort del comte donen les esmentades notes necrològiques dels 
tres martirologis més antics de la catedral de Vic, els quals ni esmenta en el 
seu estudi, perquè no foren publicades per Flórez en els extrets dels necrolo-
gis vigatans que edità en el volum 28 de l’España Sagrada.41 

El necrologi de Girona

Tant el dia com el mes de les tres necrològiques vigatanes coincideixen 
amb el necrologi de la catedral de Girona, actualment perdut, però vist i 
editat per Villaneva, en el qual constava per al “III kalendas martii” la memòria 
següent:

38  ACA, Cancelleria, perg. Ramon Berenguer II, núm. 9. Vegeu udina, Els testaments dels comtes 

de Barcelona, núm. 10.
39  ACV, ms. 128-A (XLVII-A), F 34v.
40  ACV, ms. 129 (XLIII), F 16.
41  flórez, España Sagrada, vol. 28, pàg. 321-331.
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“Eodem [die] obiit Raimundus comes, 
anno Dominicae Trabeationis XVI post millesimum”.42

Ja hem vist que Mundó esmentà aquesta nota necrològica de Girona, 
treta de l’edició de Villanueva, però que no li meresqué confiança perquè cre-
ia equivocats tant l’any com el dia. Potser li hauria merescut més confiança, 
a l’erudit professor, si l’hagués pogut confrontar amb els necrologis vigatans, 
amb els quals coincideix plenament en el dia i en el mes. 

Pel que fa a l’any 1016 de l’Encarnació del Senyor –que això volen dir 
els mots “Dominicae Trabeationis”–, cal tenir en compte que, segons l’estil de 
calcular anomenat florentí, anava des del 25 de març de 1016 fins al 24 de 
març de 1017.43 Per tant, el 27 de febrer de l’any 1016 de l’Encarnació, cal-
culat posposant dos mesos i vint-i-quatre dies el començ de l’any, correspon  
exactament a l’any 1017 del nostre calendari. Aquell dia era un dimecres.44

iV
CRONOLOGIA

Aquesta cronologia recull les dades dels documents esmentats en 
aquest article i es complementa amb altres dades relacionades amb els dar-
rers temps del comte Ramon Borrell, amb la seva mort i les seves dispo-
sicions testamentàries i amb l’actuació de la comtessa Ermessenda en els 
primers temps de la viduïtat, en relació especialment amb la memòria del 
seu difunt marit.

1016, 9 de març. Els comtes Ramon Borrell i Ermessenda presideixen un 
judici al palau comtal de Barcelona.45

1016, 29 de juliol. Els comtes Ramon Borrell i Ermessenda venen a un tal 
Guifré un alou situat al terme de Terrassa pel preu d’un cavall.46

42  VillanueVa, Viage literario, vol. 12, pàg. 289.
43  Cappelli, Cronologia, pàg. 9.
44  Ibídem, pàg. 96.
45  riuS, Cartulario de “Sant Cugat” del Vallés, núm. 464 (primer document).
46  puig, El monestir de Sant Llorenç del Munt, núm. 159.
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1016, [tardor.] Ramon Borrell va a Saragossa i pacta amb el comte Sanç 
de Castella el matrimoni del seu fill Berenguer Ramon amb Sança, filla del 
comte castellà.47

1017, 5 de febrer. Mor el comte Sanç de Castella. Consta en la lauda 
sepulcral.

1017, 27 de febrer. Mor el comte Ramon Borrell. Consta en els necrologis 
de Vic i Girona.

1017, [començ de març.] El cadàver del comte rep sepultura al claustre 
de la catedral de Barcelona, segons el document del 2 de setembre de 1018.

1017, [vers març-abril.] Els marmessors del comte Ramon Borrell fan pú-
blic el seu testament i executen el llegat destinat a la canònica de Barcelona, 
segons el document del 2 de setembre de 1018. 

1017, 26 d’abril. L’abat Guitard i els monjos de Sant Cugat del Vallès fan 
donació d’un alou que tenen pel difunt comte Ramon Borrell.48

1017, 30 d’abril. Els esposos Guifré de Mediona i Guisla venen el castell 
de l’Albà a la comtessa Ermessenda pel preu de 50 unces d’or.49 

1017, 30 de maig. Un tal Joan empenyora a la comtessa Ermessenda i al 
seu fill Berenguer una vinya situada al comtat de Manresa, a Castellar, prop 
de l’església de Sant Esteve. 50 

1017, 26 de juny. Els canonges de Barcelona compren un alou al Vallès 
pel preu de 80 unces d’or.51 Pel document del 2 de setembre de 1018 sabem 
que feren la compra amb l’or llegat a la canònica pel comte Ramon Borrell.

1017, 8 d’agost. La comtessa Ermessenda i el seu fill, el comte Beren-
guer, fan una donació al monestir de Santa Cecília de Montserrat per l’ànima 
del difunt comte Ramon.52

1017, 11 d’octubre. La comtessa Ermessenda i el seu fill, el comte Beren-
guer, presideixen un judici [al palau comtal de Barcelona].53

47  aurell, “Jalons pour une enquête”, pàg. 321.
48  riuS, Cartulario de “Sant Cugat” del Vallés, núm. 464.
49  ordeig, Diplomatari de la Catedral de Vic, núm. 780.
50  ACA, Monacals, perg. Sant Benet de Bages, núm. 133.
51  BauCellS, Diplomatari de la Catedral de Barcelona, núm. 278.
52  altéS, “El diplomatari de Santa Cecília de Montserrat”, núm. 130. Sembla que el monjo escri-

và devia comptar encara els anys del regnat a partir del 24 d’octubre i no pas del 24 de juny, atès que 

només així s’avé l’any vint-i-unè del rei Robert amb el 1017 i no pas amb l’impossible 1016.
53  riuS, Cartulario de “Sant Cugat” del Vallés, núm. 470. 
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[1017], 12 de novembre. La comtessa Ermessenda i els altres marmessors 
del comte Ramon Borrell executen el llegat destinat a la canònica de la cate-
dral de Vic.54

1017, 18 de desembre. L’abat Oliba s’intitula bisbe electe de Vic.55 D’un 
document del 7 de juny de 1052, es dedueix que fou escollit per la comtessa 
Ermessenda.56

[1017, març-1018, gener.] Pere Roger, bisbe de Girona, jura fidelitat a 
Borrell, bisbe de Vic, i li promet ajuda contra qualsevol persona que vulgui 
desposseir-lo del bisbat de Vic o de l’abadia de Sant Feliu de Girona, amb 
l’excepció de la comtessa Ermessenda i del seu fill Berenguer.57 

1018, 24 de febrer. Borrell, bisbe de Vic i abat de Sant Feliu de Girona, 
mor en aquesta darrera ciutat havent tornat d’Espanya. És portat a enterrar a 
Vic, a la cripta de l’església de Sant Miquel.58 

1018, finals de febrer. El bisbe Oliba és entronitzat a la catedral de Vic.59 
1018, 16 de març. La comtessa Ermessenda i el comte Berenguer fan una 

donació al monestir de Sant Daniel de Girona per l’ànima del difunt comte 
Ramon Borrell.60

1018, 26 d’agost. Acta del judici entre la comtessa Ermessenda i el comte 
Hug d’Empúries per l’alou d’Ullastret. Hi consta que des de la mort del comte 
Ramon, la comtessa Ermessenda té la tutela del seu fill, el comte Berenguer.61 

1018, 2 de setembre. Els canonges de Barcelona permuten l’alou del Va-
llès que havien comprat amb les unces d’or llegades pel difunt comte Ramon 
Borrell, que fou sepultat al claustre de la catedral, i lliurades a la canònica per 
la comtessa Ermessenda.62 

54  ordeig, Diplomatari de la Catedral de Vic, núm. 797. L’any més probable de l’execució testa-

mentària és el 1017.
55  AEV, llig. 2060, plec 17, pàg. 2: “Oliva. [...] Se encuentra también una memoria del mismo en que 

titula ya obispo del día 15 de las calendas de enero del año 22 de Roberto (1017)”. Mundó, “La mort del 

comte Ramon Borrell”, pàg. 335, cita aquest document a partir d’un número provisori del diplomatari 

olibà preparat per Junyent, però en l’edició de 1992 només se’n fa esment (pàg. 78).
56  Junyent, Diplomatari de l’abat i bisbe Oliba, textos II, núm. 12.   
57  ordeig, Diplomatari de la Catedral de Vic, núm. 790.
58  Mundó, “La mort del comte Ramon Borrell”, pàg. 334-335.
59  Junyent, Esbós biogràfic del comte, abat i bisbe Oliba, pàg. 13.
60  MarquèS, Co¥ecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona, núm. 6.
61  Junyent, Diplomatari de l’abat i bisbe Oliba, documents, núm. 56.
62  BauCellS, Diplomatari de la Catedral de Barcelona, núm. 301. 
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1020, [25 de juliol.] La comtessa Ermessenda, present amb el seu fill Be-
renguer al monestir de Sant Cugat per la festa del sant, reconeix que el seu 
difunt marit, el comte Ramon Borrell, havia acordat que l’alou d’Olesa i Sa-
cama tornés a la plena propietat del monestir de Ripoll després de la seva 
mort.63

1020, [8 de setembre.] La comtessa Ermessenda, present amb el seu fill 
Berenguer al monestir de Ripoll per la festa de la Nativitat de la Verge, li fa 
restitució de l’alou d’Olesa i Sacama.64

1020, 13 de setembre. Amb motiu d’escripturar la restitució de l’alou 
d’Olesa i Sacama, el bisbe i abat Oliba institueix un aniversari perpetu en el 
monestir de Ripoll per l’ànima del comte Ramon l’endemà de la festa de la 
Nativitat de la Verge (9 de setembre).65

V
ConCluSionS

El comte Ramon Borrell dictà testament i el subscriví “in sua sanitate, in 
sua loquela et memoria integra”, el qual fou publicat per ordre judicial dins el 
termini prescrit de sis mesos, segons que ens informa un document que con-
té una de les execucions testamentàries dutes a terme pels seus marmessors 
el 12 de novembre d’un any que resulta i¥egible en l’única còpia que ens ha 
arribat, però que ha de ser posterior en pocs mesos a l’adveració. Malaurada-
ment, però, no s’han conservat ni el testament ni l’adveració testamentària. 
Per tant, cal esbrinar la data de la mort del comte per altres camins. 

Alguns documents de les catedrals de Barcelona i de Vic i dels mones-
tirs de Sant Benet de Bages i de Sant Cugat del Vallès desmenteixen que el 
comte hagués mort el 25 de febrer de 1018, com havia defensat Pròsper de 
Bofarull, o el 8 de setembre de 1017, data proposada per Anscari M. Mundó. 
Però aquests documents només permeten assegurar que havia mort abans 
del 26 d’abril de 1017.

Són els necrologis de les catedrals de Vic i de Girona que ens donen la 
data exacta de la defunció del comte Ramon Borrell. Tant els necrologis de 

63  Junyent, Diplomatari de l’abat i bisbe Oliba, documents, núm. 64; riBaS, Història de Montserrat, 

pàg. 154-155.
64  Ibídem.
65  Ibídem.
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Vic com el de Girona coincideixen en el mes i en el dia: un 27 de febrer. El 
de Girona, a més, ens ofereix l’any: el 1016 de l’Encarnació, que correspon 
a l’any 1017 del nostre calendari. Per tant, el comte Ramon Borrell morí el 
dimecres 27 de febrer de 1017. 

Per tant, l’aniversari perpetu del 9 de setembre instituït al monestir de 
Ripoll no responia a la suposada defunció del comte Ramon Borrell el 8 de 
setembre de 1017. El fet és que el comte Ramon Borrell havia disposat que 
l’alou d’Olesa i de Sacama havia de tornar al domini del monestir de Ripoll 
després de la seva mort, disposició que la seva vídua i el seu fill portaren 
a compliment en ocasió de llur visita al monestir amb motiu de la festa de 
la Nativitat de la Mare de Déu de l’any 1020. En agraïment, “a ruegos de la 
piadosa condesa y de su hijo”, l’abat i bisbe Oliba instituí un aniversari perpetu 
en sufragi de l’ànima del comte benefactor. Tant la devolució de l’alou com 
la institució de l’aniversari perpetu s’escripturaren al cap de cinc dies, el 13 
de setembre de 1020.66

Hom també apuntà l’aniversari en els martirologis del monestir, en el 
marge corresponent al “V idus septembris” (9 de setembre), amb un simple re-
cordatori: “Raimundus comes”. Però cal deduir que el monjo Olzinelles, a l’ho-
ra de copiar les notes necrològiques dels marges d’un d’aquests martirologis, 
s’equivocà en atribuir l’aniversari comtal al dia anterior, “VI idus septembris” 
(8 de setembre). Llevat que fos el canonge Casadevall el que s’equivoqués a 
l’hora de transcriure la còpia d’Olzinelles.67 

Una equivocació similar es produí en atribuir l’anotació necrològica 
“Raimundus comes” del mateix martirologi ripollès al dia “V kalendas martii” 
(25 de febrer) en comptes del dia “III kalendas martii” (27 de febrer), data en 
la qual coincideixen, com hem vist, els necrologis continguts en els martiro-
logis de Girona i de Vic. 

66  Junyent, Diplomatari de l’abat i bisbe Oliba, documents, núm. 64, i riBaS, Història de Montserrat, 

pàg. 154-155.
67  Sobre la transmissió de les notes necrològiques ripolleses, vegeu Junyent, “El necrologi del 

monestir de Ripoll”, pàg. 291-293.
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