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Cronologia de l'Abat Oliba'

Neix Oliba, fill d'Oliba Cabreta i d'Ermengarda, comtes de Cerdanya.
Assisteix a les donacions fetes pels seus pares al monestir de Sant Llorenç prop Bagà.
(22 febrer)
Amb els seus pares i germans és present en altres donacions al monestir de Sant Llorenç
prop Bagà. (15 gener)
Assisteix amb els seus pares i germans a la confirmació d'un alou a Serrateix.
Amb els seus pares i germans és a la consagració de Sant Llorenç prop Bagà.
(21 novembre)
Assisteix a la consagració de I'església de les santes lusta i Rufina, de Prats de Molló.
Assisteix a la consagració de Sant Miquel de Bagà. (20 octubre)
Mor a Cuixà Pere Ursèol. (10 gener)
Oliba Cabreta renuncia als seus comtats i surt cap a Montecassino.
Oliba i els seus germans confirmen una donació feta per Arnau a la Grassa.

990

993

Mor a Montecassino el seu pare Oliba
Cabreta. (23 maig)
Oliba esdevé comte del Berguedà i

del Ripollès.
Berenguer, germà d'Oliba, entra de
bisbe d'Elna.
Oliba, juntament amb la seva mare
Ermengarda, dóna Cellers al monestir
de Serrateix. (2 gener)
Mor Ermengarda, mare d'Oliba. Oliba
dóna a Ripoll el bosc de Grevolosa.
(19 desembre)
Dóna alous a la Portella. (15 iuliol)
Presideix un judici a la vall de Ripoll.
(6 desembre)
Intervé en la donació del monestir de
Sant Pau de Fonellet al de Cuixà, feta
pef seu germà Bernat Tallaferro. (22

febrer)
Oliba ven a Goltred l'alou de Balbs.
(20 juliol)

I Extreta bàsicament de JuNverr, Eduard Esúds bìogràfic del
comte, abat i bisbe Oliba { Bibl ioteca Serra d'Or, 393) Montserrat,
PAMSA, 2008, 2" ed. pp. 57-8ó) Església del monestir de Ripoll



l00l Fa donació de terres a Batet. Ven aArdoman l'alou sota el castell de Montmaior. [l4
febrer)

1002 Ven al clergue Guisad un alou a Gausacs. (23 iuliol).Compra 
teres a Batet. (5 agost)

EL MONJO

1002 Oliba entra de monio a Ripoll. (agost)

1003 Dóna I'alou d'Avià al monestir de Ripoll. (13 maig)
Dóna a Serrateix les esglésies d'Avià i de Clarà; i l'honor d'Arçamala, a Sant loan de les
Abadesses. (27 iuliol)
També dóna diversos alous al monestir de Ripoll. (7 agost)

' Oliba professa de monio al monestir de Ripoll. (agost)

Renuncia al comtat del Berguedà (que passa al seu germà Guifré) i al del Ripollès (al

seu germà Bernat Tallaferro)
l00B Mor l'abat Seniofré, de Ripoll, (a juliol)

LABAT

1008 Oliba és elegit abat de Ripoll i també abat de Cuixà. (entre 29 iuliol i 8 agost)
1009 Llabat Oliba assisteix a la consagració de Sant Martí del Canigó fundat pel seu germà

Guifré. (10 novembre)
l0ll El comte Guifré dóna a Ripoll I'alou de Ventolà (24 febrer)

Uabat Oliba fa compres per a Ripoll. (28 agost)
Viatge d'Oliba a Roma, on obté del papa Sergi IV la butlla de confirmació dels béns de
Cuixà ide Ripoll. (octubre)

l0l2 Ermessenda, comtessa de Barcelona, dóna a Ripoll l'alou d'Orsal. (24 desembre)
l0l3 Gauzli, abat de Fleury, tramet a l'abat Oliba relíquies de sant Benet.
l0ló Viatge d'Oliba a Roma. Obté de poder cantar l'Al.leluia i el Glòria per la festa de la

Candelera, en temps de Septuagèsima (desembre)

EL BISBE

l0l7 Oliba és nomenat bisbe de Vic. (entre 9 setembre i l8 desembre)
l0l8 Oliba envia dos monios de Ripoll a la fundació del monestir de la Portella. (26 gener)

Mor el bisbe Borrell de Yic. (24 febrer)
Entronització d'Oliba al bisbat de Vic. Concessió als canonges de poder disposar de llurs
cases.

Oliba permuta béns a Cuixà. (6 abril)
lntervé en el iudici per la possessió d'Ullastret entre Ermessenda, comtessa de Barcelona,
i Hug, comte d'Empúries. (2ó agost)
Execució de la deixa de I'alou de Socarrats a la seu de Vic, feta pel comte Borrell. (12

novembre)
Permuta un alou per unes cases amb I'abat de Camprodon. (ló desembre)

l0l9 Ven a Guillem l'alou de Bredes, propi de Cuixà.
Constitució dotal de la fundació de l'església de Cardona, aconsellada per Oliba al
vescomte Bremon. (23 iuliol)
Concedeix la paròquia de Torelló a Gombau de Besora. (7 agost)



1020 Permuta possessions de Cuixà amb la comtessa
Adaltruds. (19 gener)
Mor Bemat Tallaferro, germà d'Oliba, ofegat al
Roine.
Mor Guisla, comtessa de Cerdanya, esposa del
germà d'Oliba, Guifré.
Oliba restableix l'església de Manresa. (15

iuliol)
Judici a Sant Cugat sobre Sant Pere Sacama, a

favor de Ripoll. (13 setembre)
Ualou de la Pinya entra a Ripoll per deixa
testamentària de Bernat Tallaferro. (13 octubre)
Probablement Oliba inicia les obres de
construcció de la capçalera de la basílica de
Ripoll.

102 I Oliba redacta i envia la lletra mortuòria de
Bernat Tallaferro.
Carteig entre Oliba i Gauzlí, abat de Fleury.

1022 Oliba consagra l'església de la Pinya. (17 gener)

fudici davant d'Oliba sobre els alous d'Orsal.
(3 I març)
Commina els nobles del bisbat a restituir.
És confirmat per a Ripoll l'alou d'Orsal (B maig)
Obté la restitució de les esglésies de Montserrat (29 iuny)
És present a la consagració de Sant Pere de Rodes (5 octubre)
Estableix constitucions de Pau i Tfeva, amb el bisbe Berenguer d'Elna
Dedica l'església de Sant Pau del Pi. (14 octubre)
ExcomunÍca els detentors dels béns de Ripoll.

1023 Lletra del monjo foan de Fleury a Oliba
Lletra d'Oliba als monios de Ripoll.

1023-1025 Oliba funda el monestir de Montserrat, com a casa dependent de Ripoll.
1024 S'esmenten la casa de Santa Maria de Montserrat i els seus habitants (19 iuliol)
1025 Dedica l'església de Llaers. (28 gener)

Dedica l'església d'Ogassa. (7 febrer)
És present en un judici a Casserres, al Berguedà. (7 març)
És al monestir del Canigó en la protecció donada pel seu germà, el comte Guifré (l I

novembre)
11026 És a Cuixà en el ludici entre Guifré de Cerdanya i Esteve Isarn, sobre l'alou de Millars. (8 maig)

Signa una confirmació de béns a Santa Cecília de Montserrat. (B desembre)
1027 Plet pels pasturatges entre les viles d'Age i Pallerols. (7 gener)

Oliba és al prat de Toluges regint la diòcesi en absència del bisbe Berenguer d'Elna. (16 maig)
Confirma i commina les constitucions de Pau i Treva imposades anys abans.
Segona consagració de Sant Martí del Canigó.
Oliba estableix una terra de Ripoll situada a la vila Sesna, de Gurb. (2ó abril)
Signa l'afranquiment d'host donat al monestir de Sant Pere de Besalú pel seu nebot, el
comte Guillem. (5 novembre)
Concili de Vic. Referma Paus i Treves
Lletra d'Oliba als monios de Ripoll, en què els comunica algunes de les disposicions
aprovades.
Institució de la diada de difunts.
Lletra d'Oliba a Sanç, rei de Navarra, en què demana almoina per les obres de Ripoll.

1029

Vista de coniunt del desaparegut
monument a l'abat Oliba a Montserrat
Disseny de Josep Puig i Cadafalch i

escultura de Iosep Llimona (ì931).

l 030
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Oliba és a Girona, a la nova dotació de la canònica i la confirmació de Navata. (24 setembre)
Confirmació dels béns de Sant Martí del Canigó

Dedica l'església de SantAndreu de Castellcir. (12 gener)

Solemne dedicació de la basílica de Ripoll Oliba hi pronuncia el sermó de les relíquies.
(l 5 gener)

Decret de solució del plet per les esglésies de Curb. (2 abril)
Ermengol, comte d'Urgell, confirma a Ripoll l'alou de Ponts. (5 iuny)
Concili de Vic, en el qual Oliba proclama les constitucions de Pau i Treva, setmanals i
temporals.
El comte Guifré de la Cerdanya dóna a Ripoll alous a la vall de Ribes i a Liìlet. (5 febrer)
Probablement dedicació de les obres de Cuixà i canonització de sant Pere Ursèol Oliba
fa el sermó de les relíquies.
Confirmació a Cuixà de Tremesaigües. (23 iuny)
El comte Guifré de Cerdanya fa donacions al monestirdel Canigó. (15 juliol)
Consagració de l'església de la Portella. (21 setembre)
El comte Guifré de [a Cerdanya fa testament abans d'entrar de monjo a[ Canigó. (B novembre)
Oliba compra terres ¡ vinyes a Montserrat. (3 iuny)
Probablement dedica les esglésies de Montbui i de Sant Pere de l'Erm, al terme de Tous.

Riambau, arquebisbe d'Arle, tramet a Oliba relíquies per a la consagració de la seu de Vic
Consagració de Sant Pere i de Santa Maria de Vic. (31 agost)

oliba assisteix a la consagració de la seu de Girona. (2 I setembre)
lmpulsa la construcció de ['església de Sant Pere de Casserres
Dedica l'església del Catllar. (l gener)

Testament d'Ermengarda, que fa deixes a Oliba i a la seu de Vic (l I febrer)
Dedica I'església de Santa Eulàlia de Riuprimer. (15 gener)

Decret d'excomunió contra els usurpadors del béns del monestir de
Cuixà. (17 març)
Consagra l'església de Sant Miquel, al

castell de la Roqueta. (2 I abril)
És a Girona, on fa el sermó de Sant

Narcís. (29 octubre)
Cedeix el seu notari als monjos de
Sant Feliu de Guíxols, a precs
d'Ermessenda.
Posa pau entre la comtessa
Ermessenda i el seu nét, el comte
Ramon Berenguer l.
Oliba estableix la fundació de Sant
Miquel de Fluvià (2ó iuliol)
És present a la consagració de Sant
Martí de Lés.

Declaració de béns a favor de Cuixà.
(6 abril)
Consagra I'església de Planès
Els mon jos de Ripoll li comuniquen la
mort del monjo Ramon.
Lletra d'Oliba al seu successor a Ripoll.
Oliba, abat i bisbe, mor al monestir
de Cuixà. (30 octubre)
És enterrat aI mateix monestir. Cenotafi de l'abat Oliba al Signe del cor superior de

Montserrat Escultura d'Enric Monio (1947)
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