Fons Parroquial de Sant Andreu
de Gréixer
Guardiola de Berguedà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Berguedà
Parròquia de Sant Esteve de Bagà. Plaça de Mn.Serra i Vilaró núm. 1.
08695 (Bagà)
Al primer pis de la rectoria de Bagà. Plaça de Mn Serra Vilaró núm. 5
Bagà (08695)
725,7

Coordenades:

Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.2332
1.8792
407517
4676277

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:
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08099-6
Patrimoni documental
Fons bibliogràfic
Modern
XV-XX
Bo
Física
Restringit
Religiós
Privada accessible
Parròquia de Sant Esteve de Bagà . Plaça Mn. Serra i Vilaró 5. 08695
(Bagà)
Pere Cascante i Torrella
dv., 14/04/2017 - 02:00

Descripció
A la rectoria de la parròquia de Sant Esteve de Bagà es conserva part de l'arxiu de la sufragània de Sant
Andreu de Gréixer, incorporada a la parròquia de Sant Esteve de Bagà el 1896. Entre els llibres que hi ha
cal destacar-ne diversos documents notarials amb coberta de pell, llibres de comptes del 1602 al 1619 amb
coberta de pell, 9 volums de llibres sagramentals de baptismes del 1533 a 1953, 3 volums de llibres de
matrimonis de 1797 a 1968, 6 volums d'òbits del 1800 a 1976 i 1 volum de les confirmacions de 1941 a
1972. També hi ha 7 volums de llibres de comptes i obres de 1897 a 1967, 14 volums d'aniversaris i misses
de 1941 a 1980, 7 volums de confraries i associacions de 1811 a 1980 i 11 volums d'altre tipus de
documentació que va dels anys 1410 a 1980. Finalment hi ha un volum dedicat als testaments que també
van de 1810 a 1986

Observacions:
A l'arxiu de la Corona d'Aragó es conserva una altre part important d'aquest arxiu que es va dipositar
al mateix moment que es va lliurar la documentació de la Baronia de Pinós. Entre els diferents
documents esmentats en cal destacar 10 volums de llibres sagramentals de baptismes que van dels
anys 1583 a 1849, 2 volums dedicats als matrimonis dels anys 1621 a 1761, 6 volums d'òbits dels anys
1647 a 1851 i 1 volum de confirmacions dels anys 1636 a 1858. També cal destacar-ne els 10 volums
dels llibres de comptes i obres, 25 volums d'aniversaris i misses dels anys 1554 a 1909, 19 volums de
confraries i associacions dels anys 1642 a 1909 i 10 volums d'altre tipus de documentació dels anys
1466 a 1865. Finalment cal destacar-ne els 9 volums de testaments dels anys 1846 a 1902 i els 66
volums de la comunitat de preveres. Dintre de tota aquesta documentació que correspon a l'arxiu de la
parròquia de Sant Esteve de Bagà hi ha un volum dede llibres sagramentals dels anys 1897 a 1930 que
correspon a Sant Andreu de Gréixer

Història
El lloc de Gréixer figura documentat en l'acta de consagració de la catedral d'Urgell l'any 871. Aquesta
església en destaca pel fet que un dels seus preveres, Daguí, passà a ser abat de Ripoll, motiu que la vinculà
amb les rendes d'aquest monestir fins ben entrada l'època moderna. Des de sempre va actuar com a
parròquia del nucli de Gréixer i al llarg de la baixa edat mitjana apareix sovint documentada. Amb l'abandó
de la veïna capella de Sant Nazari passà a tenir un altar en honor a aquest sant. Ja al segle XVIII passà a ser
una sufragània de Sant Miquel de Turbians i avui dia pertany a la parròquia de Sant Esteve de Bagà.
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