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885. 26 de juny

En nom del Senyor. Jo, Wilfred, comte i marquès per la misericòrdia de Déu, i jo, Winedildes, comtessa, som 
donants a Déu i a l’església del Monestir de Sant Joan Baptista, que està situat al comtat d’Osona, prop del riu 
Tezerea. 

Nosaltres, els esmentats, donem i lliurem el nostre alou, o sigui, el Castell de Mochoronio amb els seu afegit i 
les cases, corts, terres conreades i no conreades, boscos, garrigues, aigües, viaductes d’aigües i reductes, amb 
les seves sortides i entrades, que han vingut a nosaltres per compra. 

I a la vall de Ripoll, el vilar que es diu Sendare, la casa amb les corts i els Horts i les terres conreades i no 
conreades, amb les seves sortides i entrades, i les terres que vam comprar a Daniel, com (consta) en les nostres 
escriptures i altres terres que tenim allí per aprisió. 

I en la vil·la que anomenen Stamarize tot el que allí vàrem comprar a Hildesind, excepte aquella illa que 
vàrem donar al Monestir de Santa Maria. I donem allí una terra nostra que tenim allí, que limita per la part 
d’orient amb el terme de Besalú, per la part del sud s’ajunta a la serra de Vall Fecunda, per occident s’estén 
fins a la serra Arzamala, o en el camí públic que hi passa; per la part del nord amb el riu Texerea.

<I a la vall Congosta l’església de Sant Martí, amb les cases i corts i terres conreades i no conreades i boscos i 
garrigues i molins, aigües, viaductes d’aigües i reductes, amb les seves sortides i entrades, que han vingut a 
mi, el comte Wifred, de part del meu germà Sunifred, i a ell li va arribar per aprisió>. Tot el que està inclòs en 
aquests límits, totes les hi donem, conreat i sense conrear. 

<I al Castell de Bisaura, l’església de Santa Maria amb la de Sant Quirze, amb tots els seus afegits i amb 
l’alou que tenim allí>. 

I a la vall de Conflent les vinyes que vàrem comprar a Padern, tal com consta en les nostres escriptures. 

I portem allí la nostra filla Emone, per a Déu i per a Sant Joan Baptista. 

I donem uns servents nostres que s’anomenen Samsó, Walter, Bel·ló, Adilia, Susanna.

I jo Winedildes, l’esmentada comtessa, dono, en el comtat d’Empúries, a la vil·la que anomenen 
Chabannas, tota la part que em van donar i que jo hi tinc en la dita vil·la per compra al meu pare Sunifred 
<amb l’església que allí es troba de Sant Maurici>. 

I per això jo, el dit Wifred i també l’esmentada Winedildes totes les coses dites més amunt, per l’amor de Déu i 
per a la salvació de les nostres ànimes o de les dels nostres pares, les donem totes aquestes al dit monestir de 
Sant Joan i als sacerdots i les serventes de Déu que allà serveixen i que en el futur hi seran tant de servidors 
com de servidores. 

I que per les nostres ànimes no sigui incorrecte pregar perquè meresquem el perdó i el remei del nostre Senyor 
Jesucrist. Amén. 

Perquè si nosaltres els donants, o qualsevol home intentés venir en contra d’això, o que gosi discutir o 
reclamar contra aquesta donació que hem fet a Sant Joan Baptista, que trobi en primer lloc una munió de 
sants i, amb l’ajut diví, i en l'últim dia es trobi sense alegria i amb amargor, o que li arribi la maledicció, com 
va arribar contra Data i Habiron, a qui la terra va empassar-se vius. Que així sigui. Amén.

I qui gosi criticar o reclamar no pugui tenir raó sinó que tinguin (aquesta donació) per ferma en tots els seus 
aspectes, i que el reclamador hagi de ser castigat pagant el doble a aquesta casa, sense demora. I que d’aquí 
endavant aquesta carta de donació del Monestir de Sant Joan Baptista romangui ferma i estable per a tot 
temps. 

Aquesta carta de donació del monestir de Sant Joan ha estat feta el VI de les calendes de juliol, l’any I del 
regne de l’emperador Carles. 
Wifred, comte. Signum. Signe de Winedildis, comtessa. Els quals hem fet i hem demanat de confirmar aquesta escriptura de donació o 
de lliurament. (Crismó). 
Miró. Signe. 
Sentildes. Signe. 
Quirze. Signe.
Robocandus arxiprest. (Crismó).
Notus, prevere, que ha escrit aquesta carta de donació o de lliurament i que (signe), he subscrit el dia i any de més amunt.

Transcripció: Bel Sabadí i Antoni Cobos


