MONTSERRAT

Baronia de Montserrat
Llibres de Cort
Libre de Cort del monestir de Montserrat
1573.11.08-1588.02.2677
f. [125] + 6 docs.
Pe. - R.

AMH 2614/8

Processos78
1583.03.20
Execució de béns
Execució dels béns de Miquel Vilaret, pagès del terme d'Òdena,
a instància d'Antoni Xatoner, mercer d'Esparreguera.

AMH 2466/15

1585.04.09
Pederàstia
Enquesta contra el batlle del monestir de Montserrat per violar
Jaume Marçal, minyó de tretze anys.*

AMH 2466/16

1585.04.24
Sense adscripció
Fragment d'un plet de Gondisalvo de Sojo, monjo de Sant Joan
de les Puel·les.

AMH 2466/17

1585.06.21
Robatori de diners
Enquesta contra un fadrí estranger anomenat Geralt, a qui Jeroni
Baldo acusa d'haver-li robat alguns diners, culleres de plata i
altres objectes.

AMH 2466/18

1585.08.16
Robatori en un monestir
Enquesta sobre un forat obert a la cel·la de l'abat del monestir de
Montserrat, la qual donava al dipòsit.

AMH 2466/19

1585.08.28
Robatori d'animals
Enquesta contra Joan Vacarisses, pagès de Collbató, acusat i pres
per haver robat unes gallines.

AMH 2466/20

77

Els anys 1573-1585 sols comprenen els 7 primer fulls. A partir de 1586, els registres corresponen
preferentment al batlle de la vila d'Esparreguera, tot i que també n'hi ha del procurador general del
monestir, d'Olesa i de la quadra de Malcavaller
78
Processos tinguts tant al monestir com a les viles de la seva jurisdicció: Esparreguera, Olesa i Collbató.
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1585.10.14
Privilegis
Còpia del privilegi atorgat pel rei Felip, amb el qual condona els
delictes dels qui en dies passats entraren sacrílegament al monestir
de Montserrat, excepte un tal Vidrieret.
1586.06.02
Falsificació de documents
Enquesta contra Bartomeu Broquetes, pagès d'Olesa, acusat de
falsificar un albarà.
1587.01.25
Propietat i usdefruit
Fragment d'una plica de testimonis de la causa de Francesc
Balaguer, paraire d'Esparreguera, i la seva muller Antiga, contra
Joan Mercader, pagès de Collbató, sobre la venda d'una part de
l'heretat dita de na Torralba.
1587.04.08
Falsificació de documents
Enquesta contra Antoni Puig, ferrer d'Esparreguera, Pau Janer,
paraire, i Miquel Rovira, paraire de Sant Feliu de Llobregat, per
falsificar una lletra en nom del procurador general del monestir
de Montserrat.

AMH 2466/21

AMH 2466/22

AMH 2466/23

AMH 2466/24

1587.09.24
Robatori de robes
Enquesta sobre el robatori d'un llençol de la casa d'Antoni Xatoner,
hostaler d'Esparreguera.*

AMH 2466/25

1589.06.07
Sense adscripció
Fragment d'una plica de testimonis d'una plet entre Joan Castell i
Joan Font.

AMH 2466/26
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